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 موجز األسواق
 

 إفصاحات السوق المستمرة
ةالدوري األرباح  

المتصلالفرد إفصاحات   
 

 المقدمة

سياسة سلطة دبي للخدمات  نناقش في هذا العدد،

إفصاحات السوق متطلبات المالية فيما يتعلق ب

خرى من ألا األرباحولألرباح  بالنسبةالمستمرة 

الفرد وإفصاحات  1المدرجةالشركات قبل 

 المتصل. 

 

 اإلرشادات

يرجى المالحظة أن محتويات هذا اإلصدار ليست 

قبل لغرض اإلرشاد على النحو المتوخى من 

 ، كما أنه ال ينبغي 4002القانون التنظيمي لسنة 

 أن يتم تفسيرالمحتويات أواالعتماد عليها على أنها

إلى قواعد سلطة  الرجوعحيث يجب  ،إرشادية

وعند الحاجة ، دبي للخدمات المالية لإلرشاد

لإلرشاد الفردي يجب االتصال بسلطة دبي 

 للخدمات المالية.

                                                
1
هي الشركات المدرجة في حالة األسهم، أما في حالة أدوات الدين   

 فهي الشركات المسؤولة عن إدراج هذه األدوات. 

 

 

 

 1024 يناير - السادسصدار اإل

 

وجدت  اإلصدارالتقنية الواردة في هذا التفسيرات 

 يعتمدوينبغي أال تعتبر أو  ألغراض توضيحية

أن يتم ونوصي قانونية. استشارة  عليها باعتبارها

قانونية مستقلة إذا كنت  استشارةالحصول على 

 أي جانب من جوانب نظام منغير متأكد 

التي قد و دبي للخدمات المالية األسواق في سلطة

 .كتنطبق علي

الشركات من قبل المستمرة إفصاحات السوق 

 المدرجة

 عن سوقلل اإلفصاح مدرجةشركة يطلب من كل 

وراق باأل تتعلق إما معلوماتمعينة من الأنواع 

نفسها. وقد صممت هذه بالشركة أو للشركةالمالية 

بشكل األسواق  تحديث اإلفصاحات لضمان

المعلومات التي من المرجح أن يكون لها ب مستمر

يمكن  مماتأثير على سعر األوراق المالية 

اٍت عن علم وبصيرة إتخاذ قرارمن مستثمرين ال

 بشأن تلك األوراق المالية .
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سلطة دبي لاألسواق من قواعد  2الفصل حدد ي

إفصاح المتعلقة بتزامات االل المالية  للخدمات

 . المدرجةالشركات نطبق على ي ذيالوالسوق 

على اإلطالع  المدرجةالشركات يطلب من 

الذي يحدد و 4وكذلك الملحق  2محتويات الفصل 

  عمليةتستوجب القيام ب التي عينةالم حداث ألا

 السوق.لى إ إفصاحٍ 

إفصاحات السوق المطبقة على  وقد تم تحديد

 من 6في الفصل  المدرجة االستثمار الصناديق

  .األسواق قواعد

األسواق اإلفصاح  قواعد من 2الفصل يستدعي 

 من  استثناءاٍت السماح بداخلية مع  عن معلوماتٍ 

لفترة حساسة ال التجارية معلوماتالإلفصاح عن ا

 حصصأي عن اإلفصاح  لىإباإلضافة محدودة 

 تأثير ذات أونافذة  مناصب يشغلونالذين  لألفراد

مالكي أكثرية )مثل  درجةالمالشركة على 

سواء بشخصهم أو عن طريق أفراد أو الحصص 

 فراداأل" ـبليهم اونشير  كيانات أخرى متصلة بهم

 حصصأي عن  اإلفصاح أيضا  و، ("تصلينالم

كما . درجةالمالشركة  دارةإعضاء مجلس إل

اإلفصاح عن هذه يشمل هذا الفصل كيفية القيام ب

  .المعلمومات

ترشيح  أيضا   درجةالم لشركاتايستوجب على 

مع سلطة  ةالرئيسياالتصال نقطة  يكوناشخصين ل

سوق بإفصاحات ال فيما يتعلق المالية دبي للخدمات

من االلتزامات بموجب الفصل  اوغيرهالمستمرة 

صحة  تأكد منال درجةالمالشركة على ، و2

وإعالم سلطة االتصال بهذين الشخصين  بيانات

 في حال حدوث أي تغييردبي للخدمات المالية 

 .يخصهما

 

