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ا�سواقموجز  

الوحدات عرضة و ُمدرجالصناديق ال  
 
 

  ةــــــالمقدم

صدار العاشر من موجز بكم في ا� مرحباً 

. في ھذا العدد نلقي نظرة عن كثب على ا�سواق

في مركز  ُمدرج ُصندوقنطبقة �نشاء مالاللوائح 

 دبي المالي العالمي. و يشمل ھذا النشاط عادةً 

الموافقة على نشرة ا1كتتاب من قبل سلطة دبي 

و  ُصندوقللخدمات المالية و عرض وحدات ال

سوق  ُمؤًسسةعلى  ُصندوقل وحدات الواقبول تد

التي تتمثل بناسداك دبي في مركزدبي  ُمرخصة

ھذا لتقديم  ا�سواقالمالي العالمي.  يھدف موجز 

نظرة عامة على مختلف قواعد سلطة دبي 

ة ُمدرجعلى الصناديق ال نطبقةالمللخدمات المالية 

و توجيه أطراف السوق حول تطبيق القواعد من 

وجھة نظر سلطة دبي للخدمات المالية مما يسھل 

في مركز دبي المالي  ُمدرج ُصندوقإنشاء عملية 

ھذا  واقا�سل موجز واالعالمي. نأمل أن يتن

العديد من ا1ستفسارات التي تلقيناھا من مشاركين 

  ھتمين. في السوق المُ 

 

 

 2014سبتمبر  -ا�صدار العاشر 

 

 

و تتداخل قوانين و قواعد سلطة دبي للخدمات 

ة مع تلك ُمدرجعلى الصناديق ال نطبقةالمالمالية 

و  ا�خرىة ُمدرجالمالية ال راقوا�على  الٌمنطبقة

لكنھا في الواقع تختلف بشكل ملحوظ. ومع ذلك 

ھو نفسه،  دراجا�الھدف من كB نظامي  فإن

الكافي والذي  ا�فصاحكونه ينص على توفير 

من اتخاذ قرار  المحتملين الُمستثمرينمكن بدوره يُ 

و قد تتطلب سلطة دبي للخدمات ستنير. استثمار مُ 

ة (وھي الشركة ُمدرجالمالية من الشركة ال

مقبول بھا  ُصندوقالمسؤولة عن وجود وحدات 

بالشركة التي تدير  ل والتي تتمثل عادةً واللتد

 الُمدرج ُصندوق) للُصندوقمديرال أي ُصندوقال

عبر نشرة ا1كتتاب و  إضافية إفصاحاتالقيام ب

ز تلك المطلوبة في قواعد ا1ستثمار واالتي قد تتج

 إضافية إفصاحاتة أيوقد تختلف الجماعي . 

مطلوبة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية 

ھذا نحدد بعض  ا�سواق. في موجز بحسب الحالة
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و التي نعتبرھا من أفضل  ضافيةا� فصاحاتا�

 الممارسات.

 ا�رشادات

المBحظة أن محتويات ھذا ا�صدار ليست  ُيرجى

لغرض ا�رشاد على النحو المتوخى من قبل 

، كما أنه 1 ينبغي 2004لسنة  القانون التنظيمي

ا1عتماد عليھا على  أوأن يتم تفسيرالمحتويات 

قواعد  إلىأنھا إرشادية، حيث يجب الرجوع 

سلطة دبي للخدمات المالية لMرشاد، وعند الحاجة 

لMرشاد الفردي يجب ا1تصال بسلطة دبي 

 للخدمات المالية.

ونوصي أن يتم الحصول على استشارة  قانونية 

جانب من  أيكنت غير متأكٍد من  إذامستقلة 

في سلطة دبي للخدمات  ا�سواقجوانب نظام 

  المالية والتي قد تنطبق عليك.

  

 طار التنظيمي  ا� .1

تخضع صناديق ا1ستثمار الجماعية لقانون 

، وفي حال كان   2010ا1ستثمار الجماعي 

مدير فتنطبق عليه وعلى  ُمدرج ُصندوقال

 لعام ا�سواقمتطلبات معينة من قانون  ُصندوقال

وتقع الصناديق . ا�سواقو قواعد  2012

تحت تنظيم  ة جزئياً ُمدرجة وشركاتھا الُمدرجال

ت تح وجزئياً  ا�سواقوقواعد  ا�سواققانون 

وقواعد ا1ستثمار  تنظيم قانون ا1ستثمار الجماعي

ھذا لتوفير  ا�سواقيسعى موجز  الجماعي،

  توجيه في ھذا الصدد.ال

  

 صناديق ا$ستثمار الجماعي  أنواع .2

في وحدة  ُمدرجال ُصندوقتم تعريف ال

المصطلحات من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات 

معترف استثمار جماعي  ُصندوق" نهأ المالية على

Pراق المالية، القائمة وبه على القائمة الرسمية ل

Pم المالية ھي القائمة التي تضُ  راقوالرسمية ل

سوق  سةسُمؤل بھا على واتدالمالية المُ  راقوا�

في مركز دبي المالي العالمي (ناسداك  ُمرخصة

دبي) و التي تحتفظ بھا سلطة دبي للخدمات 

ا1ستثمار  ُصندوقيشمل تعريف  المالية .

