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تمهيد8

تنفيــذًا لتوجيهــات مجلــس االتحــاد والتــي تضمنتهــا الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد لألعوام 
2016-2020، وبالتحديــد مــا يتعلــق منهــا بأهداف ومبادرات محــور تعزيز التعــاون والتواصل 
بيــن أعضاء االتحاد والمحــور الخاص بتعزيز االنســجام والتقارب بين أنظمة وتشــريعات الدول 
األعضــاء باالتحاد، بما في ذلك تحقيق االنســجام والتقارب في مجاالت اإلصدار واإلدراج واإلفصاح 
والتعامل الداخلي والحوكمة وكذلك االرتقاء بالمســتوى المهني للشــركات المدرجة بأسواق 
األوراق الماليــة العربيــة. وضمــن هذا اإلطار، وفي ضوء اســتكمال األعمــال المتعلقــة بتحضير 
القواعــد والمبــادئ العامــة االسترشــادية التــي تضمنتها الخطــة االســتراتيجية لالتحاد وذلك 
مــن خــالل جهود فــرق العمــل بالتنســيق والتعــاون مع األمانــة العامــة لالتحاد، فقــد أصدرت 
األمانــة العامــة لالتحــاد هذا الدليــل الموحــد لجميــع القواعد والمبــادئ العامة التــي أصدرها 
االتحــاد وذلــك بهدف تســهيل عملية الرجــوع لهذه القواعــد والمبادئ االسترشــادية من قبل 
أعضــاء االتحــاد والجهات األخــرى المهتمة. وعليــه، يتضمن الدليــل الموحد القواعــد والمبادئ 

العامة االسترشــادية التالية: 

1.  القواعد  االسترشــادية لإلصدار واإلدراج في األســواق المالية العربية.

2. القواعد االسترشــادية إلفصاح الشــركات المدرجة في األســواق المالية العربية.

3. القواعــد االسترشــادية للحــد األدنــى للمتطلبــات الواجــب توافرهــا فــي الجهــات العاملــة 
باألســواق المالية العربية.

4. دليــل اإلجراءات الواجــب اتباعها للحد من مخالفات التداول بناء علــى المعلومات الداخلية.

5. الدليل االسترشــادي حول قواعد حوكمة الشــركات المدرجة باألســواق المالية العربية.

6. دليل تنظيم عروض الشــراء بهدف االســتحواذ.

7. القواعد االسترشــادية للســلوك المهني لمنســوبي هيئــات األوراق المالية العربية.

8.  قواعد اإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد.

تمهيد
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وضمن هذا اإلطار، تجدر اإلشــارة إلى أن جميــع القواعد العامة التي يتضمنها الدليل والمشــار 
إليهــا أعاله ســتكون بصفة استرشــادية وذلك بما ينســجم مع توجهات مجلــس اتحاد هيئات 
األوراق الماليــة العربية وأهــداف ومبادرات الخطة االســتراتيجية لالتحاد لألعوام 2016 - 2020.

نأمل أن يســهم اصدار هذا الدليل للقواعد االسترشــادية في تحقيــق األهداف المرجوة وتعزيز 
التعــاون واالنســجام بين هيئــات األوراق المالية العربية وكذلــك تقديم مادة ذات فائدة وعون 

لجميــع المهنيين.

                                                          واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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يهدف اتحاد هيئات األوراق المالية العربية إلى االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق 
األوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشــفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود 
للوصــول إلى مســتويات فعالة للرقابة علــى المعامالت في أســواق األوراق الماليــة العربية فضاًل 
عن التعاون والتنســيق المشــترك بين أعضاء االتحاد لتحقيق أقصى قدر من االنســجام والتوافق 
فيما يتعلق بالقوانين واألنظمة ذات العالقة. كما يهدف االتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض 
االستثمار في أسواق األوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة االستثمار 
وكذلــك تعميــق مفاهيم اإلفصــاح والشــفافية والحوكمة وتطبيــق أفضل المعايير والممارســات 
الدولية.  وســعيًا لتحقيق هذه األهداف بما يتفق مع متطلبات االستثمار في األوراق المالية العربية، 
وإلتاحة الفرصة لهذه األســواق لتحقيق مزيد من التطور وتعزيز دورها في مســيرة النمو االقتصادي 
لــدول االتحــاد، فقد اعتمد مجلس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية الخطة االســتراتيجية لالتحاد 
لألعــوام 2016 – 2020، حيــث هدفــت الخطة تحــت محور االنســجام والتقارب بين تشــريعات الدول 

األعضاء وأنظمتها إلى وضع قواعد ومبادئ استرشادية لإلصدار واإلدراج لدى أعضاء االتحاد.

وضمن هذا اإلطار، قام فريق العمل المشكل من قبل مجلس االتحاد في اجتماعه الثاني عشر الذي 
عقد في مدينة بيروت عام 2018 بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد بإعداد قواعد استرشادية ومبادئ 
عامــة تتعلق باإلصــدارات األولية واإلدراج لدى الــدول األعضاء باالتحاد، حيث اســتند فريق العمل في 
إعداد هذه القواعد على الجهود التي بذلت لدى عدد من الجهات العربية واإلقليمية في هذا المجال، 
بما في ذلك األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية لهيئات األوراق 

المالية )IOSCO( باإلضافة إلى التشريعات النافذة لدى أعضاء االتحاد وغيرها.

وممــا يذكر بأن الخطة االســتراتيجية لالتحــاد قد أكدت بأن إصدار مثل هذه القواعد ســيكون بصفة 
استرشــادية تســاعد الــدول األعضــاء باالتحاد عنــد اعتمادها علــى زيادة االنســجام والتقــارب بين 
التشــريعات العربيــة التــي تحكم عمليــات اإلصدار والطــرح العــام واإلدراج، مما يســهم في تعزيز 
انســياب االســتثمارات بين الدول األعضاء باالتحاد. آملين أن يسهم اعتماد هذه القواعد في تحقيق 

األهداف المرجوة.

واهلل ولي التوفيق.               

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية

مقّدمة
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الفصل األول 
اإلطار العام

المادة 1: تعاريف
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين مقابل لكل منها:

الدولة: أي دولة من دول األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

االتحاد: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

األعضاء: الجهات أو الهيئات الرقابية العربية األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

الشــركة: الشركة المساهمة المؤسسة في إحدى دول األعضاء وترغب في طرح أسهمها لالكتتاب العام في دولة 
أو أكثر من دول األعضاء.