 سنداتال -الدورية  رباحاأل

لفت انتباه القارئ  المالية تود سلطة دبي للخدمات

 4الملحق في  2.4 لقاعدةإلى ا التحديدعلى وجه 

األوراق بالتي تحدد التزامات اإلفصاح المتعلقة و

 . المصدرة للشركة المالية

  التي حداثألا 4الملحق في  2.4القاعدة تحدد 

 األرباحرباح أو باألفيما يتعلق إفصاح  تستوجب 

 اإلفصاحنوع لى إباإلضافة  على األوراق المالية

وتوقيت اإلفصاح.  درجةالمالشركة المطلوب من 

مطلوب من على أن اإلفصاح  2.4 تنص القاعدة

 يلي:  مابة اتخاذ قرار في حال درجةالشركات الم

أو دفع أي أرباح أو بـ  ةتوصيأو عنح يصرتلا"

 على األوراق المالية"؛ أو خرآأي توزيع جراء إ
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أي أرباح دفع أو ب  ةتوصيأو ح عنيصرتال عدم"

 أو صرح عنهاي أنالمتوقع في حين كان من 

السياق العادي  من خالل دفعت  أن أو  اوصى بهي

 ."لألحداث

 إفصاح السوق تحديد التالي : نص يتعين على

وتاريخ  األرباح مبلغو نسبةالقرار بما في ذلك "

في أوأسباب القرار األخرى  األرباحأو هااستحقاق

 دفع".العدم  حال

يتم اتخاذ قرار على  ماوتنطبق هذه القاعدة حيث

السندات على ووضمانات/ خيارات األسهم ألسهم ا

األسهم  وشهاداتوضمانات/خيارات السندات 

 المنتجات المهيكلة.وشهادات السندات و

 حيثما طبقواضحة وت القاعدة فإنسهم، لألبالنسبة 

لى إأما بالنسبة رباح. األتخاذ قرار بشأن إتم ي

عدة عوامل، ل وفقا   يختلف تطبيق القاعدةفالسندات 

الدوري  ما إذا كان التوزيعيف، تحديدالعلى وجه و

مبني على "( الكوبونعلى السند )وتسمى عادة "

 على عنصر ثابت أو متغير.

أنه على الرغم  المالية وتعتبر سلطة دبي للخدمات

 الدورية األرباحدفعات لدرجة المالشركة  نشر من

في  السعر بصورة كافيةوحساب  والتواريخ،

و مستند أتاب تكنشرة اإل وفيأكتتاب األولي إلا

، للسندات بالنسبة األجل المنشور من قبل الشركة

 تستوجبأي من هذه العوامل  تكانفإنه في حال 

السعر حساب  كان التقدير أو إذا حريةمن  قدرا  

يترتب على  فإنه أو عائمعلى معدل متغير يستند

خدمة عن طريق ضافية للسوق إإفصاحات  ذلك

في الوقت المناسب.  وذلك اإلعالن التنظيمية

 :ةالتالي ةمثلاألعن طريق ما تقدم تفسير ويمكن 

  سنوات  5ركة سندات لمدة تصدر ش - 2مثال

من قبل سلطة  معتمدة كتتابنشرة إ عن طريق

 عتراف بهاإلتي يتم االو، للخدمات المالية دبي

لقائمة الرسمية لألوراق المالية. وتنص ا على

 ثابتة بنسبة كوبونالدفع يأن  كتتابنشرة اإل

 4٪ و تكون مستحقة الدفع سنويا في 5 تبلغ

على افتراض أنه ال يوجد أي تغيير في  .يناير

فإن ، كتتابفي نشرة اإل الواردةالمعلومات 

 عن فصاحإلباالشركة المدرجة غير ملزمة 

 قاعدةالبموجب  بالكوبونالمزيد فيما يتعلق 

الخمسة سنوات ال خالل 4الملحق من  2.4

 .الكوبون دفعفيها التي يتم 

  ولكنأعاله 4للمثال  شابهم - 1مثال ، 

 على أساس قائمعائم  سعردفع السندات ت

Libor  في هذا المثال، 4 زائد .٪
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 قاعدةالاإلفصاح بموجب  تستدعي الحالة