نوع من  أيترتيب متعلق ب  أيالجماعي 

رباح لغرض توليد ا�ھا إنشاءت التي تم الممتلكا

كي الوحدات) من خBل سمى بمالللمستثمرين (تُ 

التخلص من  أو إدارة أوإمتBك  أواستحواذ 

ضافيين. ء شرطيين إالممتلكات حيث يتم استيفا

سيطرة يومية من  ل، أن 1 يكون ھنالك أيوا�
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 الممتلكات، بد1ً  إدارةبل مالكي الوحدات على ق

 إدارةب ُصندوقتدير الشركة التي المن ذلك تقوم 

مالكي جمع مساھمات ، تُ . ثانياً ُصندوقممتلكات ال

يتم  أو ُصندوقفي ال (استثمارات) الوحدات

  دارتھا ككل.إ

ة ما أن يتم ُمدرجالشركة ال ُصندوقمدير العد يُ 

  نفسه. ُصندوقو ليس ال ُصندوقال إدراج

من وقد استبعدت سلطة دبي للخدمات المالية 

يق استثمار نھا  صنادمعينة على أعتبار ترتيبات ا

نھا تتناسب مع تعريف جماعية على الرغم من أ

ستبعدة جاد ھذه الترتيبات المُ يإ، تستطيع ُصندوقال

ة أي. 2.1 ر الجماعيفي قانون صناديق ا1ستثما

سلطة دبي للخدمات في لوائح  ُصندوق إلىشارة إ

ا1ستثمار  ُصندوق المالية تعتبر إشارة إلى

  ستبعدة).بخBف تلك الترتيبات المُ الجماعي (

  ،أجنبي أوأن يكون محلي  ُمدرجال ُصندوقيمكن لل

قامته في إ أوإذا تم إنشاؤه  محلياً  ُصندوقيعتبر ال

ً ُصندوقكان  إذا أومركز دبي المالي العالمي   ا

من الصناديق   يوجد ھنالك ثBث أنواع ،خارجياً 

عفاة و المحلية: الصناديق العامة و الصناديق المُ 

1  ُصندوق أي، 1ؤھلينالمُ  الُمستثمرينصناديق 

                                                
1
 50تألف من  )1(يعتبر الُصندوق ُصندوق مستثمر مؤھل في حال:  

تم عرض وحدات الُصندوق على  )2(من حملة الوحدات أو أقل 

عتبر المحلي يُ  ُصندوقير اليايتوافق مع مع

ً ُصندوق من  أنواعثBث  إدراج. يمكن أجنبياً  ا

 ھي:و ُمرخصةالسوق ال سةُمؤسالصناديق على 

العامة  والصناديق الصناديق المحلية العامة

والصناديق العامة الخارجية، 1 يمكن  ةا�جنبي

 الُمستثمرينوصناديق الصناديق المعفاة  إدراج

  ؤھلين.المُ 

 ُصندوقبما فيه ال ُصندوقلليمكن أن يكون 

ً ُصندوقمما يجعل منه  إضافيةسمات  ُمدرجال  ا

ً متخصص الصناديق  أنواعيزت وقد مُ  ،ا

   2ة في قواعد ا1ستثمار الجماعي صالمتخص

 الصناديق ُصندوقو 3إسBمي ُصندوقوھي: 

 ُصندوقو الرئيسي ُصندوقالالمغذي و ُصندوقالو

ا1ستثمار العقاري و  ُصندوقا�سھم الخاصة و

ً أي ُصندوق. يمكن للحوطالتً  ُصندوق  أو كان محلياً  ا

أن يجتذب أكثر من تعريف واحد للفئة  أجنبياً 

بشكل  .واحد الصناديق في آنٍ  تخصصة منالمُ 

ا�سھم الخاصة  ُصندوقيمكن ل عام وبحكم طبيعته

ً ُصندوقإما أن يكون  مستثمر  ُصندوق أوعفى مُ  ا
                                                                       

أوفى جميع حملة الوحدات  )3(أشخاص فقط من خ/ل طرح خاص 
كان المبلغ المحدد دفعه  )4(يير التي تصنف العم/ء المحترفين ابالمع

 من قبل الشخص خ/ل اBكتتاب ا@ولي ليصبح حام/ للوحدات 

500,000 Bكي أمري ردو  
2
3.1قاعدة اBستثمار الجماعي رقم     

3
من قواعد التمويل اNس/مي على متطلبات إضافية  6ينص الفصل  

 تنطبق في حال تمت إدارة الُصندوق على انه ُصندوق اس/مي
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و بالتالي 1 يمكن لمثل ھذه الصناديق أن  مؤھل

  درج.تُ 

  

الموافقة على نشرة اكتتاب . تقديم طلب 3

سلطة دبي للخدمات من َقبل  ُمدرجال ُصندوقال

  المالية 

على ما يجب  6.3.1رقم ا�سواقتنص قاعدة 

لقبول وحدات تسليمه لسلطة دبي للخدمات المالية 

 ُمرخصةسوق  سةُمؤسل على واللتد ُصندوقمن ال

راق والقائمة الرسمية لP لى(عن طريق إضافتھا إ

المالية لسلطة دبي للخدمات المالية)، يتم التسليم 

تدير بالنيابة عن الشركة التي عن طريق الراعي 

جاد قواعد سلطة دبي للخدمات يإ. يمكن ُصندوقال

 ا�سواقبنظام الراعي في قواعد  الُمتعلقةالمالية 

و قد نشرت سلطة دبي للخدمات المالية  7الفصل 

لPسواق عن نظام الراعي و الذي يمكن  موجزاً 

 على موقع السلطة. إيجاده

لسلطة دبي  الطلبتقديم ھم من ذلك، يشمل ا�

نشرة اكتتاب متعلقة على للخدمات المالية 

المحلي العام يجب  ُصندوقفي حالة ال .ُصندوقبال

أن تتماثل نشرة ا1كتتاب مع المتطلبات في قانون 

ا1ستثمار الجماعي و قواعد ا1ستثمار الجماعي 

. يجب أن 4العام ُصندوقالتي تنطبق على ال

 وفقاً  ا�جنبي ُصندوقحضر نشرة اكتتاب التُ 

ذات  ةا�جنبيللمتطلبات في منطقة ا1ختصاص 

قانون ا1ستثمار الجماعي رقم ل وفقاً الصلة و

و قاعدة ا1ستثمار الجماعي رقم  15.1.2

في حا1ت معينة. تستطيع سلطة دبي  15.1.3

للخدمات المالية أن تفرض شروط وقيود على 

 هأدنا 6القسم  إلى، انظر ا�جنبيالطرح  ُمستند

  ة.ا�جنبيالصناديق  بشأن

  