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.

السوق: سوق تداول األوراق المالية المرخص في الدولة الذي سيتم إدراج أسهم الشركة فيه بعد اكتمال الطرح.

الجهة الرقابية / الهيئة: الجهة التي تتولى مهام اإلشــراف والرقابة على األســواق المالية في الدولة التي سيتم 
فيها الطرح.

األوراق المالية: األسهم وأدوات الدين التي تصدرها الشركات أو الحكومات أو الهيئات والوحدات االستثمارية الصادرة 
عن صناديق االستثمار وأية أوراق أخرى تقبلها الهيئة.

التداول: عمليات بيع وشراء األوراق المالية.

المصدر األجنبي: مصدر األوراق المالية من خارج الدولة.

البلد األصلي: أي دولة من غير الدول األعضاء باالتحاد.

أداة الديــن: أداة تنشــأ بموجبها مديونية أو تشــكل إقــرارًا بمديونية وتكــون قابلة للتداول، تصدرها الشــركات أو 
الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

صندوق االســتثمار: صندوق يدار من قبل شــركة اســتثمار تقوم بجمع المال من المساهمين وتستثمره من خالل 
شــراء أســهم أو سندات أو عقود آجله أو بضاعة أو سندات ســوق نقدية ويتم المشاركة جماعيا في أرباح الصندوق، 

ويدير الصندوق مدير مقابل رسوم محددة.
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صندوق االســتثمار المفتوح: صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأســماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض 
باسترداد بعض وحداته.

صندوق االستثمار المغلق: صندوق ذو رأسمال ثابت، وال يجوز استرداد وحداته االستثمارية إال في نهاية مدته، ويجوز 
زيادة رأسماله وفقًا لمستند الطرح والشروط واألحكام.

الوحدات االستثمارية: إجمالي قيمـــة أصـــول الصـــندوق االستثماري.

مدير الصندوق: ســواء كانوا شــركات متخصصة أو أفراد فإنهم يكونوا مســؤولين عن اســتثمار أصول الصناديق 
بطريقــة تعمــل على تعظيــم قيمة هذه األصول وطرح الوحــدات. وحتى تحقق هذه الصناديــق أغراضها فإنها تتبع 

سياسات استراتيجية معينة تقوم من خالل شراء وبيع األسهم واألدوات المالية األخرى.

الحافظ األمين: الشخص المعنوي المرخص له من قبل الجهة الرقابية لمزاولة نشاط الحفظ األمين والقيام بأعمال 
حفــظ وتحويــل األوراق المالية من حســاب المســتثمر لديه إلى حســاب المســتثمر لدى الوســيط وبالعكس ودفع 

االلتزامات المترتبة على تداولها نيابة عن مستثمريها.

األعضــاء المســتقلون: هم أعضاء مجلــس اإلدارة الذين ال تربطهم بالشــركة أو بأي من موظفــي اإلدارة التنفيذية 
العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو تابعة أو بمدقق الشركة الخارجي أي مصلحة مادية أو أي عالقة غير تلك المتعلقة 
بمســاهمتهم في الشــركة )على أال تتجاوز نســبة مســاهمتهم 5% من رأس مال الشــركة(، قد يتكون في ظلها 
شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أو استغالله لمنصبه 

في الشركة.

قواعــد الطــرح واإلدراج: القواعد المنظمة والمعتمدة للطرح واإلدراج )حســبما ينطبق( والموافق عليها من الجهة 
الرقابية.

الشــخص المرخص له: شــخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الجهة الرقابية ذات العالقة لممارســة 
نشاط من أنشطة األوراق المالية.

أنشطة األوراق المالية:

أ. التعامل: أن يتعامل شــخص في ورقة مالية بصفته أصيالً  أو وكياًل، ويشــمل التعامل البيع أو الشــراء أو إدارة 
االكتتاب في األوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. 

ب. الترتيــب: أن يقوم شــخص بتقديم أشــخاص فيما يتعلق بأعمــال األوراق المالية، أو تقديم االستشــارات في 
أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.

ج. اإلدارة: أن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حاالت تستدعي التصرف حسب التقدير.
د. تقديم المشــورة: أن يقدم شــخص المشــورة لشــخص آخر بشــأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو 

ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
هـ. الحفظ: أن يحفظ شخص أصول عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، 

ويشمل الحفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.
تعميم المساهمين: المستند المطلوب في حاالت معينة لتعديل رأس مال المصدر، بغرض تمكين المساهمين 

من التصويت في الجمعية العامة ذات العالقة بناًء على إدراك ودراية.
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المادة 2: نطاق تطبيق قواعد الطرح واإلدراج
1. تكون قواعد اإلصدار واإلدراج ذات طابع استرشادي وتنطبق بما ال يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة.

2. تسري هذه القواعد على الشركات المساهمة المؤسسة في إحدى دول األعضاء باالتحاد، والتي ترغب في:

أ. طــرح أســهمها لالكتتــاب العام في دولة أو أكثر مــن دول األعضاء أو االكتتاب في زيــادة رأس المال عن طريق 
حقوق األولوية.

ب. طرح سندات لالكتتاب العام في دولة أو أكثر من دول االتحاد التي تصدرها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج. إدراج األوراق المالية في السوق. 

3. تسري هذه القواعد على الصناديق التي يتم تأسيسها في إحدى الدول األعضاء باالتحاد وترغب في طرح وحداتها 
لالكتتاب العام في دولة أخرى أو أكثر من الدول األعضاء. 

المادة 3: دور الجهات الرقابية
1. ال يجوز طرح أي من األوراق المالية المذكورة في المادة )2( طرحًا عامًا في أي دولة من الدول األعضاء إال بعد موافقة 
الجهات الرقابية للدول التي يتم فيها الطرح، ويتم التنســيق فيما يخص الطرح وبرنامجه الزمني بين الدولة التي 

تأسست فيها الشركة والدولة التي سيتم فيها الطرح.

2. ال يجــوز إدراج أي مــن األوراق الماليــة المذكورة في المادة )2( في أي دولة من الدول األعضاء إال بعد موافقة الجهات 
الرقابية للدول التي يتم فيها اإلدراج.

الفصل الثاني: قواعد اإلصدارات األولية
  للشركات

المادة 4: شروط الطرح
يشترط لطرح أسهم الشركة ما يلي:

1. أن يكون مقدم الطلب شــركة مســاهمة ال يقل رأســمالها عن القيمة المعمول بها لدى الجهة الرقابية ذات 
العالقة.

