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قاسوموجزاأل  
 

 ةـــــالمقدم
 

صدار السابق فیما یتعلق إلل ا تحدیثاً ذسواق ھیعد موجز األ

یرك�ز ھ�ذا الع�دد  .دراج في مركز دب�ي الم�الي الع�الميإلبا

عل���ى إدراج ال����دین ف���ي مرك����ز دب���ي الم����الي الع����المي و 

ب���األخص إص���دار س���ندات ال���دین الموح���دة. ق���د التنطب���ق 

اإلرش��ادات ف��ي ھ��ذا اإلص��دار عل��ى إص��دار ال��دین المعق��د 

وبالتحدید فیما یتعلق بالجدول الزمني المشار إلی�ھ للموافق�ة 

 كتت������������������������������اب.إلعل������������������������������ى نش������������������������������رة ا

 

 رشاداتإلا

لیست لغرض  صداراإلن محتویات ھذا یرجى المالحظة أ

التنظیمي النحو المتوخى من قبل القانون  علىرشاد إلا

 أن یتم تفسیرالمحتویات أو ، كما أنھ ال ینبغي 2004لسنة 

 إلىرشادیة. حیث یجب اإلشارة إعتماد علیھا على أنھا اإل

 وعند الحاجة  قواعد سلطة دبي للخدمات المالیة لإلرشاد.

تص���ال بس���لطة دب���ي للخ���دمات إلیج���ب ا لإلرش���اد الف���ردي

رشادات المتعلقة بطلبات الموافقة على إلالمالیة. القواعد وا

وراق ألالقائم�ة الرس�میة ل� إل�ىنشرة االكتتاب و االنض�مام 

الرس�میة ف��ي مرك�ز دب��ي الم��الي الع�المي منص��وص علیھ��ا 

س�واق لس�لطة ألو قواع�د ا 2012سواق لسنة ألفي قانون ا

ع�ن  معلوم�ات عام�ة ذل�ك تت�وفر أي إل�ىض�افة إلبا دب�ي،

 دراجإجراءات المتعلقة بإلدراج واإلنظام سلطة دبي ل

 األوراق المالیة في مركز دبي المالي في النسخة األولى 

 من موجز األسواق.

 

 

 2012مارس  -اإلصدار الثاني 
 2015دیسمبر  -صدار محدث إ
 

ونوص��ي أن ی��تم الحص��ول عل��ى استش��ارة  قانونی��ة مس��تقلة 

م���ن أي جان���ب م���ن جوان���ب نظ���ام  دكن���ت غی���ر متأك���إذا 

األسواق في سلطة دب�ي للخ�دمات المالی�ة والت�ي ق�د تنطب�ق 

وج�دت  ص�داراإلالمعلومات التقنیة الواردة في ھ�ذا  علیك.

إعط��اء إش��ارة  إل��ىألغ��راض توض��یحیة فق��ط وھ��ي تھ��دف 

ف�ي التعام�ل  سلطة دبي للخ�دمات المالی�ةعامة عن أسلوب 

 إل��ىم��ع مس��ألة م��ا أواإلج��راءات الت��ي م��ن خاللھ��ا تص��ل 

 نتیجة معینة.

 

 الدین في مركز دبي المالي العالمي سندات دراجإ
دراج إدراج ف�ي مرك��ز دب�ي الم��الي الع�المي یتك��ون م��ن إلا

لي القائمة الرس�میة لس�لطة دب�ي للخ�دمات إوراق المالیة ألا

الس���وق  اتمؤسس��� ف���يوراق المالی���ة ألاوت���داول المالی���ة 

س��لطة ص��نف ت. الع��المي الم��الي دب��يرخص��ة ف��ي مركزالمُ 

. ةمالی� اتنھا س�ندأسندات الدین على دبي للخدمات المالیة 

 مؤمن�اً الس�ند لمدیونیة سواء كان با أداة تقر ھوالمالي السند 

س�ھم الدائن�ة وص�كوك ألاو السند إلىینظر  ما وعادةً  .ال وأ

 نھا سندات.أمعینة على 

 

  كتتابإلنشرة اھیكل 
وراق المالی����ة ف����ي مؤسس����ة الس����وق ألت����داول ا  یتطل����ب

س���لطة دب���ي م���ن قب���ل معتم���دة  رخص���ة نش���رة اكتت���ابالمُ 
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 تأخ��ذ أح��د األش��كال ن أ لنش��رةلویمك��ن  للخ��دمات المالی��ة.