كم تستغرق مدة الموافقة على نشرة اكتتاب   .4

  ؟ةُمدرجال اديقالصن

بعملية المراجعة و  الُمتعلقةجاد ا1حكام يإيمكن 

ة بما ُمدرجعلى نشرة اكتتاب الصناديق الالموافقة 

 6.3.1رقم  ا�سواقالفترة الزمنية في قواعد  افيھ

حد كبير مع القواعد  إلىوتتشابه ھذه  6.3.2و 

كما تضمنت في  ُصندوقلنشرات ا1كتتاب لغير ال

. و قد نشرت سلطة ا�سواقمن قواعد  2الفصل 

 بشأنسواق لP دبي للخدمات المالية موجزاً 

Mعلى الموقع  إيجادهو الذي يمكن  دراجنظامھا ل

                                                
4
من قانون اBستثمار الجماعي 51المادة    
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 ا�سواقيشمل موجز وللسلطة،  ا1لكتروني

  معلومات عن عملية المراجعة و الموافقة.

 ُصندوقنقوم بالموافقة على نشرة اكتتاب ال

بأن  حد معقول إلى ينراضحينما نكون  ُمدرجال

نشرة ا1كتتاب تتماثل مع جميع المتطلبات 

  .5عليھا نطبقةالم

  

  عام محلي ُصندوق إدراج. 5

  قدمةمال 5.1

 أوكان لديه  إذاعام  ُصندوقالمحلي ھو  ُصندوقال

 للوحدات مالك 100ينوي أن يكون لديه اكثر من 

كل وحداته معروضة  أوكانت البعض من  إذا أو

 كان إذا أولمستثمرين عن طريق اكتتاب عام 

  .6فرادحملة الوحدات يشملون العمBء ا�

ُملكية فيجب  ُصندوق ُصندوقكان ال إذاونشير أنه 

 لكي ُيدرج وأن يكون ُمشكBً  أن يكون مغلقاً 

 ُصندوقكشركة استثمار ويعني ھذا أنه على 

مغلق  ُصندوق إلىالمفتوح أن يتحول  الملكية

M7في مركز دبي المالي العالمي دراجل   .  

  

                                                
5
)1( 6.3.2قاعدة ا@سواق رقم    

6
الجماعيمن قانون اBستثمار  16المادة   

7
) 1( 13.4.1قاعدة اBستثمار الجماعي رقم    

  متطلبات محتوى نشرة ا$كتتاب 5.2

على  ُصندوقيجب أن تحتوي نشرة اكتتاب ال

ويتوقع أن يحتاج اليھا جميع المعلومات التي 

يجدھا الشخص و مستشاروه المحترفين في نشرة 

ك وحدات في ستنير لتملُ ا1كتتاب 1تخاذ قرار مُ 

من  7في الملحق  . تستطيع أن تجد8ُصندوقال

قائمة  CIR APP79قواعد ا1ستثمار الجماعي  

في نشرة  ا�فصاحالمواضيع التي تتطلب 

انون لق وفقاً المحلي العام. و كمبدأ عام  ُصندوقال

ن تكون طريقة عرض ا1ستثمار الجماعي يجب أ

عادلة و المعلومات في نشرة ا1كتتاب واضحة و

  .10غير مضللة

 إفصاحاتيجب أن تتضمن نشرة ا1كتتاب 

ً ُصندوق ُصندوقفي حال كان ال إضافية  ا

ً متخصص  ُصندوق أو ا�سBمي ُصندوقمثل، ال ا

جاد ھذه المتطلبات في يإا1ستثمار العقاري، يمكن 

 ُصندوققانون ا1ستثمار الجماعي، في حالة ال

ا في قواعد التمويل إيجادھيمكن  ا�سBمي

  .6الفصل  ا�سBمي

  
                                                

8
من قانون اBستثمار الجماعي) 2( 52المادة    

9 من  5إلى الملحق   14.3.1 )أ(تشير قاعدة اBستثمار الجماعي رقم 
من  7قانون اBستثمارالجماعي و اBشارة الصحيحة ھي إلى الملحق 

   قواعد اBستثمار الجماعية و سيتم تصحيح ذلك
10

من قانون اBستثمار الجماعي )1( 52المادة    
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نظام ترويج  - الصناديق المحلية العامة 5.3