2. أن يكون مقدم الطلب قد زاول نشــاطًا مســتقاًل كنشــاط رئيســي له أو من خالل واحدة أو أكثر من شــركاته 
التابعة خالل الثالث سنوات المالية السابقة على األقل.



17 1. القواعد  االسترشادية لإلصدار واإلدراج في األسواق المالية العربية

3. أن يكون مقدم الطلب قد أعد قوائمه المالية المراجعة عن الســنوات المالية الثالث الســابقة على األقل، على 
أن يكون إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة لدى الجهة الرقابية.

4. في حال كانت الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على )6( أشهر 
من التاريخ المتوقع للموافقة على الطلب، فللجهة الرقابية طلب قوائم مالية مراجعة حديثة.

5. يجب أن تكون اإلدارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية الالزمة والخبرة المناسبة إلدارة أعماله.

6. يجب أن يكون لدى مقدم الطلب -منفردًا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة )إن وجدت(- رأس مال عامل يكفي 
مدة )12( شهرًا على األقل تلي مباشرة تاريخ إصدار نشرة الطرح.

7. فــي حــال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خالل فتــرة الطلب، يجب على المصدر تقديمها إلى الجهة الرقابية 
في أقرب وقت ممكن.

8. ال يجوز للمساهمين الحاليين االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام، ويحظر عليهم بيع أسهمهم 
إال بعد انقضاء مدة الحظر المحددة بالقوانين المعمول بها في الجهة الرقابية في حال وجودها.

9. االلتزام بأي شروط إضافية يعمل بها بموجب القواعد ذات العالقة الصادرة عن األعضاء.

المادة 5: مستندات الطرح
علــى الشــركة التي ترغب في طرح أســهمها التقدم بطلــب إلى الجهة الرقابية للحصول علــى موافقتها على أن 

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1. الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العالقة )حيثما ينطبق(.

2. خطاب تعيين المستشار المالي.

3. خطاب تعيين المستشار القانوني.

4. مسودة نشرة الطرح باللغة العربية.

5. صورة مصدقة من شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري في الدولة التي تأسست فيها. 

6. النظام األساسي وعقد التأسيس للشركة وجميع التعديالت التي ُأدِخلت عليها. 

7. القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة لكل سنة من السنوات المالية الثالث التي تسبق تقديم الطلب 
مباشرة.

8. تقرير العناية المهنية الالزمة القانوني الصادر عن المستشار القانوني المتعلق بالطلب.

9. تقرير العناية المهنية الالزمة المالي المتعلق بالطلب.

10. نسخة من نماذج طلب االكتتاب.

11. صــورة مصدقــة مــن كل ما له أهمية من تقرير أو خطاب أو تقييم أو بيان تعديالت أو عقد أو شــهادة خبير أو 
قرار أو مستند آخر مشار إليه في نشرة الطرح.

12. جميع خطابات ضمان التعهد بالتغطية.
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إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكل عضو مجلس إدارة مقترح من الشركة وذلك وفقا   .13
للنماذج المعتمدة بهذا الشأن من الجهة الرقابية.

أية وثائق أو مستندات أخرى ترى الجهة الرقابية ضرورة تقديمها.  .14

المادة 6: تعيين أطراف عملية الطرح
تعين الشــركة مستشــارًا ماليًا ومستشــارًا قانونيًا ومديرًا للطرح متى تطلب الطرح إعداد نشرة طرح، على أن يتم 
مراعــاة المتطلبــات الواجب توافرها في المستشــار المالي والمستشــار القانوني الواردة فــي القواعد ذات العالقة 

الصادرة عن الجهة الرقابية.

المادة 7:
يتولى المستشار المالي أو مدير الطرح المهام والمسؤوليات التالية:

1. القيام بدور حلقة االتصال األساسية بين الشركة والجهة الرقابية.

2. التأكد – بعد بذل العناية المهنية الالزمة واالستفســار من الشــركة ومستشاريها- من أن الشركة استوفت 
جميع المتطلبات الالزمة لطرح األسهم حسب التعليمات الصادرة عن الجهة الرقابية، وجميع المتطلبات األخرى 

ذات العالقة.

3. تقديــم أي معلومات أو إيضاحات إلى الجهة الرقابية بالصيغة المطلوبة وخالل المهلة الزمنية التي تحددها، 
لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة.

4. االلتزام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى تقتضيها عملية الطرح لدى الجهة الرقابية.

المادة 8:
يجــب تقديم نشــرة الطرح باللغة العربيــة متضمنة جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالشــركة، ويجوز 
ترجمة النشــرة إلى اللغة اإلنجليزية مع اإلشــارة في النســخة المترجمة إلى أن النسخة العربية المعتمدة من الجهة 
الرقابية هي التي يتم الرجوع إليها عند االختالف. وال يجوز للشركة البدء في عملية الطرح قبل اعتماد نشرة الطرح 
من الجهة الرقابية. ويجب اإلشــارة في هامش مســودة نشرة الطرح التي تقدم إلى الجهة الرقابية إلى الفقرات ذات 
العالقــة المنصــوص عليها في القواعــد ذات العالقة الصادرة عــن الجهة الرقابية، مع إيضاح أي تغير عن مســودات 

سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة الطرح في الصفحة األولى رقم المسودة وتاريخ التقديم.

المادة 9:
يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من شخص أو أكثر مرخص له في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية من 

الجهة الرقابية، وعلى ذلك الشخص المرخص له التقيد بالقواعد ذات العالقة الصادرة عن الجهة الرقابية.
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المادة 10: الطرح الذي ال يحتاج إلى نشرة طرح
1. ال يشــترط تقديم نشــرة طرح أو مســتندات مؤيدة أخرى لطرح أســهم إضافية من شــركة ســبق إدراج أســهمها 

بالسوق، إذا كانت األسهم مصنفة ضمن إحدى الفئات اآلتية:
أ. األسهم التي تؤدي إلى زيادة ال تتجاوز  10% من فئة األسهم التي سبق إدراجها. وألغراض تحديد هذه النسبة، 
فإن سلسلة اإلصدارات التي تتم خالل )12( شهرًا تعد إصدارًا واحدًا، وسلسة الصفقات التي تراها الجهة الرقابية 

صفقة واحدة تعد إصدارًا واحدًا.
ب. األسهم الناتجة عن إصدار رسملة.