أيام على األقل  5قبل  4الملحق من  2.4

وتحديد  الكوبوناستحقاق من تاريخ 

( المستخدم Libor المطبق )معدل المعدل

 .الذي سيتم دفعه فعليالمبلغ ال و

تخاذ أي قرار جديد إأنه في حال  مالحظةاليرجى 

من شأنه تغيير القرار األصلي فيما يتعلق بتوزيع 

ذلك  يوجبخر آتوزيع أي أو  الكوبون أو رباحاأل

 من 2.4 قاعدةالبموجب  فصاحباإلااللتزام 

 . 4الملحق 

مثل هذا ب القيام  عنتأخر الأو في فشل اليعتبر  

  وبحسب المشروحةية لاآلسوق عبر لل فصاحاإل

 4الملحق من  2.4 قاعدةاللتفاصيل الواردة في ا

 سلطة دبي للخدماتللقواعد األسواق  انتهاكٍ  إلى

 .المالية

 

 المتصلين فرادإفصاحات األ

سلطة  واعدقبمتعلقة  حاالت ةعد مؤخرا   ظهرت

 المتصلين فرادفيما يتعلق باألالمالية دبي للخدمات 

متثال لهذه إلبشأن ا لدى سلطة دبي القلقمما سبب 

ومساهميها.  درجةقبل الشركات المالقواعد من 

 تنتهز ،قلقللمساعدة في معالجة هذه الوكبادرة 

لتوعية الفرصة  هذه المالية سلطة دبي للخدمات

عن  هذا األسواق موجز من خالل الجمهور

 فرادااللتزامات األساسية التي تنطبق على األ

 .وراق الماليةباأل درجةالشركات المو تصلينالم

سلطة دبي للخدمات ل سواقاأل قواعدف ر  تع  

لشركة با متصلال فرد( ال2.3.4 قاعدةال) المالية

 التالي:على النحو  درجة الم

اإلدارة  ضمنأو فرد  دارة إلعضو مجلس ا  . 4

الك ألكثرية المأو  درجةشركة المالعليا لل

 .هذه الشركةالحصص في 

بشكل  متحكمأو  باالنتفاع أو ا  يلك قانونتيمفرد  4

أكثر  تحمل  بأوراق ماليةمباشر أو غير مباشر 

الشركة ٪ من حقوق التصويت في 5من 

  .درجةالم

عن صيل امن التفمزيد ال 2.3.4توضح القاعدة 

 ال  متص فردا   فردالمن العوامل التي تجعل 

بعض االستثناءات فيما يتعلق بملكية تتضمن و

بما األوراق المالية  ملكية األكثرية منأو  الفرد

 .متصال   فرديكون الالعندما في ذلك 

 

 تصلينالم فرادعلى األالموجبة  تزاماتلاال

ـ بأن يكون على دراية  متصلال الفردعلى يجب 
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" على النحو تقرير تقديم  تستوجب التيالحاالت "

 . أي من األحداث2.3.3 قاعدةلل وفقاالمبين 

الفرد المتصل بأن يقوم  من ستدعيت التالية 

 المالية سلطة دبي للخدماتل ابالغ عنهباإل

 .المدرجةللشركة و

 هي:  تقديم تقريرتستوجب  التي حداث ألا

 دارةإكعضو مجلس الفرد  يتم تعيين أن. 4

ينتهي تعيين الشخص من درجة، أو أن المالشركة 

 ؛ دارة إلعضوية مجلس ا

ادارة إعضو في مجلس أن يصبح الفرد  .4

لشركة الكة لحصة األكثرية في االمالشركة 

عضو مجلس درجة، أو أن يتوقف عن كونه الم

 ؛ فيهادارة إ

٪ من 5تحمل أكثر من أوراق مالية  . حيازة 3

و في حالة أ؛ درجةلمالشركة احقوق التصويت في 

بحيث ) مثل البيع(  وراق الماليةألفي ا التصرف

 ساسية  أل% ا5ــــ تقل نسبتها عن ال

 

 ٪ من5أكثر من  تحمل  أوراق مالية. حيازة 2

المالكة لحصة الشركة  حقوق التصويت في

و في حالة أ؛ درجةالشركة الم  األكثرية في

بحيث وراق المالية ) مثل البيع( ألالتصرف في ا

 ساسية  أل% ا5ـــ تقل نسبتها عن ال

 ٪ على األقل من4 بنسبة. زيادة أو نقصان 5

 2أو  3 بموجب المذكورة مسبقاالحصة نسبة 

 أعاله.