  ُصندوقلمنتجات المالية وعرض وحدات الا

يجب على  6.3.7رقم  ا�سواقلقاعدة  وفقاً 

الشركة بمعنى  أي( ُصندوقة للُمدرجالشركة ال

 يمتثل) أن تحرص على أن ُصندوقالتي تدير ال

ذو صلة بوحدات ترويج للمنتجات المالية  أي

سبق و الحملة لتسويق المُ ا مثلالمحلي  ُصندوقال

 الُمتعلقةمع المتطلبات الترويجية وعملية التسعير 

منتجات المالية في قانون ا1ستثمار بترويج ال

  ا1ستثمار الجماعي. الجماعي و قواعد

من قانون ا1ستثمار الجماعي  19ل المادة واتتن

والتي تشمل عرض  ُصندوقتسويق وحدات ال

 أي، يقصد بعرض الوحدات ُصندوقوحدات ال

توجيه الدعوة  أوطرح تلك الوحدات لBكتتاب 

، في ُصندوقلعرض وحدات  لمستثمر محتمل

  .ُصندوقبيع لوحدات الأوعقد إبرام حالة قبوله يتم 

 ُطرق أوعBنات يتضمن ترويج المنتجات المالية إ

قدم أخرى للترويج، التسويق وا1غراءات تُ 

1 تؤدي محتملين، والتي قد اللمستثمرين الوحدات 

برام إ إلىدعوات تؤدي  أوعروض حقيقية  إلى

عمليات بيع الوحدات كما ھو موضح  أوعقود 

في نشرة  ا�فصاحنظام  تفرض(والتي  أعBه

  قانون ا1ستثمار الجماعي).ل وفقاً ا1كتتاب 

و بسبب ا1نتشار الواسع لترويجات المنتجات 

 ُصندوقمدير الدلي بھا ي إفصاحات أي فإنالمالية 

لغرض ا1متثال  ا�سواقلقانون  وفقاً  ُمدرجال

تطلبات المستمرة لسلطة دبي للخدمات المالية للمُ 

ستبعد بوضوح من كونھا ترويجات لمنتجات تُ 

مالية، غير أن ھذا ا1ستبعاد 1 ينطبق على 

 ُصندوقبوحدات ال الُمتعلقةالدعوات  أوالعروض 

في نشرة ا1كتتاب  ا�فصاحتفرض نظام التي 

  لقانون ا1ستثمار الجماعي. وفقاً 

ضافة، تسرد كل من قاعدة ا1ستثمار الجماعي با�

نشطة التي من ا� عدداً  4.1.4و  4.1.2رقم 

نشطة و العروض المستبعدة، عتبر من ضمن ا�تُ 

لوحدات والذي  و يعني ذلك أنھا 1 تشكل عرضاً 

في نشرة  ا�فصاحبدوره يفرض التزامات 

 عرضاً نشطة المستبعدة ا1كتتاب. و تشمل ھذه ا�

نقل وحدة من قبل مالكھا حيث 1 يمكن أن  أولبيع 

ل الشخص الذي قُدم ُيقبل العرض ا1 من قب

العرض له و1 يصدر العرض عن طريق ترويج 

شركة  تقومخر، حين لمنتجات مالية. مثال آ

لعملية  )فقط(تنفيذ  ـــكوسيط ب ُمرخصة
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)execution-only ـل ُصندوق) متعلقة بوحدة 

  بالنيابة عن العميل. أو

) من قانون ا1ستثمار الجماعي 1( 53للمادة  وفقاً 

ه على الشخص الذي يقوم بالترويج للمنتجات فإن

أن ببنشرة ا1كتتاب أن يضمن  الُمتعلقةالمالية 

المعلومات الواردة في نشرة ا1كتتاب مع تتماثل 

قانون ا1ستثمار الجماعي وقواعد ا1ستثمار 

بتقديم  قد قام ُصندوقمدير البأن  لجماعي وا

سلطة دبي للخدمات  إلىنسخة من نشرة ا1كتتاب 

أن يذكر الترويج للمنتجات المالية كيفية  المالية و

الحصول على نسخة في مركز دبي المالي 

العالمي. بما أن الترويج للمنتجات المالية متعلق 

ه يجب اعتماد فإن ُمدرجال ُصندوقبنشرة اكتتاب لل

) 1( 53نشرة ا1كتتاب المشار اليھا في المادة 

ر الجماعي من قبل سلطة دبي من قانون ا1ستثما

. 6.3.2رقم  ا�سواقلقاعدة  وفقاً للخدمات المالية 

) من قانون ا1ستثمار 2( 53تسمح المادة 

للشخص بأن يصدر ترويجا للمنتجات الجماعي 

عتمادھا من الية قبل اصدار نشرة ا1كتتاب (وإالم

قبل سلطة دبي للخدمات المالية) بشرط أن يذكر 

الترويج للمنتجات المالية بوضوح أن نشرة 

نسخة في الا1كتتاب ستصدر وعن مكان توفر 

مركز دبي المالي العالمي. و نشير بأن سلطة دبي 

 لPسواق متعلقاً  د نشرت موجزاً قللخدمات المالية 

بالترويجات للمنتجات المالية والعروض والذي 

د وق .للسلطة ا1لكترونيعلى الموقع  إيجادهيمكن 

المشار اليه نظام سلطة  ا�سواقشرحنا في موجز 

المنتجات دبي للخدمات المالية المتعلق بترويجات 

، نظام ترويج ا�سواقلقواعد  وفقاً المالية 

لقانون  وفقاً المنتجات المالية مشروح ھنا 

  ا1ستثمار الجماعي وقواعد ا1ستثمار الجماعي.

  

  المحلي ُصندوقال َحوكمةمتطلبات  5.4

 َحوكمةمتطلبات ال 6.4رقم  ا�سواقل قاعدة واتتن

 أحكامو تتألف من ، ُمدرجال ُصندوقبال الُمتعلقة

لقاعدة  وفقاً ، الُمتأثرين ا�فراد ُمعامBت بشأن

الُمتأثرين فيما  ا�فراد .6.4.1 رقم ا�سواق

و مجلس  ُصندوقھم: مدير ال ُصندوقيخص ال

 ُصندوقوحافظ أمين ال ُصندوقوأمين الإدارته 

وحدات أكثر من  أو% 5 ـل مالكيمستشار و أيو

وفيما يتعلق بالصناديق المحلية ، ُصندوقال

ة تنص القاعدة على أن تضمن الشركة ُمدرجال

متعلقة  بملكية    ُمعامBت أية بعدم إبرام ُمدرجال

�حكام قانون  وفقاً متأثر إ1  فردمع  ُصندوقال
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ر الجماعي ا1ستثمار الجماعي و قواعد ا1ستثما