ج. األسهم المجانية التي يتم توزيعها على حملة األسهم المدرجة بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم.
د. األسهم التي توزع على الموظفين.

هـ. األسهم الناتجة عن تحويل أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم من فئة سبق إدراجها.
و. األســهم الناتجــة عــن زيادة رأس المال من خالل تحويل الديون على أن يعد بشــأنها تعميم مســاهمين وفقًا 

ألحكام القواعد ذات العالقة الصادرة عن الجهة الرقابية.
ز. األســهم الناتجــة عن زيادة رأس المال بغرض االســتحواذ على شــركة أو شــراء أصل علــى أن يعد وفقًا ألحكام 

القواعد ذات العالقة الصادرة عن الجهة الرقابية.
ح. تجزئة أسهم سبق إصدارها.

2. يجب على الشركة اإلفصاح عن أي طرح يتم بموجب هذه المادة حسب ما تحدده الجهة الرقابية.

المادة 11: اجراءات الطرح
تتبع اإلجراءات التالية عند تقديم واعتماد نشرة الطرح:

1. يقدم المستشــار المالي أو مدير الطرح المســودة األولية لنشرة الطرح إلى الجهة الرقابية وذلك قبل خمسة 
وأربعين يوم عمل من التاريخ المحدد للطرح، وال يجوز خالل هذه الفترة نشــر أو إطالع الغير على هذه المســودة 

دون موافقة الجهة الرقابية.

2. توافــق الجهــة الرقابية على نشــرة الطرح عندمــا تتأكد من أن المعلومــات الواردة فيها كاملة ومســتوفية 
لجميع المتطلبات.

3. يجــوز للجهــة الرقابيــة طلــب معلومــات إضافية من المستشــار المالــي أو مديــر الطرح وإجراء المناقشــات 
واإلستقصاءات التي تراها مناسبة العتماد النشرة.

المادة 12:
للجهة الرقابية بالتنســيق مع المستشــار المالي أو مدير الطرح تحديد إجراءات وشروط االكتتاب والتي من ضمنها 
طريقــة االكتتــاب وتحديد الحد األدنى واألعلى لعدد األســهم الواجــب االكتتاب بها والحاالت التــي يقبل فيها طلب 
االكتتاب وحاالت الرفض والطريقة المقترحة لتوزيع األســهم بين المكتتبين والفترة الزمنية المحددة إلعادة المبالغ 

الفائضة للمكتتبين بالعوائد الناجمة عنها.
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المادة 13:
يتعين على الشركة تضمين النشرة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بها والتي تفرضها الجهة الرقابية، وفي 
حالة عدم إفصاح الشركة عن بعض المعلومات الهامة حماية لمصلحتها ومصلحة المستثمرين، فإنه يجب عليها 
اإلشارة إلى ذلك في النشرة مع بيان مبررات وأسباب ذلك وأثره. ويتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن صحة 
المعلومات والبيانات التي تتضمنها النشــرة. ويجوز للجهــة الرقابية فرض أية متطلبات أخرى فيما يخص البيانات 

والمعلومات التي يجب اإلفصاح عنها للمستثمرين.

المادة 14: الموافقة على نشرة الطرح
1. ال يجوز إعالن نشرة الطرح قبل الحصول على موافقة كتابية من الجهة الرقابية.

2. توافق الجهة الرقابية على نشــرة الطرح عند اقتناعها بأن المعلومات الواردة فيها كاملة ومســتوفية للشروط 
المنصوص عليها في هذه القواعد.

3. يتعيــن علــى الجهــة الرقابية الرد على مقدم نشــرة الطرح خالل خمســة عشــر يومــًا من تاريخ اســتيفاء جميع 
المعلومات والمستندات المطلوبة 

4. للجهة الرقابية عدم اعتماد نشــرة الطرح إذا رأت أن الطرح ليس في مصلحة المســتثمرين أو يمكن أن ينتج عنه 
إخالل بالقوانين المعمول بها في الدولة أو القرارات المنفذة لها.

5. عنــد إجــراء أي تغييــر أو تعديل فــي المعلومات الموضحة بنشــرة الطرح بعد اعتمادها يجب على الشــركة إبالغ 
المستشار المالي أو مدير الطرح بهذا التغيير أو التعديل فور حدوثه وإشعار الجهة الرقابية بذلك، في أي وقت بعد 

تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح.

المادة 15: نشرة الطرح التكميلية واإلعالن
1. إذا كان التغيير أو التعديل يتناول أحد األمور الجوهرية التي تؤثر في المركز المالي للشركة أو ظهرت أي مسائل 

إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في نشرة الطرح، يجب تقديم نشرة طرح تكميلية تتضمن ما يلي:

أ. تفاصيل عما طرأ من تغيير أو مسائل إضافية.

ب. إقرار بعدم وجود تغيير ملحوظ في أمور جوهرية أو مسائل مهمة غير التي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة.

2. عند تقديم نشرة طرح تكميلية بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر الذي اكتتب في أوراق مالية قبل نشر نشرة 
الطرح التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك األوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح.

3. عند تقديم نشــرة طرح تكميلية بموجب هذه المادة، يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة ومســتوفية 
للمتطلبــات المنصــوص عليها فــي األنظمة واللوائــح ذات العالقــة. وإذا رأت الجهة الرقابية بناء علــى المعلومات 
الواردة في نشــرة الطرح التكميلية أن الطرح المقترح قد ال يكون في مصلحة المســتثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه 

إخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة، فيجوز لها أن تطلب من الشركة أن توقف الطرح.

4. ال يجوز نشر نشرة الطرح التكميلية وإطالع الغير على هذه النشرة دون موافقة الجهة الرقابية.
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5. على الشــركة إيداع نشــرة الطرح ونشــرة الطرح التكميلية، إن وجدت، لدى الجهة الرقابية، والتأكد من توافرهما 
وإتاحتهما مجانًا للجمهور خالل فترة ال تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الطرح بالمقر الرئيسي للشركة والسوق الذي 

ستندرج به.

6. يجب أن تكون نشــرة الطرح أو نشــرة الطرح التكميلية )حيثما ينطبق( متاحة للجمهور في المواقع اإللكترونية 
للشركة والمستشار المالي أو مدير الطرح والسوق.