 

  كيفية إعداد التقرير

  5 -4وقوع أي من األحداث المذكورة في في حال

 أن يعدمتصل ال يتوجب على الفردأعاله، 

و  المالية للخدماتسلطة دبي ل ولاأل. تقريرين

المالية ذات وراق لأل درجة المللشركة الثاني 

 الصلة. 

للخدمات  إرسال التقرير إلى سلطة دبي يجب

عبر البريد االلكتروني المالية 

markets@dfsa.ae  ذلك، عن  عوضا  أو

للشركة تقرير المتصل تقديم ال باستطاعة الفرد

التقرير إلى سلطة دبي رسال إب هاوتكليفدرجة الم

 . بالنيابة عنهالمالية للخدمات 

 

 

  الفترة الزمنية لتقديم تقرير

 المالية يجب تقديم التقرير إلى سلطة دبي للخدمات

mailto:markets@dfsa.ae
mailto:markets@dfsa.ae
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 أيام عمل من 5خالل  درجة الشركة الموإلى 

 وقوع األحداث الموصوفة أعاله. تاريخ 

  محتويات التقرير

المعلومات بوضوح  2.3.2األسواق  قواعد تحدد

في  يدرجهامتصل أن ال من الفرد التي يطلب

 :التقرير وتشمل هذه المعلومات ما يلي

 ؛الفرد المتصل. اسم وعنوان 4

 وجوبإلى  أدىالحدث الذي وقوع  . تاريخ4

التي  حداثألاتقديم تقرير )يرجى الرجوع إلى "

 تقرير"(؛  تقديم تؤدي إلى

 سلطة دبي للخدماتلالتقرير  تاريخ تقديم. 3

 ؛ درجةالمللشركة و  المالية

 التي يشير ستثمارات االكمية وفئة و السعر. 2

 ؛ و ليها التقريرإ

في الحالية و ةالسابق وراق الماليةألانسبة . 5

 .االستثمار

 

فيما  درجة الشركات الم االلتزامات الموجبة على

  د المتصلينافراألتقارير يتعلق ب

للشركة تقرير  بتسليم متصلال الفرد يقومن إ ما

فصاح اإلالمدرجة الشركة ، يجب على درجةمال

 عن طريق في أقرب وقت ممكن للسوق عن ذلك

 . يجب أن يكون هذا اإلعالن: عالناإل

 (مؤسسة السوق المرخصةللبورصة ) مخاطبا  .4

 األوراق المالية؛  من خاللها تداولالتي يتم 

إعالنات أي خدمة  عبرإلى السوق  منشورا  . 4

 تنظيمية معتمدة؛ 

للشركة على الموقع اإللكتروني  منشورا  . 3

 و  درجة؛الم

 المالية عبرإلى سلطة دبي للخدمات  مرسال  . 2

markets@dfsa.ae. يمكن  في نفس الوقت

 التنظيمية اتعالنخدمات اإل االطالع على قائمة

بما في ذلك تفاصيل االتصال على موقع  المعتمدة 

 الرابط التالي:المالية عبر سلطة دبي للخدمات 

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

spxrity/RegulatoryAnnouncementServices.a 

 

، وافقت سلطة دبي حتى تاريخ هذا الموجز

خدمات  مزودي اثنين منعلى المالية  للخدمات

 CAP/CANDIنظام هم و عالنات التنظيميةاإل

 وطومسون رويترز.ناسداك دبي ل

تأكد من أنها قد ال درجة يجب على الشركات الم

التنظيمية وأن  اتخدمة اإلعالن في اشتركت

على  لهذه الخدمةاألفراد المسجلين كمستخدمين 

http://www.dfsa.ae/Pages/DFSAlistingauthority/RegulatoryAnnouncementServices.aspx
http://www.dfsa.ae/Pages/DFSAlistingauthority/RegulatoryAnnouncementServices.aspx
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 التزامات اإلفصاح المستمرة ب تامةدراية 

بموجب قواعد  درجةالمالموجبة على الشركة 

 .األسواق

 :فراد المتصليناألفصاحات على إأمثلة 

 عن متصلال الفردمن الوارد خطار اإل:  2مثال 

 درجة للشركة الم صفقة

 المحدودة ABCإلى: 

