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ا�سواق موجز  

 

التكميليةكتتاب نشرة ا	  

 
ةــــــالمقدم  

المستشارين  نزود ا�سواقالعدد من موجز في ھذا 

عاة والجھات الُمصدرة ل�وراق المالية ن والرُ يالقانوني

سلطة دبي للخدمات  سياسة و إجراءاتبمعلومات حول 

التكميلية.كتتاب *افيما يخص نشرة المالية   

نشرة  ا*شارة إلى " ھذا، ا�سواقلغرض موجز 

سارية تكملة لنشرة اكتتاب  عني" تالتكميليةكتتاب *ا

و  عتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات الماليةومُ  المفعول

. 2012لسنة  ا�سواقمن قانون  18لمادة  مُحضرة و فقاً 

"نشرة اكتتاب" تعني المستند الذي لى إأما ا*شارة 

من قانون  15يحتوي على المعلومات المحددة في المادة 

 كتيب قواعدمن  2012 لسنة ا�سواقو قواعد  ا�سواق

 سلطة دبي للخدمات المالية.

 

اداتـــــا	رش  

ليست لغرض  صداريرجى الم:حظة أن محتويات ھذا ا*

القانون التنظيمي  ا*رشاد على النحو المتوخى من قبل 

، كما أنه > ينبغي أن يتم تفسيرالمحتويات أو 2004لسنة 

ا>عتماد عليھا على أنھا إرشادية، حيث يجب الرجوع إلى 

قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ل@رشاد، وعند الحاجة 

للخدمات بسلطة دبي تصال *ال@رشاد الفردي يجب 

.المالية  

 

 

2015يناير  -الثاني عشر  صدارا	  

 

ونوصي أن يتم الحصول على استشارة  قانونية مستقلة 

إذا كنت غير متأكٍد من أي جانب من جوانب نظام 

في سلطة دبي للخدمات المالية والتي قد تنطبق  ا�سواق

.عليك  

 

؟متى يتم تحضير نشرة اكتتاب تكميلية.1  

يتم تجھيز نشرة اكتتاب  ا�سواقمن قانون  14مادة لل وفقاً 

أو لغرض تداول المالية للعامة  ا�وراقلغرض عرض 

بالنسبة سوق ُمرخصة (ومؤسسة المالية على  ا�وراقھذه 

رض).عكثر من أك ليكون ھنا ا�ساسيةكتتاب *انشرة ل  

على كل جھة  التزاماً  ا�سواقمن قانون  14تفرض المادة 

صدر نشرة تكميلية  في أي ُمصدرة لنشرة اكتتاب بأن تُ 

أي  طرأفي حال ، وذلك كتتاب*انشرة  إصداروقت بعد 

لة في أعلى أي مسؤثر يما خطأ  اكتشاف أو ھامتغير 

. جديد مر ھامأأو في حال طرأ كتتاب *احتوى نشرة مُ 

توافق  نشرة من أن يتأكد بعلى الُمصدر  18تقضي المادة 

و  )1( 15للمادة  التكميلية مع المتطلبات وفقاً كتتاب *ا

على جميع كتتاب *االتي تنص على أن تحتوي نشرة 

يجادھا في إالمعلومات التي يحتاجھا المستثمر و يتوقع 

فيما يخص  صحيحمن أجل اتخاذ قرار كتتاب *انشرة 

المالية. ا�وراق  
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الظروف التي يجب أن  2.9.1رقم  ا�سواقو تحدد قاعدة 

تحدد القاعدة بشكل  أنھا كماكتتاب *انشرة  إصداريتم فيھا 

عند  سارية المفعولكتتاب *انشرة واضح أن تكون 

. )2( 2.6.4 ا�سواقلقاعدة  النشرة التكميلية وفقاً  إصدار

من  شھراً  12لمدة  سارية المفعولكتتاب *اتعتبر نشرة 

تاريخ اعتمادھا من قبل سلطة دبي للخدمات المالية و مع 

خذ بعين ا>عتبار سياسة سلطة يجب على القارئ ا� ،ذلك

.الجزء الثاني ادناهمات المالية المشروحة في ددبي للخ  

 

 يتعلقسياسة سلطة دبي للخدمات المالية فيما . 2

نشرة اكتتاب تكميلية بإصدار  

لمدة  سارية المفعولكتتاب *ابالرغم من اعتبار نشرة 

من تاريخ اعتمادھا من قبل السلطة فإنه في  شھراً  12

ستقلة > تتوقع سلطة دبي مُ كتتاب *احال كانت نشرة 

للخدمات المالية أن تحصل على نشرة اكتتاب تكميلية من 

:أن يتم الُمصدربعد  

  نشرة ا>كتتاب، أوالمتعلق بإغ:ق العرض للعامة  )1(

سوق مؤسسة المالية على  ا�وراقتداول تلك  )2(

 .)أيھما يأتي >حقاً مرخصة (

عن المسألة التي  ا*فصاحمكانية إو يعتمد ذلك على 

نشرة اكتتاب تكميلية بشكل م:ئم للسوق  إصدارتستدعي 

و ينطبق ذلك على كل  للسوق. فصاحا*عن طريق نشر 

 من سندات الدين أو ا�سھم.