7. في حال نشر الشركة إعالنا في جريدة محلية بعد إصدار نشرة الطرح ونشرة الطرح التكميلية، إن وجدت، يجب أن 
يتضمن اإلعالن المعلومات التالية على األقل )حيثما ينطبق(:

أ. اسم الشركة وشكلها القانوني ومركز عملها الرئيس وأغراضها ومدتها.

ب. رأس مال الشــركة وعدد األســهم المطروحة لالكتتاب وقيمتها االسمية وســعر االكتتاب وكيفية سداد قيمة 
األسهم المكتتب بها وكبار المساهمين بالشركة.

ج. العناويــن واألماكــن التــي يمكن للجمهور الحصول منها على نشــرة الطرح وطلبات االكتتــاب، بما في ذلك 
عناوين المواقع اإللكترونية.

د. التاريخ المحدد لطرح أسهم الشركة وإصدار نشرة الطرح وتداولها بالسوق.

ه. بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحًا المتالك األوراق المالية أو شرائها او االكتتاب فيها.

و. اسم جهات تلقي االكتتاب والمستشار المالي أو مدير الطرح، والمتعهد بالتغطية )إن وجد(.

ز. إخالء مسؤولية حسب الصيغة المعمول بها لدى الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 16: نشر المعلومات 
1. للجهة الرقابية أن تطلب من الشركة نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه إذا رأت ذلك 
مناسبًا. وتبلغ الجهة الرقابية الشركة بما تنوي اتخاذه في هذا الشأن، وتتيح له تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك 

المتطلبات أو االلتزامات.

2. مع مراعاة أحكام الفقرة )3( من هذه المادة، ال يجوز تزويد الغير بمعلومات مطلوب نشــرها بموجب هذه القواعد 
إال بعد تقديمها للجهة الرقابية ونشرها.

3. يجوز للشركة اإلفصاح ألي من األشخاص اآلتي بيانهم عن المعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد قبل 
تقدميها إلى الجهة الرقابية ونشرها:

أ. مستشارو الشركة بالحد الذي يمكنهم من تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح.

ب. أشخاص تتفاوض الشركة معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل بما في ذلك المتعهدون بالتغطية 
المحتملون. 

4. يلتزم األشخاص المذكورون بسرية المعلومات وعدم التعامل في أسهم الشركة أو في أي أوراق مالية أخرى تتأثر 
بتلك المعلومات قبل توافرها للجمهور.
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المادة 17:
يمكــن للجهــة الرقابية، بناًء على تقديرها، إلغاء طلــب طرح أوراق مالية متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا. 
ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن تقدم الشركة طلبًا جديدًا وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في قواعد 

الطرح واإلدراج إذا رغب في طرح األوراق المالية.

الفصل الثالث: قواعد إصدار وحدات 
صناديق االستثمار)1(

المادة 18: اإلطار العام
1. يقسم رأسمال الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية الحقوق. وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق 

على قيمة مساهمة كل منهم، ويتم تسديد كامل قيمة الوحدات عند االكتتاب فيها.

2. ال يجوز تأسيس صندوق االستثمار إال بعد موافقة الجهة الرقابية وقيده في سجل الصناديق لديها.

3. يجب أن يكون مدير الصندوق الذي يرغب في الحصول على موافقة الجهة الرقابية على تأســيس صندوق جديد 
وطرح وحداته شخصًا مرخصًا له.

4. ما لم تحدد الجهة الرقابية خالف ذلك، يجب أن يتضمن طلب تأسيس صندوق االستثمار المعلومات والمستندات 
التالية على األقل: 

أ. تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق بما في ذلك وصف لعملية اتخاذه قرار االســتثمار واســم ووظيفة 
أي شخص مسجل مشترك في تلك القرارات.

ب. اسم مسؤول االلتزام )المطابقة( و/أو أسماء أعضاء لجنة االلتزام )المطابقة(.

ج. أدلة االجراءات وقواعد السلوك التي يطبقها مدير الصندوق، ووصف النظم اإلدارية المستخدمة والمتبعة في 
عملياتــه بما فيها سياســات وإجراءات إدارة المخاطر للصندوق، بما في ذلــك أي أدلة إجراءات متعلقة بصناديق 

االستثمار على وجه التحديد.

د. البيانات والمعلومات والوثائق التالية:

- مستند الطرح والذي يتضمن المعلومات التي تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة.

- شروط وأحكام الصندوق.

- نماذج االشتراك واالسترداد.

)1( يقصد بصناديق االستثمار جميع أنواع الصناديق حيثما ينطبق.



23 1. القواعد  االسترشادية لإلصدار واإلدراج في األسواق المالية العربية

- أي عقــد أبرمــه مدير الصندوق أو يعتزم إبرامه، بما في ذلك أي عقد مع الجهات التابعة أو أي أطراف أخرى 
فيما يتعلق بالصندوق، منها عقود خدمات الحفظ المطلوب تأديتها من أشخاص مرخص لهم.

- سجل لمالكي الوحدات، وأي عقود لخدمات أخرى تتعلق بتوزيع الوحدات.

- أي وثائق أو مستندات أخرى تطلب الجهة الرقابية ذات العالقة تقديمها.

هـ. على مدير الصندوق تسديد المقابل المالي الذي تحدده الجهة الرقابية. 

المادة 19:
تــدرس الجهــة الرقابية طلب تأســيس الصندوق وُتصدر قرارها بشــأنه خالل الفترة المحددة لديهــا، ولها أنُ تضمن 

القرار الصادر بالموافقة أية شروط أو قيود تراها.

المادة 20:
يشــترط لتأســيس الصندوق أال يقل رأســماله خالل فترة الطرح األولية عن القيمة المعمول بها لدى الجهة الرقابية 
ذات العالقة. ويجب على مؤســس الصندوق طرح الوحدات االســتثمارية خالل ســتة أشــهر من تاريخ موافقة الجهة 

الرقابية ذات العالقة، وفي حال عدم الطرح خالل المدة المحددة، فإن موافقة الجهة الرقابية تعد ملغاة. 

المادة 21:
يعتبر تقديم طلب االشتراك في وحدات الصندوق بمثابة موافقة على مستند الطرح وشروط وأحكام الصندوق. 

علــى مديــر الصنــدوق الحصول علــى موافقة الجهــة الرقابية قبــل إجراء أي تعديل في مســتند الطرح والشــروط 
واألحكام، وإرسال ملخص بهذا التعديل إلى جميع حملة الوحدات قبل سريانه بثالثين يوما على األقل.