ا�حكام  المتأثرين. ا�فراد ُمعامBت بشأن

الموضوعية ھي قاعدة ا1ستثمار الجماعي رقم 

والتي تنص على أن يضمن مدير  ،8.3.2

 المبرمة ُصندوقالملكية  ُمعامBتأن  ُصندوقال

 لصالح شروط مع تتوافق تأثرالمُ  فردال مع

 الشروط بشأن مماثل ترتيب أي مثل ُصندوقال

بما  عليھا ضواالتف يتم والتي ا1عتيادية التجارية

يتم  وأن مستقل ثالث طرف مع ينصف الطرفين

  .الغرض لھذا آلية توفير

 MKT( ا�سواقمن قواعد  14 ينطبق الملحق 

APP4 (على  َحوكمةأفضل ممارسات ال بشأن

من ذلك تنص المادة  ، بد1ً ُمدرجال ُصندوقمدير ال

من قانون ا1ستثمار الجماعي وقاعدة   39

على للُصندوق  10.3ا1ستثمار الجماعي رقم  

ما  حدٍ  إلىلة فصمُ وترتيبات رقابة مستقلة 

بما في ذلك شرط  وجود لجنة  للصناديق العامة

 ُصندوقحافظ أمين  أو ُصندوقرقابة وأمين 

لتعزيز  ُصممت أحكام الرقابة ھذه. و قد ينمؤھل

  .ُصندوقالسليمة لل دارةا�

  

 ُصندوقالتزامات التقارير المالية على ال 5.5

  المحلي 

تحضير  ُصندوقة للُمدرجيجب على الشركة ال

نتائج تقارير مالية سنوية و تقارير مالية مرحلية و

، يجب ُمدرجال ُصندوقتعلق باللية فيما يأومالية 

عنھا للسوق وتقديمھا لسلطة دبي  ا�فصاحأن يتم 

للخدمات المالية. يجب أن ُتعد ھذه التقارير و 

للمتطلبات في قانون ا1ستثمار  وفقاً البيانات 

، تحتوي 11الجماعي و قواعد ا1ستثمار الجماعي

على متطلبات  9رقم ا1ستثمار الجماعي قاعدة 

توي قاعدة حالمحلي. ت ُصندوقالتقارير الدورية لل

جدول على  9.5ار الجماعي رقم ا1ستثم

   .المحتويات للتقارير السنوية والمرحلية

  

على متطلبات ا$لتزامات المستمرة  5.6

   المحلي ُصندوقال

على متطلبات  6.5رقم  ا�سواققاعدة  تنص

للسوق عن معلومات داخلية متعلقة  ا�فصاح

رقم  ا�سواقو تتعامل قاعدة  .ُمدرجال ُصندوقبال

فراد المتصلين �ا مصالح عن ا�فصاحمع  6.6

رقم  ا�سواقة، و تتعامل قاعدة ُمدرجبالصناديق ال
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 (a)   6.9.1قاعدة ا@سواق رقم  
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المصالح المادية، وتنص عن  ا�فصاحمع  6.7

على مسائل أخرى  6.8رقم  ا�سواققاعدة 

 MKT( ا�سواقمن قواعد  3محددة في الملحق 

APP3ة ُمدرج) والتي تتطلب من الشركة ال

من  3إفصاحا للسوق، و يسرد الملحق  ُصندوقلل

حداث التي ) ا�MKT APP3( ا�سواققواعد 

يت قضا على توأيوتنص  ا�فصاحتستدعي 

  .12للسوق ا�فصاح

على المتطلبات  6.9رقم  ا�سواقتنص قاعدة 

الفترة المحاسبية والتقارير المالية للصناديق  بشأن

  ة.ُمدرجال

يجب أن  6.10.1رقم  ا�سواقبموجب قاعدة 

رقم  ا�سواقالسوق مع قاعدة  إفصاحاتتتوافق 

. وقد نشرت سلطة دبي للخدمات المالية 4.7

السوق المستمرة،  إفصاحاتسواق عن  لP موجزاً 

 ا�سواقموجز  إلىللمزيد من المعلومات نوجھكم 

لسلطة دبي  ا1لكترونيذاك المتوفر على الموقع 

  للخدمات المالية.
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اNفصاح عن المعلومات المالية  بشأن 3من الملحق  6يحتوي البند  
فيما يتعلق بالصناديق الُمدرجة على خطأ و ھو غير مكتمل و سيتم 

بشكل  2من الملحق  6تصحيح ذلك حتى يتم ذلك يجب تطبيق البند 
 قياسي

 لقانون  وفقاً ة اكتتاب الصناديق نشر 5.7

سھم شرة اكتتاب ا�ستثمار الجماعي مقابل ن�ا

  ا�سواقلقواعد  وفقاً 

لنشرة ا1كتتاب للعرض العام  ا�فصاحمتطلبات 

 ُمرخصةسوق  سةُمؤسسھم على ا� دراج� أو

. ا�سواقمن قواعد  1 مبينة في الملحق رقم

ينبغي المعلومات التي ) A1.1يسرد الملحق (

ضمھا في بيان التسجيل كما يسرد الملحق 

)A1.2راقوا�ما يخص ملحوظة ي) المعلومات ف 

المالية. بالمقارنة مع قوانين ا1ستثمار الجماعي و 

، 7با�خص قوانين ا1ستثمار الجماعي الملحق 

  إفصاحاتتتطلب ھذه القوائم في بعض النواحي 

ا�سھم  فصلة لنشرة اكتتابمُ  أو إضافية أومختلفة 

  .ُصندوقر من نشرة اكتتاب الأكث

دبي للخدمات المالية مع ذلك، سوف تقوم سلطة 

نشرات  بالنظر في أفضل الممارسات بشأن

على ن تحتوي من أجل أ ُمدرجال ُصندوقاكتتاب ال

غير مطلوبة بالتحديد في قوانين  إضافيةمعلومات 

ف بشكل رئيسي ا1ستثمار الجماعي والتي تستھد

  ة.ُمدرجالصناديق العامة الغير 

ومن بعض المناطق الرئيسية لمحتوى نشرة 

مدير  أو ُمدرجال ُصندوقا1كتتاب فيما يخص ال
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ب أن تطلُ تبحسب الحالة والتي قد  ُصندوقال