 :التالیة

 :العدید من الوثائق التي تشمل

o حت��وي عل��ى معلوم��ات أساس��یة ف��ي م��ا ی ملخ��ص

إدراج س��ندات ال��دین  ف��ي ح��الیتعل��ق ب��العرض (

ل�ن أو أكث�ر،  أمریك�ي دوالر 100,000 فئة من

 )؛مطلوبالملخص كون ی

o  حدد معلومات مفصلة حول تسجیل، الذي یُ البیان

 الماض�یةصدر بما في ذلك المعلومات المالی�ة مُ ال

 المطلوبة؛

o وراق المالی���ة الت���ي ألم���ذكرة تتض���من تفاص���یل ا

 أو ؛ستصدر

o  وثائق متعددة في جمع عناصر منتفردیة وثیقة 

 الف�ردي صدارلإلوعادة ما تستخدم  وثیقة واحدة

 .للسندات

 

 "نش��رة أنھ��اعل��ى  كتت��ابإلا أن تق��دم نش��رة ویمك��ن أیض��اً 

 س��ندات ال��دین إص��داربرن��امج  " ألغ��راضأولی��ة اكتت��اب

حی�ث  یرغ�ب مس�تقل) السندات ال�دین  إصدارعلى عكس (

تعددة م�ن األوراق المالی�ة ات مإصدارب القیام صدر في مُ ال

 .سندات الدین إصداربرنامج خالل 

 

 مركز دبي المالي العالمي، نش�رةفي  اكتتاب مثل أي نشرة

وض�عت ألغ�راض االش�تراك أو بی�ع  التي األولیة كتتابإلا

 12ص��الحة لم��دة  تك��وناألوراق المالی��ة الت��ي تتعل��ق بھ��ا، 

 .سلطة دبي للخدمات المالیة من تاریخ موافقة شھراً 

   