المادة 22: إعالنات الصندوق
يمكن للجهة الرقابية، بناًء على تقديرها أن تطلب في اإلعالنات ذات العالقة بالصندوق التالي:

1. أن يتضمن أي إعالن معلومات عن كيفية الحصول على نسخة من مستند الطرح والشروط واألحكام والتقارير 
المالية، وأن يشير اإلعالن إلى اإلفصاحات المتعلقة بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق، 

وأي متطلبات أخرى تفرضها الجهة الرقابية. 

2. إذا تضمن اإلعالن معلومات عن أداء الصندوق أو أي تأكيد عن أدائه أو أداء مدير الصندوق، فيجب أن يبين:

أ. العائد الكلي للصندوق بعد خصم جميع المصاريف الفعلية للصندوق. 

ب. مقارنــة العائــد الكلي للصندوق بالعائد الكلي عن الفترة نفســها لمؤشــر مناســب مفصح عنه في 
مســتند الطرح وفي حال كون المؤشر ال يشــمل جميع عناصر العائد الكلي، فيجب اإلفصاح عن العناصر 

التي لم يشملها المؤشر وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مقارنة العائد الكلي للصندوق بالمؤشر.
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ج. العائد الكلي لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات أو منذ تأسيس الصندوق إذا 
كانت مدته أقصر من هذه الفترات، حتى نهاية آخر ربع سنوي باستخدام ذات التقويم السنوي المتبع في 

إعداد القوائم المالية للصندوق. وال يجوز ذكر األداء لفترة تقل عن سنة واحدة.
د. بيان بأن قيمة االستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص.

3. عند احتمال أن تؤدي أي معلومة تتعلق بأداء الصندوق إلى فهم خاطئ لدى المستثمرين المحتملين، يجب 
أن يفصح اإلعالن عن الظروف التي ساهمت في ذلك األداء ويوضحها. 

4. يمكــن أن يتضمــن اإلعــالن قائمة بجميع االســتثمارات فــي محفظة اســتثمار الصندوق أو قائمة باســتثمارات 
مختارة. وفي حال احتوائه على قائمة باستثمارات مختارة، يجب أن يتم االختيار بشكل موضوعي ومتوازن، ويجب 

اإلفصاح عن أساس ذلك االختيار. 

5. يجب أن ال يتضمن اإلعالن أيًا من المعلومات التالية:

أ. توقع العائد الكلي أو األداء االستثماري للصندوق أو حملة وحداته ) إال أنه يمكن إلعالن صندوق االستثمار 
الذي يضمن أوُ يطبق أي إجراءات لحماية رأس المال، اإلفصاح عن أي حد أدنى مضمون من العائد(.

ب.  أي إشارة إلى تجربة حملة الوحدات الفعليين أو المفترضين في ذلك الصندوق أو صناديق أخرى يديرها 
نفس مدير الصندوق.

المادة 23: تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يكون لكل صندوق مجلس إدارة معين حســب اآللية المعمول بها والقواعد التي تحكم عقد اجتماعاته وإدارته لدى 

الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 24:
يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاء. ويجب أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين 
أو ثلــث العــدد اإلجمالي ألعضاء المجلس، أيهما أكثر. ويجب على مدير الصندوق إشــعار الجهة الرقابية ذات العالقة 

على أي تغيير في المجلس خالل 15 يوم.

المادة 25:
يتقاضــى أعضــاء مجلس إدارة الصنــدوق مقابل خدماتهم أتعابًا وفقًا لآللية المعمول بهــا لدى الجهة الرقابية ذات 

العالقة.

المادة 26:
يجب على أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

1. العمل بأمانة لتحقيق مصلحة الصندوق وحملة وحداته.

2. الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفًا فيها.
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3. إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

4. التأكد من التزام مدير الصندوق بقواعد وقرارات وتعليمات الجهة الرقابية وشروط وأحكام الصندوق ومستند 
الطرح.

5. التأكد من التزام مقدمي الخدمات بمسؤولياتهم بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة وحداته. 

6. تعيين وإقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم.

7. اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيعات األرباح.

المادة 27: تضارب المصالح
1. ال يجوز لمدير الصندوق التصرف لحسابه الخاص في أي صفقة يكون الصندوق طرفًا فيها.

2. يجب على مدير الصندوق اإلفصاح بشكل مسبق إن أمكن أو فوري عن تضارب المصالح لمجلس إدارة الصندوق 
ذي العالقة، ويحصل على موافقته على أي عمل ينطوي على:

أ. أي تضارب جوهري بين مصلحة مدير الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.

ب. أي تضارب بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار آخر أو حساب عميل يديره.

المادة 28:
1. ال يجوز لموظفي ومســؤولي مدير الصندوق شــغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شــركة أو جهة 

أخرى تشكل أوراقها المالية جزءًا من أصول أي صندوق استثمار يديره مدير االستثمار.

2. ال يجــوز ألعضــاء مجلــس إدارة الصندوق شــغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شــركة أو جهة أخرى 
تشكل أوراقها المالية جزءًا من أصول الصندوق، ما لم تسمح بذلك شروط وأحكام الصندوق.

المادة 29: التقويم واالسترداد
تنطبق أحكام التقويم واالسترداد الواردة في هذه المادة على صناديق االستثمار المفتوحة فقط. 

1. يحدد مســتند الطرح والشــروط واألحكام أيــام التعامل في وحدات الصندوق ووقــت تقويم أصول الصندوق 
وطريقته والموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد للوحدات. 

2. يتم تحديد يوم تعامل على األقل في كل أسبوع لالشتراك في الصندوق أو االسترداد منه.

3. يجب أال تتجاوز المدة بين الوقت النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ووقت التقويم مدة يوم واحد.

4. يتم حساب سعر الوحدات بناء على صافي قيمة أصول الصندوق بنهاية يوم التعامل.

5. على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االســترداد خالل أربعة أيام عمل تلي يوم التقويم الذي تم 
فيه تحديد سعر الوحدة.

6. يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي، وذلك:
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أ. إذا بلــغ إجمالي نســبة جميع طلبات االســترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتهــا في أي يوم تعامل 
%10 أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.

ب. إذا تعذر تقويم أصول الصندوق أو أي جزء منها.