اض، مثل ا�غر تعددةكتتاب مُ *أما فيما يخص نشرة ا

برنامج دين والتي تستعمل من قبل  صدار* نشرة أساسية

أوراق مالية متعددة خ:ل فترة  إصدارالٌمصدر لغرض 

نشرة اكتتاب تكميلية  إصداريستدعي  ،ص:حية البرنامج

في أي وقت خ:ل فترة ص:حية البرنامج قبل أن يقوم 

جديد ضمن ذلك  إصدارالٌمصدر بأي عرض أو 

نشرة  إصدارالعلم بأنه يجب  ىيرجرنامج، و مع ذلك الب

كتتاب *تحديث نشرة ايتم فيھا  جديدة ( أساسيةاكتتاب 

 إصدارشھر من تاريخ  12) من بعد انتھاء فترة ا�ساسية

ساسي.برنامج الدين ا�  

 

تغييرات كبيرة أو مسائل جديدة. 3  

ما إذا كانت أي مسألة جديدة أو تغيير أو خطأ إن اختبار

تعلق بنشرة تنشرة اكتتاب تكميلية  إصدارستدعي ي ما

 فصاحا*كان ذا إ مااختبارشابه ي سارية المفعولاكتتاب 

، أي بمعنى ما اذا كانت ضرورياً كتتاب *افي نشرة 

مكن المستثمرين من اتخاذ فصح عنھا تُ المعلومات المُ 

صت التي خُ  المالية ا�وراقفيما يخص  صحيحقرار 

من قانون  )1( 15المادة لى إ(انظر  فصاحبالذكر في ا*

).   ا�سواق  

لنفس  وفقاً " ھام" عدما يٌ  كل ، ينبغي تقييملذلك وفقاً 

نشرة المعايير النوعية أو الكمية المستخدمة عند صياغة 

نشرة اكتتاب  نعتمدعلى سبيل المثال، لن  ،كتتاب*ا

أو مراجعة الصياغة في  غت من أجل توضيحصيتكميلية 

حال عدم أھميتھا لمصلحة في  ةا�صلي كتتابنشرة ا*

عد يٌ فيما يتعلق بتلك التغييرات. ومع ذلك، المستثمر 

إزالة  لغرض التكميليةكتتاب *امن خ:ل نشرة  توضيحال

.مقبو>ً  كتتابفي نشرة ا*غموض  أي  
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ا�صليةكتتاب 	اتغيير أحكام وشروط نشرة .4  