" ولی�ةألاكتت�اب نش�رة اإل " - س�ندات ال�دین إصدار برامج
 النھائیة البنودو

 إص��دارع��ادة م��ا ی��تم  س��ندات ال��دین إص��دارف��ي برن��امج 

نش���رة فت���رة س���ریان  خ���اللعل���ى دفع���ات س���ندات ال���دین 

ح�د العلى ظروف الس�وق و األولیة، ویعتمد ذلك كتتاب إلا

 یق�وم  .األولی�ةكتتاب إلصى المنصوص علیھ في نشرة اقألا

قب���ل وق���ت قص���یر م���ن النھائی���ة"  بن���ودنش���ر "البص���در المُ 

تس��مى (و األولی��ةكتت��اب إلاتح��ت نش��رة  دفع��ةص��دور ك��ل 

 لبن�ود التي تحدد التفاص�یل النھائی�ة )"البنود النھائیةب" عادة

 المص�طلحاتتل�ك  النھائیة  بنودال . تحددذات الصلة الدفعة

ولك�ن ق�د األولی�ة كتتاب إلاوقت نشر نشرة التي تعرف في 

 .في ذلك الوقت منھاأكد للت قابلةتفاصیل ثابتة أو الال تكون 

العدد ال��دقیق والس��عر مث��ل معین��ة وتش��مل األمثل��ة متغی��رات

وم�ع ذل�ك،   . دفع�ةلألوراق المالیة الذي سیصدر ف�ي ك�ل 

 ف��ياألوراق المالی��ة ع��ن المطل��وب اإلفص��اح ف��ي ح��ال ت��م 

م�ن  ةمتغی�رال العناص�ربفیم�ا یتعل�ق  األولی�ة كتتابإلا نشرة

تحت��اج البن��ود النھائی��ة ، ل��ن س��ندات ال��دین إص��داربرن��امج 

ل س��لطة دب��ي موافق��ة مس��بقة م��ن قب�� إل��ىخی��رة ألللدفع��ة ا

  .للخدمات المالیة

ص�درأو المُ بجدی�دة تتعل�ق مادی�ة معلومات نشأت في حال و

(بم�ا  س�ندات ال�دین إص�داربرن�امج األوراق المالیة خ�الل ب

المعلوم��ات  رس��الإیج��ب ف��ي ذل��ك نش��ر البیان��ات المالی��ة)، 

 .تكمیلی�ةاكتت�اب  السوق م�ن خ�الل نش�ر نش�رة إلىالجدیدة 

لمزید من المعلومات حول سیاسات وإجراءات سلطة دب�ي 

للخ��دمات المالی��ة ح��ول نش��رات اإلكتت��اب التكمیلی��ة یمك��نكم 

  . 12األطالع على موجز األسواق رقم 
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 :ولیةألاكتتاب إلا بنشرةفیما یتعلق 

كتت��اب إلأن یش��مل ف��ي نش��رة اعل��ى الُمص��در یج��ب  •

قب��ل قواع��د  المعلوم��ات المطلوب��ة م��ن ك��لاألولی��ة 

ق��د  .كتت��ابإلمحت��وى نش��رة ا فیم��ا یخ��صس��واق ألا

دب���ي للخ���دمات المالی���ة عل���ى نش���رة تواف���ق س���لطة 

البن��ود ال تحت��وي عل��ى ق��د  الت��يواألولی��ة كتت��اب اإل

ص����دار وت����اریخ وتاریخ اإلالس����عرمث����ل   النھائی����ة

 عوض�اً  .درج ضمن برنامج السندالمُ استحقاق السند 

قس�م ف�ي  تل�ك المعلوم�اتیتم اإلفصاح ع�ن لك ذعن 

نش�رة  ف�ياألوراق المالی�ة م�ذكرة  البنود النھائیة من

معلوم��ات ال إل��ىتش��یر یج��ب أن و األولی��ةكتت��اب اإل

 .دفع�ةالنھائیة م�ن ك�ل  بنودفي ال احتوائھاالتي سیتم 

ف�ي نش�رة قد تنص البنود النھائیة على سبیل المثال، 

 كتتاب األولیة على التالي:اإل

 
 الھامش" [•]%-+/]سعر الفائدة المرجعي[الفائدة:  سعر "أساس

یمك���ن أن یت���رجم ذل���ك ف���ي البن���ود النھائی���ة لدفع���ة ال���دین 

 المصدرة تحت برنامج إصدار السندات كالتالي:
 "LIBOR+2.5%"أساس سعر الفائدة: 

  

برن��امج  النھائی��ة م��ن  بن��ودالیح��ذف  یس��تطیع الُمص��در أن 

یجب أن یك�ون حیث ( األولیةكتتاب اإلنشرة سندات  إصدار

ف�ي نش�رة  منص�وص علی�ھ النھائی�ة  بن�ودالشكل األساس�ي لل

على أن تكون العناصر المتغی�رة إلص�دار  األولیة)كتتاب اإل

 ؛بشكل صحیح األوراق المالیة موصوفة ومشروحة

جمی�ع المعلوم�ات المطلوب�ة م�ن قب�ل قواع�د على  •

تك���ون أن ف���ي س���یاق بی���ان التس���جیل  س���واقاأل

 و ؛األولیةكتتاب متضمنة في نشرة اإل

المعلوم����ات الت����ي س����یتم  إل����ى ینبغ����ي أن تش����یر •

 إل��ىو دفع��ةالنھائی��ة م��ن ك��ل  بن��ودف��ي الاحتوائھ��ا 

كیفی��ة  إل��ىش��ارة اإلأوالنھائی��ة  بنودالنش��ر طریق��ة

 .النھائیة بنودنشرالطریقة  العامة عنإبالغ 

 فیما یتعلق بالبنود النھائیة:

 م���ذكرة ق���د تحت���وي فق���ط عل���ى معلوم���ات م���ن •

س����یاق برن����امج  األوراق المالی����ة الس����اریة ف����ي

 و ؛سندات الدینإصدار

كوسیلة للتحایل على االلتزام بنشر  تستخدمأنھا ال •

  بموجب قواعد األسواق. كتتاب التكمیلیةإلانشرة 

 

حقیق�ة صدر ف�ي ع�ین االعتباریضع المُ ومع ذلك، یجب أن 

، ینبغ�ي األولی�ةكتتاب إلاالنھائیة كجزء من نشرة  بنودأن ال

 بسھولة  فھمھاو صاغ بشكل واضح بحیث یتم تحلیلھاأن تُ 

 ستثمرین.من قبل المُ  

 

 الدیون وقبول اإلدراج اكتتاب الموافقة على نشرة
فیم��ا  للحص��ول عل��ى الموافق��ة الوث��ائق التالی��ة ینبغ��ي تق��دیم

 :الدین بسندات یتعلق

 ؛طلبال نموذج •

ح�د  إل�ى مس�تكملةلیزی�ة جباللغ�ة االناكتت�اب نشرة  •

 امتث�ال إل�ىف�ي الھ�امش لإلش�ارة  ةمش�روحو كبیر

 من قواعد األسواق؛ المطبقة اتصدر للفقرالمُ 

 ؛كتتابإلا مراجعة محتویات نشرةلقائمة  •

 ؛یكون مناسباً أینما  مشمولة سخ من المعلوماتنُ  •

س���لطة دب���ي  ھ���اطلبو وث���ائق ق���د تأي معلوم���ات أ •

 و ؛للخدمات المالیة
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 لرسوم.النموذج  رسوم التسجیل وفقاً  •

 

اإلف��ادة ومراجع��ة  إل��ى س��لطة دب��ي للخ��دمات المالی��ة ھ��دفت

ف���ي  ةی���األول كتت���ابإلا نش���رة مس���ودةعل���ى  المالحظ���اتب

(بم�ا ف�ي ذل�ك ی�وم الوثیق�ة  تس�لیمأیام عم�ل م�ن  3غضون 

سلطة دب�ي للخ�دمات ، بشرط استالم الوثیقة من قبل التسلیم

ذل�ك ف�ي مس�اء  الساعة الرابع�ةموعد ال یتجاوز  المالیة في

أی�ام  3خ�الل  ةالحق� مس�ودةعلى كل  ترد السلطةالیوم)، و

الموافق�ة عل�ى تم�نح  . وبصفة عامةاعمل من تاریخ تقدیمھ

م��ن ت��اریخ اس��تالم  اح��دخ��الل ی��وم عم��ل و كتت��اباإلنش��رة 

 .ةنھائیكتتاب الاإلنشرة 

 

 إل���ىنض���مام ی���تم الحص���ول عل���ى الموافق���ة لإل ،باالض���افة

س�لطة دب�ي  اس�تالممن تاریخ  احدقائمة خالل یوم عمل وال

تخضع الموافق�ة والوثائق المذكورة أعاله.  للخدمات المالیة

ص��در للحص��ول عل��ى الموافق��ة یس��عى المُ أن وھ��و  لش��رط 

أو أن یق�دم نس�خة ع�ن  رخص�ةمؤسسة س�وق مُ في للتداول 

. ی��تم قب��ول البن��ود النھائی��ة ف��ي ح��ال نش��رة اكتت��اب أولی��ة 

سلطة دبي للخدمات یقوم بابالغ  عندمافي القائمة صدر المُ 

قب�ل للتداول م�ن  موافقةالعلى بنجاح  حصل المالیة انھ قد 

 الی��وم الت��الي رخص��ة ذات الص��لة. ف��ي مؤسس��ة الس��وق المُ 

تق��وم س��لطة دب��ي للخ��دمات المالی��ة بنش��راخطار القب��ول ف��ي 

 .القائمة

 