تنفيــذ طلبات التقويم واالســترداد بما يتوافق مع أي أحكام أخرى واردة فــي القواعد ذات العالقة الصادرة عن الجهة 
الرقابية. 

المادة 30: األتعاب والمصاريف
1. يجب أال تزيد أي رسوم أو عموالت أو أتعاب يتم دفعها إلى مدير استثمار مرخص له أو أي من تابعيه مقابل تقديم 
الخدمات اإلدارية وخدمات الحفظ أو أي خدمة أخرى، عن الرسوم واألتعاب التي يتم دفعها ألطراف أخرى مقابل تقديم 

خدمات مماثلة في ظروف مماثلة.

2. يمكن لمدير الصندوق أن يخصم من األصول النقدية في حساب الصندوق:

أ. مصاريف التعامل في أصول الصندوق، بما في ذلك أتعاب الوساطة.

ب. العمولة على القروض ذات العالقة بالصندوق.

ج. أتعاب إدارة االستثمار، بما في ذلك المبلغ المدفوع كحافز أو مقابل األداء.

د. أي مصروف تحمله الصندوق بشكل معقول في إيداع أي جزء من أصوله لدى أمين الحفظ.

هـ. أتعاب المحاسب القانوني ومصاريفه.

و. أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية إن وجدت.

ز. المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.

ح. أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصاريف المجلس.

ط. المصروفات واألتعاب األخرى المستحقة ألشخاص آخرين مقابل خدمات اإلدارة والتشغيل.

3. ال تســري الزيــادة فــي أي رســوم أو مصاريف محدده في مســتند الطرح والشــروط واألحكام إال بعد إشــعار حملة 
الوحدات بذلك بمدة ال تقل عن 30 يومًا.

4. يجــب أن يدفــع مديــر الصنــدوق، من مــوارده الخاصة، جميــع المصاريف األوليــة المتعلقة بتنظيــم وطرح وحدات 
الصنــدوق، وتشــمل هذه المصاريف إعداد مســتند الطرح والشــروط واألحكام وأي مســتندات أخــرى تطلبها الجهة 

الرقابية.

5. يتحمل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن إهماله أو سوء سلوكه المتعمد.

6. ال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل خدمات توزيع الوحدات والترويج لها، ويشمل ذلك مصاريف إعداد 
مستند الطرح والشروط واألحكام.
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المادة 31: سجل حملة الوحدات
1. يجب على الجهة المختصة التي تحددها الجهة الرقابية إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات.

2. يجب حفظ المعلومات التالية في سجل حملة الوحدات لكل حامل وحدات:

أ. اسم حامل الوحدات وعنوانه ورقم هويته )أو رقم سجله التجاري( وجنسيته.

ب. عدد الوحدات التي يملكها.

ج. تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

د. بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.

هـ.  الرصيد الحالي لعدد الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

و. اي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

3. يعتبر سجل حملة الوحدات دليال قاطعًا على ملكية األشخاص للوحدات المثبتة فيه.

4. علــى الجهــة المختصة التي تحددها الجهة الرقابية االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات القائمة والوحدات التي 
تم إصدارها أو استردادها.

المادة 32: القيود على الصندوق
تطبق القيود التالية على الصناديق:

1. منح القروض.

2. االقتراض بنسبة تتجاوز 10% من صافي قيمة أصوله.

3. الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات بأكثر من 10% من صافي قيمة أصوله.

4. شراء أي ورقة مالية صادرة من مدير الصندوق.

5. شراء أوراق مالية صادرة بموجب طرح خاص ال يترتب عليه إدراج.

6. االكتتاب بما يزيد عن 10% في أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو متعهد التغطية فيها.

المادة 33: قيود صندوق االستثمار
إذا لــم يكــن صندوق االســتثمار، صندوق اســتثمار متخصص كما هو مبين فــي المادة )34( والمــادة )35( من هذه 

القواعد أو أي صندوق تعتبره الجهة الرقابية صندوقًا متخصصًا، يجب االلتزام بالقواعد التالية كحد أدنى:

1. عدم تملك نسبة تزيد على 10% من األوراق المالية لمصدر واحد.

2. عدم اســتثمار نســبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مصدر واحد، 
ويستثنى من ذلك الحاالت التالية: 
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أ. في حال صندوق االســتثمار الذي يهدف بشــكل رئيس إلى االســتثمار في األســهم المدرجة يجوز لمدير 
الصندوق أن يســتثمر أكثر من 10% من صافي أصول الصندوق في أســهم أي شــركة مســاهمة على أال 

يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق. 

ب. إذا كانت أهداف الصندوق االستثمارية محددة بمجال أو قطاع معين أو تتبع مؤشرا معينا من األسهم 
المدرجة فيجوز لمدير الصندوق أن يســتثمر أكثر من 10% من صافي أصول الصندوق في أســهم شــركة 
معينة على أال يتجاوز ذلك نســبة القيمة الســوقية للشركة إلى القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع 
أو المؤشــر المعيــن، على أن تفصــح وثائق الصندوق عن معايير تحديد مجال االســتثمار وأن يحتفظ مدير 
الصندوق بســجل عن جميع الشــركات المدرجة التي تســتوفي تلك المعايير، وأن يحدث السجل بشكل 

ربع سنوي على األقل.

3. عدم تجاوز استثماراته في أوراق مالية لمصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة أصوله.

4. عــدم االســتثمار فــي صندوق آخر بنســبة تزيد علــى 20% من صافي قيمــة أصوله أومن صافــي قيمة أصول 
الصندوق اآلخر.

5. عدم تجاوز قيمة األوراق المالية التي يشتريها ما نسبته 10% من إجمالي قيمة أي طرح.

المادة 34: صندوق أسواق النقد
1. يقصــد بصندوق أســواق النقد: صندوق االســتثمار الذي يكون هدفه الوحيد االســتثمار فــي أدوات الدين والودائع 

وعقود المرابحة قصيرة األجل وأي أدوات أخرى توافق عليها الجهة الرقابية ذات العالقة.

2. يجب على صندوق أسواق النقد استثمار 90% على األقل من صافي قيمة أصوله في أدوات الدين والودائع بشرط 
أن يكون لهذه األدوات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية ال تتعدى سنة واحدة وأن تكون صادرة عن مؤسسة 

مصنفة أو معتمدة من قبل الجهة الرقابية ذات العالقة.