 ُمدرجال ُصندوقيضمھا محتوى نشرة اكتتاب ال

  7للملحق رقم  وفقاً تلك المطلوبة   إلىضافة با�

  ستثمار الجماعي وھي:�وقواعد ا

ة رأس المال العامل للشركة أيبكف بياناً  •

 ُصندوقالتي تدير ال

بالتغييرات الھامة في الوضع المالي  بياناً  •

 فاقهآ صدر وللمُ 

في  ُصندوقمعلومات مالية تاريخية عن ال •

 حال بدء عملياته

في  ُصندوقمعلومات مالية مختارة عن ال •

 حال بدء عملياته

في حال  ُصندوقمراجعة مالية لعمليات ال •

 بدءھا

 عوامل المخاطرة •

 و تطوره صدرالمُ  تاريخ  •

 التقدير أورباح توقعات ا� •

تفاصيل حول الھيئات ا�دارية والمنظمة  •

 إلىضافة والمشرفة وا�دراة العليا با�

تضارب في مصالحھم وتفاصيل حول  أي

 سھم لكية وخيارات ا�مُ 

 معلومات عن المساھمين الرئيسين •

 طراف ذات الصلةمع ا� ُمعامBتال •

 رباحسياسة توزيع ا� •

 جراءات القانونيةا� •

 سھم رأس المالأ •

 ساسي للشركةظام ا�الن •

 العقود المادية •

 ستثمارقيود ا1 •

 دققينالمُ  •

طراف الثالثة  بيانات معلومات عن ا� •

 مصالحة أيالخبراء  التصريحات عن 

 السلع الفعلية •

 مزودو الخدمات •

 ةياالوص •

 الوثائق المعروضة •

 معلومات عن الحيازات •

 أسباب عرض الوحدات •

 شروط وأحكام عرض الوحدات •

 الُمتعلقةالحقوق المرتبطة والمعلومات  •

بالوحدات المعروضة والمقبول بھا 

 لواللتد

 والتخصيصالتوزيع  •
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السوق  سعار وصناعةتثبيت ا� •

)market making( 

 )Dilutionالتخفيض (/ر التخفيف يتأث •

استثمارت المساھمون المؤثرون في  •

 ) lock-in arrangementالشركة و (

  

مع العلم أن لسلطة دبي للخدمات المالية أن 

 راقوا�قيود على ا1عتراف ب أوتفرض شروط 

رأت ضرورة  إذا 13المالية على القائمة الرسمية

،  إضافية إفصاحاتفي ذلك و يشمل ذلك طلب 

حول المواضيع المذكورة  ،على سبيل المثال

، و ستكون سلطة دبي للخدمات المالية على أعBه

لمناقشة حلول  ُصندوقمدير ال1 مع أواتصال 

  محتملة. 

  

   ا�جنبي ُصندوقال إدراج.6

  التعريف  6.1

) من قانون ا1ستثمار 3( 13تنص المادة 

ير ياالذي 1 يستوفي مع ُصندوقالجماعي بأن ال

) من قانون 2( 13المحلي في المادة  ُصندوقال

عرف . يُ ا أجنبياً ُصندوقا1ستثمار الجماعي يعتبر 
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من قانون ا@سواقب) ( )2( 34المادة     

 ا�جنبي ُصندوق) الGLOقاموس المصطلحات (

قامته في منطقة إ أوسيسه تم تأ ُصندوقنه لى أع

 وفقاً اختصاص خارج مركز دبي المالي العالمي. 

) من قانون ا1ستثمار الجماعي، 2(13للمادة 

تضم الصناديق المحلية الصناديق الخارجية و 

عتبر صناديق تم تأسيسھا خارج مركز دبي التي تُ 

المالي العالمي ولكن تتم إدارتھا من قبل شركة 

عتبر لي 1 تُ وبالتا ُصندوقال دارةمحلية �

  اجنبية. الصناديق الخارجية صناديقاً 

  

   ا�جنبي ُصندوقال إدراجعملية  6.2

ً ُصندوقأن يضم  إلىفي حال يسعى الشخص   ا

راق المالية لسطلة والقائمة الرسمية لP إلى جنبياً أ

رقم  ا�سواققاعدة  فإندبي للخدمات المالية 

6.2.1 )b .توفر طريقين محتملين لتحقيق ذلك (  

 ا�جنبي ُصندوقل بأن يكون الوالطريق ا�

ً ُصندوق من منطقة اختصاص معترف بھا  ا ُمكلفا

من قوانين ا1ستثمار الجماعي) ، و  55(مادة 

من  ُصندوقالطريق الثاني في حال لم يكن ال

منطقة اختصاص معترف بھا (وبالتالي 1 يعتبر 

ً ا مُ ُصندوق ُصندوقال   ).كلفا
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أن  ةا�جنبيعلى كB النوعين من الصناديق 

تستوفي متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية 

   .أدناه 7القسم  إلى. انظر دراجا��ھلية 

 ةالطرح بلغة غير اللغة ا1نجليزي ُمستندكان  إذا

ٌيرفق مع ترجمة مقبولة لدى سلطة دبي يجب أن 

  14للخدمات المالية.