بأن  إخطارا   تمن : المحدودة ) "الشركة" ( تلق

XYZ إلدارة األصول المحدودة 

، الكورنيش، أبو XYZ، برج 5 الطابق العنوان: 

 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

سواق لسلطة دبي لقواعد األ خطاركم وفقا  إنود 

مارس  46يوم  ه فيأن 2.3.3للخدمات المالية 

إلدارة األصول  XYZاستحوذت ، 4043عام 

 ABCسهم في  400000000 علىالمحدودة 

  .دوالر للسهم الواحد 0.50المحدودة بسعر 

المحدودة  XYZ امتلكتقبل الصفقة أعاله، 

٪ من 2.4سهم أو  204000000 إلدارة األصول

 المحدودة. ABC ـلمال المدفوع ال رأس

 أصبحتفي أعقاب الصفقة أعاله، 

XYZسهم عادي  504000000 تمتلك المحدودة

 .مال المدفوعال رأس ٪ من5.4مثل مما ي

 درجةالشركة الم: اإلخطار الوارد من 1مثال 

  متصلال الفرد من صفقةعن 

 ABC تتلق، 4043مارس عام  42يوم في 

إلدارة  XYZبأن  المحدودة )"الشركة"( إخطارا  

األصول المحدودة أبو ظبي، اإلمارات العربية 

سهم عادي  400000000 على استحوذتالمتحدة 

 0.50سعر ب 4043مارس  46في الشركة يوم 

 دوالر للسهم الواحد. 

المحدودة  XYZ امتلكتقبل الصفقة أعاله، 

 ٪ من2.4سهم أو  204000000 إلدارة األصول

 المحدودة.  ABCـ ل المدفوع رأس المال

 XYZ أصبحتفي أعقاب الصفقة أعاله، 

 مما عادي سهم 504000000 تمتلكالمحدودة 

 . المدفوع ٪ من رأس المال5.4مثل ي

عن التعامل درجة الشركة الممن  إخطار: 3مثال 

عضاء مجلس أحد أفي األوراق المالية من قبل 

 االدارة 

طة دبي للخدمات المالية للساألسواق  لقواعد وفقا   

 دارةإلعضو مجلس ابأن  خطاركمإنود  2.3.5

المحدودة )"الشركة"( قد  ABCالمذكور أدناه من 

 في الشركة. ا  أسهمى اشتر

 : أدناه الصفقةوترد تفاصيل 
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 االسم  (اسم المدير)

صفقةطبيعة ال  المحدودة ABC  سهمأ شراء   

4042يناير  2  تاريخ الصفقة 

4042يناير  8  تاريخ االخطار 

 عدد االسهم    400000000

 فئة االوراق المالية اسهم 

أمريكيدوالر  405  السهم الواحد سعر   

دوالر أمريكي 405000000  اجمالي القيمة 

% 4سهم أو  400000000  عدد االسهم قبل الصفقة  

% 3سهم أو  300000000  عدد االسهم بعد الصفقة 
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 النسخة العربية 

يتم إعداد موجز األسواق باللغتين العربية 

وهي متاحة على موقع سلطة دبي واإلنجليزية، 

 للخدمات المالية.

 االستفسارات العامة

يرجى زيارة الموقع االلكتروني لسلطة دبي 

  أجل: من www.dfsa.aeللخدمات المالية 

  الطبعات السابقة من موجز األسواق؛ 

  الوصول إلى التشريعات التي تديرها سلطة

 دبي للخدمات المالية وكتيب قواعد السلطة؛ 

 .النص الكامل لقوانين وقواعد األسواق 

  لالستفسارات

 0052423644500 على هاتف رقم:

  markets@dfsa.ae :عبر البريد االلكتروني

 

 األسواقكم حول موجز ؤآرا

إننا نقدر لكم تزويدنا بآرائكم حول هذه النشرة من 

موجز األسواق، كما نرحب بأية اقتراحات 

للتحسين في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى 

الهتمامكم. للتواصل يرجى  ا  تكون مصدرقد 

  markets@dfsa.ae إرسال آرائكم على

 

http://www.dfsa.ae/
mailto:markets@dfsa.ae
mailto:markets@dfsa.ae

