موجز األسواق
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تحديث
و لجعل هذه المتطلبات أكثر اتساقا ،فإن سلطة

المقدمة

دبي للخدمات المالية ستقترح تعديالت على

في هذا العدد ،نقدم تحديثا لموجز األسواق رقم

قوانين األسواق وهذه المقترحات ستشكل جزءا

( )2الذي ركز على إدراج الدين في مركز دبي

من ورقة استشارية ستصدر قريبا.

المالي العالمي  ،وبوجه خاص إصدار سندات
الدين الموحد.

قبل أن تصبح التعديالت المقترحة قانونا أوقبل أن
تنشر سلطة دبي للخدمات المالية المزيد من

تعديالت قواعد السوق

المعلومات فيما يتعلق بهذه المسألة ،ستنظر سلطة

في ورقة التشاور رقم ( 57التغييرات المقترحة

دبي للخدمات المالية في نشرات إكتتاب الدين

على نظام قانون األسواق) ذكرنا أنه من سياسة

الموحد والتي تتوافق تماما مع متطلبات توجيه

سلطة دبي للخدمات المالية تحقيق الموازاة بين

نشرة اإلكتتاب ،وبما يكفي من المعلومات

نظام قانون األسواق ومتطلبات اإلتحاد األوروبي

المطلوبة الواردة في الملحق  1من قواعد السوق.

في توجيه نشرة اإلكتتاب .منذ تقديم قواعد
األسواق المعدلة أدركنا بأن بعض متطلبات

قد تنطبق اللوائح األخرى أيضا ،على سبيل المثال

إفصاح نشرة اإلكتتاب لسندات األوراق المالية

متطلبات اإلفصاح في وحدة قوانين التمويل

المنصوص عليها في الملحق  1من قوانين

اإلسالمية لنشرات اإلكتتاب المتعلقة باألوراق

األسواق ال تتماشى بالقدر الكافي مع متطلبات

المالية اإلسالمية.

توجيه نشرة اإلكتتاب.
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اإلرشادات

يتم إعداد موجز األسواق باللغتين العربية

يرجى المالحظة أن محتويات هذا اإلصدار ليست

واإلنجليزية ،وهي متاحة على موقع سلطة دبي

لغرض اإلرشاد على النحو المتوخى من قبل

للخدمات المالية.

القانون التنظيمي لسنة  ، 2002كما أنه ال ينبغي
أن يتم تفسيرالمحتويات أواالعتماد عليها على أنها

االستفسارات العامة

إرشادية .حيث يجب اإلشارة إلى قواعد سلطة

يرجى زيارة الموقع االلكتروني لسلطة دبي

دبي للخدمات المالية لإلرشاد.وعند الحاجة

للخدمات المالية من أجل:

لإلرشاد الفردي يجب االتصال بسلطة دبي

 الطبعات السابقة من موجز األسواق؛

للخدمات المالية.

 الوصول إلى التشريعات التي تديرها سلطة

www.dfsa.ae

دبي للخدمات المالية و كتيب قواعد السلطة ؛
 النص الكامل لقوانين وقواعد األسواق.

ونوصي أن يتم الحصول على استشارة قانونية
مستقلة إذا كنت غير متأكد من أي جانب من
جوانب نظام األسواق في سلطة دبي للخدمات

لالستفسارات

المالية والتي قد تنطبق عليك.

على هاتف رقم+971 4 362 1500:
عبر البريد

االلكترونيmarkets@dfsa.ae:

المصطلحات المعرفة محددة في هذا الموجز من

آرائكم حول موجز األسواق

رسملة الحرف األول من الكلمة أوكل كلمة في

إننا نقدر لكم تزويدنا بآرائكم حول هذه النشرة

عبارة وتم تعريفها في وحدة المصطلحات من

من موجز األسواق ،كما نرحب بأية اقتراحات

كتيب القواعد لسلطة دبي للخدمات المالية.

للتحسين في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى
تكون مصدر الهتمامكم .للتواصل يرجى إرسال
آرائكم على

النسخة العربية
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markets@dfsa.ae