  يلي.و ُتناقش كB الطريقين فيما 

  

من مناطق اختصاص  كلفةالصناديق المُ  6.3

  معترف بھا

 6.2.1رقم  ا�سواقل مبين في قاعدة أوكطريق 

)b) (i قد تعترف سلطة دبي للخدمات المالية ،(

تحت قانون ا1ستثمار الجماعي بدول ومناطق 

نظم معينة عندما تكون على قناعة بأن القانون المُ 

في مناطق ا1ختصاص ھذه معادل  ُصندوقلل

بشكل عام لنظام ا1ستثمار الجماعي لسلطة دبي 

للخدمات المالية. وستقوم سلطة دبي للخدمات 

معينة من الصناديق في مثل  أنواع كليفالمالية بت

مناطق ا1ختصاص ھذه، وقد قامت سلطة دبي 

بنشر قائمة بمناطق ا1ختصاص المعترف بھا  

على موقعھا كلفة وما يرتبط بھا من الصناديق الم
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)3( 6.3.3قاعدة ا@سواق رقم    

. تقوم سلطة دبي للخدمات المالية  ا1لكتروني

 كلفالم ُصندوقبال الُمتعلقةبقبول نشرة ا1كتتاب 

قيود، على سبيل  أووط من غير أن تفرض شر

والتي تعتبر منطقة اختصاص المثال، جيرسي 

 معترف بھا، تصف سلطة دبي للخدمات المالية

:"حيث تتم  كلفمُ  ُصندوقالتالي ك ُصندوقنوع ال

، لقانون جيرسي المخطط وترخيصه تبعاً  إدارة

ً ُصندوقعتبر مخطط يُ  أي معترف به في إطار  ا

ية (صناديق معنى صناديق ا1ستثمار الجماع

". 2003معترف بھا) (قواعد) (جيرسي) نظام 

ً ُصندوقفي حال رغبت شركة تدير  من جيرسي  ا

من جيرسي  ُصندوقھذا ال إدراجأن تقوم ب

أجنبي على ناسداك دبي يجب أن تكون  ُصندوقك

يBئم ھذا الوصف وفي  ھاُصندوقعلى قناعة بأن 

مر أن تقوم بتوضيح المنطق لسلطة حال لزم ا�

  للخدمات المالية.  دبي

 ُصندوقبال الُمتعلقةيجب أن تتماثل نشرة ا1كتتاب 

ً ُصندوقعتبر والذي يُ  ا�جنبي   مع المتطلبات  كلفامُ  ا

عليه في منطقة ا1ختصاص المعترف  نطبقةالم

بھا، والتي في مثالنا تكون المتطلبات في جيرسي، 

يجب أن تكون نشرة  ا�خرىو من بين ا�مور 

  لقواعد جيرسي. وفقاً ا1كتتاب حديثة 
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  صناديق من مناطق اختصاص أخرى  6.4

فيما يتعلق بالطريق الثاني، تتيح سلطة دبي 

رقم  ا�سواقللخدمات المالية من خBل قاعدة 

6.2.1 )b) (ii الصناديق من ) الموافقة على

مناطق ا1ختاصاص الغير معترف بھا كصناديق 

كل حالة على حدة، وعلى المتقدم بالطلب  أجنبية

أن يبين لسلطة دبي للخدمات المالية معادلة 

في منطقة  ُصندوقعلى ال نطبقةالماللوائح 

ا1ختصاص في موطنه. يجب أن تكون سلطة 

اعة بأن متطلبات دبي للخدمات المالية على قن

قل مع �ية على اوانشرة ا1كتتاب ھذه متس

على  نطبقةالممتطلبات سلطة دبي لنشرة ا1كتتاب 

الصناديق المحلية العامة في كل معنى مادي، و 

 ضافة يجب على المتقدم بالطلب أن يبين�با

شرة ا1كتتاب لسلطة دبي للخدمات المالية بأن ن

ع المتطلبات في تتماثل م ُصندوقبال الُمتعلقة

منطقة ا1ختصاص (كونھا منطقة اختصاص 

قدم مستوى تنظيم مقبول به لدى موطنه) التي تُ 

.  لدى سلطة دبي 15سلطة دبي للخدمات المالية

قيود  أوللخدمات المالية السلطة لفرض شروط 
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) (ب)1( 6.3.3لقاعدة ا@سواق رقم  وفقاً    

القبول بمثل نشرة ا1كتتاب  أوعلى طلب الموافقة 

  .16ھذه

  

  ةا�جنبيلكية صناديق المُ  6.5

) b( 6.2.1رقم  ا�سواق، تتطلب قاعدة خيراً أ

)iiiالذي يستوفي   ا�جنبي ُصندوق) فيما يتعلق بال

لكية أن تكون عبارة عن أداة المُ  ُصندوقير يامع

أكثر من  أو% 60استثمار مغلقة وأن تشتمل 

لكية حقيقية. وقد تحتاج على مُ  ُصندوقأصول ال

غلقة ة مأدا إلىأداة ا1ستثمار المفتوحة أن تتحول 

 ُصندوقدارج كشرط مسبق لتكون قادرة على إ

  جنبي.أ

  

 ُصندوقترويج المنتجات المالية (ال 6.6

  )ا�جنبي

منتجات المالية  يجب على عمليات ترويج ال

مثل، التسويق المسبق  ُصندوقالمتعقلة بوحدات ال

حملة الترويج وعملية التسعير التي تقوم بھا  أو

الشركة التي تدير  أي( ُصندوقة للُمدرجالشركة ال

أن تتماثل  ا�جنبي ُصندوق) في حالة الُصندوقال

بترويج المنتجات  الُمتعلقةمع المتطلبات المعادلة 
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) 2( 6.3.3قاعدة ا@سواق رقم    
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في منطقة  ُصندوقعلى ال نطبقةالمالمالية 

  .17قيمأُ  أو نشأختصاص حيث أُ �ا

  

   ا�جنبي ُصندوقال َحوكمةمتطلبات  6.7

 6.4.1 ا�سواقفي قاعدة  َحوكمةتنص أحكام ال

ة ُمدرج) (ب) أنه يجب على الشركة ال2(

أن تتماثل مع  اجنبياً  ُصندوقكان ال إذا ُصندوقلل

المتطلبات المعادلة التي تنطبق على ذلك 

  نشائه.إ أوقامته في منطقة اختصاص إ ُصندوقال

  

التزامات التقارير المالية الدورية على  6.8

  ةا�جنبيالصناديق 

أنه يجب على  6.9.1رقم  ا�سواقتنص قاعدة 

أن تقدم لسلطة دبي  ُصندوقة للُمدرجالشركة ال

لتقرير للخدمات المالية التقرير المالي السنوي وا

 ُصندوقخرى تتعلق بالبيانات أ المالي المرحلي و

يجب أن  ا�جنبي ُصندوق. وفي حالة الُمدرجال

للمتطلبات  وفقاً تكون ھذه التقارير والبيانات معدة 

قيم أُ  أونشا  أُ في منطقة ا1ختصاص حيث  المطبقة

 ا�سواققاعدة  إلى. يوضح  التوجيه ُصندوقال

ن متطلبات التقارير المالية بأ 6.9.1رقم 

                                                
17

(ب) 6.3.7قاعدة ا@سواق رقم    

يجب أن تكون   ةا�جنبيوالدورية للصناديق 

مماثلة  للمتطلبات التقارير المالية المطبقة على 

  الصناديق المحلية.