أعاله تعتمد  المذكورةموافقة الفترات أن  مالحظة الیرجى 

وم��دى اكتم��ال الوث��ائق المقدم��ة  ةعل��ى م��دى تعقی��د المعامل��

ق��ل أ دیونال�� إص��دارك��ان كلم��ا  للحص��ول عل��ى الموافق��ة.

 زادت ف��رص االلت��زام بالمواعی��د الزمنی��ة للموافق��ة. تعقی��داً 

تس����تھدف الت����ي ال����دیون  إص����دار أنیرج����ى المالحظ����ة 

عنص����ر  تحت����وي عل����ى الت����يس����تثمرین األف����راد (أو المُ 

قد تتطل�ب لن ینظر فیھا على أنھا دیون موحدة والتجزئة)، 

 .للمراجعة والموافقةمدة أطول 

 
 أسئلة وأجوبة

اإلدراج  لبرن����امج ھ����ل تختل����ف عملی����ة الموافق����ة عل����ى 
 العرض؟

ح��د كبی��ر  إل��ى ذاتھ��ا عل��ى ال��رغم م��ن أن العملی��ة ھ��ي ،نع��م

 ةمس�تقلكتت�اب الاإللألوراق المالیة الصادرة بموجب نش�رة 

س�ندات إصداركان برن�امج في حال  :باستثناء ما یليوذلك 

تمنح س� ،مواف�ق علیھ�اأولی�ة الدین مبني على نشرة اكتتاب 

س��لطة دب��ي للخ��دمات المالی��ة موافقتھ��ا عل��ى جمی��ع س��ندات 

س�ندات ال�دین  إص�دارالمالیة لتصدرتحت برن�امج األوراق 

الوثائق ذات الصلة بم�ا ف�ي  بشرط تسلیمالقائمة  لقبولھا في

 غی��ر مطل��وب م��نذل��ك البن��ود النھائی��ة لك��ل م��ن ال��دفعات. 

ف�ي إط�ار  دفع�ةم�ع ك�ل  للقب�ولجدی�د  طل�بصدر تسلیم المُ 

س�لطة النھائیة ل بنودومع ذلك، ینبغي أن ترسل ال برنامج.ال

الت�اریخ م�ن على األقل  قبل یوم واحد دبي للخدمات المالیة

 بن��ودالتق��دم أن ف��ي القائم��ة. ویج��ب أیض��ا  قبولھ��االمتوق��ع ل

لس����وق ل اإلفص����اح لطریق����ة س����تثمرین وفق����اً النھائی����ة للمُ 

 بدء العرض.قواعد األسواق قبل في نصوص علیھا مال

 

في القائم�ة الرس�میة ل�ألوراق المالی�ة  الدفعة قبولقد ال یتم 

لق بالمس�ائل الم�ذكورة ف�ي النھائیة التي تتع بنودإذا كانت ال

متطلب�ات لال تمتثل بصورة مرض�یة  األولیة كتتابنشرة اإل

 عل�ى س�بیل المث�ال  ق�د یح�دثف. سلطة دبي للخدمات المالیة

نم���وذج ع���ن  بش���كل كبی���رالنھائی���ة  بن���ودال ف���ي اخ���تالف
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 م����ذكرة  ف����يھ النھ����ائي المنص����وص علی����المص����طلحات 