التكميلية كتتاب *ايسمح باستخدام نشرة  معينةفي ظروف 

ا�صلية، على سبيل كتتاب *التغيير أحكام و شروط نشرة 

المثال في حال كانت التغييرات المقترحة ذات طابع تقني 

 )2(المالية المعروضة  ا�وراقعدد  )1(بحت مثل 

 إضافة )4(فترة العرض  )3(التاريخ المقترح للتخصيص 

 قوقح لممارسة ا�جراء تغيير )5( أو، للتداول مكان جديد

سلطة دبي للخدمات  وبرأي، (ا#ولوية في الشراء) الشفعة

من خ:ل  التغييرات يجب شمل وتطبيق مثل ھذه المالية

نشرة اكتتاب تكميلية وفي ھذا الشأن من المھم أن تكون 

المالية كما  ا�وراقھذه التغييرات ذات صلة بنفس فئة 

 ھذه النشرة تبقىأن وٌوصف في نشرة ا>كتتاب ا�صلية 

.سارية المفعول  

 تتيح، سندات دين إصدار برنامج حال وجود في، وبالمثل

 التداو;تالعروض و العديد من ا#ساسية كتتاب�ا نشرة

إذا تم ، فقط اعتمادھا من تاريخ شھر 12 على مدى فترة

 شروطالو حكامDل وفقاً تداول  أو كل عرض إجراء

سلطة دبي ستسمح و. ا#ساسية كتتابنشرة ا� حددة فيالمُ 

نشرة  على تغييرات محدودةبإجراء المالية للخدمات 

التكميلية حينما كتتاب �انشرة  باستخدام ا#ساسية كتتابا�

المالية و  ا#وراقنھا ذات صلة لحاملي أبتكون على قناعة 

و  ا#ساسيةكتتاب �الة موصوفة في نشرة أمسبذات صلة 

من قبلھا. المعتمدة مسبقاً   

التكميلية:كتتاب �امع ذلك، ; يجوز استعمال نشرة و  

وراق مالية جديدة أو تداول ھذه #عرض  صدار� )1(

والتي ; سوق مرخصة مؤسسة المالية على  ا#وراق

 كتتابتلك التي سبق تحديدھا في نشرة ا�بترتبط 

  ؛ةا#صلي

إذا كان التغيير الناجم لتغيير ا�حكام و الشروط القائمة  )2(

 فئةنفس من المالية لم تعد  ا�وراقيعني أن  ،عن ذلك

 كتتاب*افي نشرة  المنصوص عليھاالمالية  ا�وراق

 ؛ةا�صلي

نشرة بجديد > ع:قة له تداول عرض جديد أو  صدار* )3(

 ؛ةا�صلي كتتابا*

صياغة نشرة  تقد تم هھو أن وسبب ما ذكر أع:ه 

وراق � معين تداولعرض أو بغرض ة ا�صلي كتتابا*

على جميع النشرة ، وبالتالي يجب أن تحتوي مالية

المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بھذه ا�نشطة. وينبغي 

سريان فترة خ:ل  نشرة ا>كتتاب التكميليةأن تستخدم 

في  عن تغييرات جوھريةلتحديث السوق النشرة  مفعول

في ما صدر أو لتصحيح أي خطأ مُ الالمالية و/ أو  ا�وراق

  كتتاب.نشرة ا*

نشرة في  الواردة التغييرات ؤثر > تُ لذلك، يجب أن 

، حيث ينتج المالية ا�وراقطبيعة  كتتاب التكميلية على*ا

نشرة  كما يجب إصدارجديدة. مالية أوراق  عنھا تقديم

سلطة تأخذ  .أوراق مالية جديدة  إصدارعند اكتتاب جديدة 

في ا>عتبار عوامل مثل ما إذا كان دبي للخدمات المالية 

 المالية ا�وراقطبيعة ل و التغيير استجابة �حداث خارجية

 تقتصادي للتغييرات المقترحة وعما إذا كان*وا�ثر ا

تقييم  عند، وذلك تقنية بحتة تغييراتالتغييرات المقترحة 

وتأثيرھا التكميلية كتتاب *انشرة التغييرات المقترحة في 

المالية. ا�وراقعلى طبيعة   
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فضل الممارسات خ/ل فترة العرضأ . 5  

عند تقديم نشرة  ،2.9.3 رقم ا�سواققاعدة بموجب 

أو  كتتبينمُ لل يحقخ:ل فترة العرض، اكتتاب تكميلية 

 الغاءالمالية تأكيد أو  ا�وراقشراء  عرضواالذين  ا�فراد

 كتتابقدم على أساس نشرة ا*أي اشتراك أوعرض مُ 

نشرة  أيام من تاريخ است:م 7في غضون  ةا�صلي

. التكميليةكتتاب *ا  

مستثمرين لل المالية ا�وراقلتفادي تخصيص ومع ذلك، 

 البدء بالعمليةفترة العرض بين  ايقاف يتم، طودون شر

و يعتبر  في ظروف معينة النشرة التكميلية إصدارفترة و

يتم  عندما. على سبيل المثال، فضل الممارساتأذلك من 

�وراق المالية ا تخصيصأو يتم  بفاعلية عرضالتسويق 

عملية المستثمرين الذين أتموا  لن يستفيدعلى الفور، 

وقف العرض.نصح بيُ  عندھا، لغاءمن حقوق ا* ءشراال  

طبق > ت ا�ساسيةكتتاب *بنشرة افيما يتعلق ، علملل

 رقم ا�سواقالمتطلبات المنصوص عليھا في قاعدة 

:بـــفيما يتعلق  2.9.3  

الذين قاموا بشراء  المالية الحاليون ا�وراق حاملي) 1(

و؛ الجديدصدار/ا*المالية قبل العرض ا�وراق  

، ستثمرينعند غياب المالتكميلية كتتاب *انشرة ) 2(

من غير  ا�ساسيةبمعنى أن ُتحدث النشرة التكميلية النشرة 

على النشرة  موافقةالتاريخ  عند وراق الماليةل�ض عر

.التكميلية  

 