  

على متطلبات ا$لتزامات المستمرة  6.9

   ا�جنبي ُصندوقال

 6.5رقم  ا�سواقتنطبق بالكامل كل من قاعدة 

 6.6) ورقم ُمدرج ُصندوقفصاح للسوق عن �(ا

تصلين فراد المُ لدى ا� مصالح أيعن  ا�فصاح(

 أيعن  ا�فصاح( 6.7) ورقم ُمدرجال ُصندوقبال

ة ُمدرججوھرية ) على الصناديق ال مصالح

  و المحلية.   ةا�جنبي

 ةا�جنبيضا وبالكامل على الصناديق أيوتنطبق 

 ا�خرى(المسائل  6.8 ا�سواقكل من قاعدة 

ً التي تتطلب إ  3للسوق)  و التطبيق رقم  فصاحا

يميز التطبيق رقم  19و، 18المشار اليه بالقاعدة

، مرة في فترة  مرتين ةا�جنبي) الصناديق 3(

بالصناديق  الُمتعلقةتسليم المعلومات المالية 

فيما يتعلق بتصفية  ا�خرىوالمرة  ةا�جنبي

  .ُمدرجال ا�جنبي ُصندوقال
                                                
18 اNفصاح عن المعلومات المالية  بشأن 3من الملحق  6يحتوي البند 

فيما يتعلق بالصناديق الُمدرجة على خطأ و ھو غير مكتمل و سيتم 
بشكل  2من الملحق  6تصحيح ذلك حتى يتم ذلك يجب تطبيق البند 

 قياسي
19

3من الملحق  6.1البند    
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سلوب (أ 6.10رقم  ا�سواق، قاعدة خيراً و أ

(قدرة  6.11 ا�سواقللسوق) و قاعدة  ا�فصاح

) ا�فصاحسلطة دبي للخدمات المالية لتوجيه 

و  ةا�جنبينطبقان بالكامل على الصناديق ت

  المحلية.

  

  ية ھلّ و ا� دراجا�قواعد  .7

لسلطة دبي للخدمات المالية  دراجا� عداتنطبق قو

طلب ضم بقدم تة وكل مُمدرجة كعلى كل شر

القائمة الرسمية (وتنطبق  إلىالمالية  راقوا�

) ، قامت سلطة ُمدرجال ُصندوقمدير الضا على أي

لPسواق عن  دبي للخدمات المالية بنشر موجزاً 

 على الموقع إيجادهوالذي يمكن  دراجا�ية ھلّ أ

  .للسلطة ا1لكتروني

  

  ُصندوق. نشر نشرة اكتتاب ال8

  ُصندوقن تتم الموافقة على نشرة اكتتاب الما أ

ه يجب رفع فإنمن قبل سلطة دبي للخدمات المالية 

التي سيتم  ُمرخصةالسوق ال ُمؤًسسة إلىالنشرة 

 ا�سواقلقاعدة  وفقاً ل الوحدات عليھا واتد

 ناسداك دبي و أن يتم نشرھا و فقاً  أي، 6.3.4

، تشير  6.1020رقم  ا�سواقلمتطلبات قاعدة 

في   4.7.1رقم  ا�سواققاعدة  إلىھذه القاعدة 

للسوق. ھذا وقد قامت  ا�فصاحما يتعلق بأسلوب 

سواق لP سلطة دبي للخدمات المالية بنشر موجزاً 

السوق المستمرة والذي يمكن  إفصاحاتعن 

، نشيركم للسلطة ا1لكترونيعلى الموقع  إيجاده

  ذلك للمزيد من المعلومات. ا�سواقموجز  إلى

  

 النسخة العربية 

اللغتين العربية ب ا�سواق يتم إعداد موجز

متاح على موقع سلطة دبي  ووا�نجليزية، وھ

 للخدمات المالية.

  

  اتصل بنا

لسلطة دبي  ا1لكترونيزيارة الموقع  ُيرجى

  :أجل من www.dfsa.aeللخدمات المالية

 ؛ ا�سواقالطبعات السابقة من موجز  •

التشريعات التي تديرھا سلطة  إلىالوصول  •

 دبي للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛ 
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بشكل خاطىء إلى قاعدة ا@سواق  6.3.4تشير قاعدة ا@سواق رقم  
و سيتم تصحيح  6.10إلٮقاعدة ا@سواق رقم  يجب أن تشير  6.9رقم

 ذلك 
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 2012لعام  ا�سواقلقانون النص الكامل  •

 .ا�سواقوقواعد 

•  

  ل@ستفسارات

  1500 362 4 971+على ھاتف رقم:

  markets@dfsa.ae :ا1لكترونيعبر البريد 

  

 ا�سواقكم حول موجز ؤآرا

  إننا نقدر لكم تزويدنا بآرائكم حول ھذه النشرة  

ة اقتراحات أي، كما نرحب با�سواقمن موجز 

مواد أخرى  أيإضافة  أوللتحسين في المحتوى 

إرسال  ُيرجىللتواصل  1ھتمامكم. اً تكون مصدر

  markets@dfsa.aeآرائكم على 