النھائیة على تغییرات  البنود قد تحتوياألوراق المالیة، أو 

 تكمیلیة. اكتتاب تتطلب نشر نشرةقد مادیة والتي 

 

األم���ورالتي یج���ب  م���ا - إذا كان���ت س���ندات ال���دین ص���كوك
  ؟عتباربعین اإل اخذھأ

 :ا یليمم التأكدصدر یجب على المُ 

بموج���ب س���ندات أنھ���ا ھیكل���ة الص���كوك عل���ى  •

 للسندات؛ سلطة دبي للخدمات المالیةتعریف 

تك��ون جمی��ع وث��ائق المع��امالت ذات الص��لة أن  •

كتت���اب (أو نش���رة إلالمش���ار إلیھ���ا ف���ي نش���رة ا

، عل��ى حس��ب الحال��ة) ملخص��ة ولی��ةإلااالكتت��اب 

 كتتاب؛إلبشكل كافي في نشرة ا

ھیئ���ة الرقاب���ة إلفص���اح ع���ن تفاص���یل ی���تم اأن  •

كتت��اب (أو إلالتش��ریعیة ذات الص��لة ف��ي نش��رة ا

 ؛ ولة)كتتاب األولیة، على حسب الحاإلنشرة ا

إذا لم تكن معاییر المحاسبة مبنیة عل�ى المع�اییر  •

ف���ي  الس���لطةتم استش���ارة أن ت���المالی���ة الدولی���ة، 

 أسرع وقت ممكن.

 

 ومات المطلوبة فیما یتعلق بالضمانات؟ماھي المعل
عن صدر في مذكرة األوراق المالیة المُ یفصح ینبغي أن 

 :حول تفاصیل

أي ش���روط بش���أن تطبی���ق الض���مانات ف���ي ح���ال  •

 حدوث أي تخلف في الدفع؛

التغیی��رات ف��ي حق��وق  أي س��لطة للض��امن ل��نقض •

 ؛ وأصحاب الدیون

 .الُمصدر لسندات الدین ھو الضامن كما لو كان •

 

صدر لدمج المعلومات في نشرة ما ھو المطلوب من المُ 
 ؟ولیةاألكتتاب اإلكتتاب أو نشرة اإل

 ما یلي:مالتأكد  صدرالمُ یجب على 

 لعامة الناس  توفیر مصدر للمعلومات  •

 و ؛رباستمرا •

أن تكون المعلومات باللغة اإلنجلیزیة، وأن تكون  •

 .رسومواضحة ویمكن الوصول إلیھا من دون 

 یمكن تدمج على سبیل المثال، المعلومات التي قد     

        المالیة التقاریرو تشمل التقاریر السنویةأن     

 القائمة. تفاصیلالدوریة و    

 

 ستفسارات العامةإلا
لكترون��ي لس��لطة دب��ي للخ��دمات إلیرج��ى زی��ارة الموق��ع ا

 :أجل من www.dfsa.ae المالیة

 
  الطبعات السابقة من موجز أسواق؛ •

القواع��د لس��لطة  ی��بتش��ریعات وكت إل��ىالوص��ول  •

 و ؛دبي للخدمات المالیة

 .المقترحة ألسواقا النص الكامل لقوانین وقواعد •

 

 استفسارات الترخیص
  1500 362 4 971+على ھاتف رقم:

   markets@dfsa.aeعبر البرید االلكتروني:

 

 آرائكم حول موجز األسواق
 إننا نقدر لكم تزویدنا بآرائكم حول ھذه النشرة  

http://www.dfsa.ae/
mailto:markets@dfsa.ae
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من م�وجز األس�واق، كم�ا نرح�ب بأی�ة اقتراح�ات للتحس�ین 

ف���ي المحت���وى أو إض���افة أي م���واد أخ���رى تك���ون مص���در 

الھتم��������امكم. للتواص���������ل یرج���������ى إرس���������ال آرائك���������م 

  markets@dfsa.aeعلى 
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