نشرة اكتتاب تكميلية إصدارا	خفاق في .6  

ن عرض م الفرد ،ا�سواق من قانون )1( 2المادة  تمنع 

 أي أو خادع مضلل أو بيان وجودنشرة اكتتاب في حال 

ر تغي أو ھامة جديدة مسألة أو النشرة محتوى  فينقص 

نشرة اكتتاب  إصدار تتطلب الظروف التي في كبير

آخر  فردوأي (  عرض إخفاق الجھة الُمصدرةيُ  .تكميلية

 تكميليةالنشرة ال إصدارفي ) كتتابنشرة ا� عن مسؤول

تخاذ ا�جراءات الى إو  لقرار إيقاف عملية ا�صدار

 وتعويض المالية سلطة دبي للخدمات من قبلالcزمة 

 ناتج خسارة أو ضررعن أي  المالية ا#وراقحملة 

 إلى حاجته من متأكد غير الفردإذا كان . صدارا*عدم عن

المشورة يحصل على ينبغي أن  نشرة تكميلية  إصدار

 لطلب التواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية أو القانونية

.التوجيه  

 

التكميليةكتتاب 	انشرة  إصدارتوقيت . 7  

على طلبات نشرات للموافقة  ةسريعخدمة  ظل غيابفي 

 التكميلية كتتاب �ابتقديم نشرة ، نوصي التكميليةكتتاب �ا

لمراجعتھا واعتمادھا في  المالية لسلطة دبي للخدمات

 ھاممسألة جديدة ھامة أو تغيروقوع أقرب وقت ممكن بعد 

  المعلومات الواردة في النشرة.بشأن ما أو اكتشاف خطأ 

  

 ماسلطة دبي للخدمات فيل يجب تقديمھاالوثائق التي تشمل 

  :التكميلية التاليكتتاب �ايتعلق بنشرة 

 على طلب الموافقة - ) AFN MKT 1استمارة () 1(

  ؛كتتابنشرة ا�

  ؛نشرة اكتتاب تكميلية كاملة) 2(
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 ا#وراقوذات الصلة (بيان التسجيل المرجعية  ) قوائم 3(

حيثما قواعد التمويل ا�سcمي وما إلى ذلك)، والمالية 

  ؛ينطبق ذلك

  ؛حيثما ينطبق ذلك، ليھاإُمشارسخ من أي مستندات ) نُ 4(

  الرسوم. لنموذج وفقاً  طلب) رسوم ال5(

) و 2(الوثائق المذكورة أعcه (باستثناء تلك المحددة في 

   على الرابط التالي: ) متوفرة ھنا4(

http://www.dfsa.ae/Pages/DFSAlistingauthority/

DFSAlistingauthority.aspx 

 

مسودة النشرة على  وتسليم التعليقاتنھدف إلى مراجعة 

ليوم في نفس ا واعتمادھاأيام عمل  3في غضون  التكميلية

بشكلھا النھائي و  أعcهالمستندات من تاريخ استcم 

في  النشرة إصدارھمية الحاجة إلى ادراكنا #. ومع الُموقع

عملية المراجعة  تسريعإلى بالتالي سعى نالوقت المناسب 

على سبيل فلتسھيل النشر المبكر عند الضرورة.  عتمادوا;

النشرة  باعتماد المالية سلطة دبي للخدمات تقوم  المثال، 

التكميلية في نفس اليوم من استcمھا في حال كان الغرض 

كتتاب �االبيانات المالية في نشرة  لىإا�شارة  منھا 

.سندات الدين إصداربرنامج  من ا#ساسية  

 

الرسوم .8  

النشرة  اعتماد صاحبة لطلبيتم دفع الرسوم المُ يجب أن 

التكميلية. يرجى التواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية 

ل:ستع:م عن الرسوم المترتبة فيما يخص النشرة 

 التكميلية.

 

 

 النسخة العربية 

اللغتين العربية وا*نجليزية، ب ا�سواقيتم إعداد موجز 

متاح على موقع سلطة دبي للخدمات المالية. ووھ  

 

 اتصل بنا

يرجى زيارة الموقع ا>لكتروني لسلطة دبي للخدمات 

   :أجل من  www.dfsa.ae المالية

 ؛ ا�سواقالطبعات السابقة من موجز  •

التشريعات التي تديرھا سلطة دبي  إلىالوصول  •

 للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛ 

وقواعد  2012لعام  ا�سواقلقانون  النص الكامل  •

 .ا�سواق

•  

   ل/ستفسارات

  1500 362 4 971+ على ھاتف رقم:

   markets@dfsa.ae :عبر البريد ا>لكتروني

  

 ا�سواقكم حول موجز ؤآرا

إننا نقدرلكم تزويدنا بآرائكم حول ھذه النشرة    

اقتراحات للتحسين ، كما نرحب بأية ا�سواقمن موجز 

 اً في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى تكون مصدر

للتواصل يرجى إرسال آرائكم على  >ھتمامكم.  

markets@dfsa.ae 