3. يجــب أال تزيــد قيمــة اســتثمارات صندوق أســواق النقد في أدوات الديــن التي يصدرها مصدر واحــد عن 25% من 
صافي قيمة أصول الصندوق.

4. يجب أال تزيد قيمة اســتثمارات صندوق أســواق النقد عن طريق اإليداعات لدى مؤسســة مصرفية واحدة عن %25 
من صافي قيمة أصول الصندوق.

المادة 35: الصندوق القابض
1. يقصد بالصندوق القابض صندوق االستثمار الذي يستثمر على األقل 90% من صافي قيمة أصوله في صناديق 

استثمار أخرى.

2. يجوز للصندوق القابض أن يحتفظ بما يصل إلى 10% من أصوله على شكل نقد.

3. يجب على الصندوق القابض أن يســتثمر في ثالثة صناديق اســتثمار على األقل، وال يجوز أن تقل االســتثمارات في 
كل صندوق من صناديق االستثمار هذه عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

4. ال يجوز استثمار ما يزيد على 50% من صافي قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.
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5. ال يجوز أن يستثمر صندوق قابض في صندوق قابض آخر.

6. تقتصر استثمارات الصندوق القابض على الصناديق العامة.

المادة 36: اإلجراءات المتبعة عند مخالفة قيود االستثمار
1. في حال مخالفة أي من القواعد المذكورة أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق، يجب على مدير الصندوق أن يتخذ 
جميع الخطوات الالزمة إلصالح الوضع خالل خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة مع أخذ مصلحة حملة الوحدات 

في االعتبار.

2. إذا اســتمرت المخالفة لمدة تزيد على خمســة أيام عمل، على مدير الصندوق إشــعار الجهة الرقابية ذات العالقة 
بذلك مع اإلشارة إلى اإلجراء المقترح والفترة الزمنية المطلوبة إلصالح الوضع.

3. يجب على مســؤول المطابقة وااللتزام و/أو لجنة المطابقة وااللتزام حفظ ســجل دائم بالمخالفات وتوثيق االجراء 
المتخذ والمدة الزمنية إلصالحها. 

المادة 37: القوائم المالية
1. يجب إعداد قوائم مالية للصندوق بشــكل نصف ســنوي على األقل وذلك وفقًا للمعايير المحاســبية المعمول 
بها لدى الجهة الرقابية ذات العالقة، ونشرها من خالل السوق خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا من نهاية فترة االعداد، 

وإرسال نسخة منها إلى الجهة الرقابية ذات العالقة.

2. يجب إعداد قوائم مالية سنوية مدققة للصندوق وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها لدى الجهة الرقابية ذات 
العالقة، وبالطريقة التي تحددها الجهة الرقابية.

3. يجب تقديم تقارير دورية لحملة الوحدات سنوية تتضمن:

أ. صافي قيمة أصول الصندوق.

ب. عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.

ج. ســجل بحركة حســاب كل حامل وحدات، بما في ذلك أي توزيعات أرباح مدفوعة الحقة آلخر تقرير تم تقديمه 
لحملة الوحدات.

4. يجب على مدير الصندوق نشر معلومات دورية )يومية وأسبوعية وشهرية( عن الصندوق للجمهور وفقا للنموذج 
الذي تحدده الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 38: مقدمو الخدمات
1. يقصد بمقدم الخدمة الشخص االعتباري الذي يقدم خدمات للصندوق أو للمستثمرين مقابل أتعاب، وذلك بموجب 

عقد يبرمه معه الصندوق، ويشمل مقدم الخدمة مدير الصندوق والحافظ األمين ومراقب الحسابات الخارجي.

2. يجــب أن يكــون مقــدم الخدمة من األشــخاص المرخص لهــم أو المعتمدين مــن الجهة الرقابيــة، وان تتوفر لديه 
األجهزة والموارد البشرية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
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3. يجــوز لمقــدم الخدمة أن يقدم خدماتــه ألكثر من صندوق مع التزامه بوضع الضوابــط الالزمة للفصل بين المهام 
والوظائف لتجنب تضارب المصالح، وبالعمل على تقديم خدماته بالعناية والجهد الالزمين لتحقيق أفضل مصلحة 

للصندوق والمستثمرين.

4. يبرم الصندوق مع مقدم الخدمة عقدًا يوضح حقوق والتزامات كل طرف، ويجب مراجعة العقد كل سنة على األقل.

المادة 39: مدير الصندوق
يلتزم مدير الصندوق بالتالي:

1. إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية.

2. اتخاذ كافة القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة وحداته.

3. تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقًا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.

4. تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء، ويكون له حق التوقيع عنه.

5. توفير نظام محاسبي لقياس األحداث والتعامالت المالية للصندوق، والتأكد من توفر مسار مراجعة كاٍف للتعامالت 
التي تم إدخالها بالنظام.

6. التأكد من وجود نظام مناســب لتســوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاســبي مع الحســابات النقدية 
واألوراق المالية المسجلة باسم الصندوق.

7. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.

8. عدم تعريض الصندوق ألي مخاطر استثمارية غير ضرورية.

9. توفيــر جميــع المعلومــات الالزمــة عن الصنــدوق ألعضاء مجلــس إدارة الصندوق مــن أجل تمكينهم مــن القيام 
بواجباتهم بكفاءة.

10. إشــعار الجهــة الرقابية ذات العالقة بشــكل فوري بأي تطــور في أعمال الصندوقُ يمكــن أنُ يعرض مصالح حملة 
الوحدات للخطر.

المادة 40: الحافظ األمين
1. يجب حفظ أصول الصندوق المؤسس في الدولة لدى حافظ أمين مستقل يكون مقره الرئيس في الدولة وتوافق 
عليه الجهة الرقابية ذات العالقة. ويجوز له تعيين حافظ أمين فرعي لحفظ األصول خارج الدولة لتسهيل العمليات 
الخارجيــة بشــرط أن يكــون مرخصا لــه في مزاولة النشــاط الموكل إليه من الجهــة الرقابية الخاضع لهــا. وأال يؤدي 

التعاقد مع حافظ أمين فرعي إلى إعفاء الحافظ األمين الرئيس من مسؤولياته.

2. يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع الحافظ األمين الرئيس أو الفرعي تنظيم المسائل التالية:

أ. المتطلبــات التــي تمكــن الصندوق مــن ممارســة الحقــوق المتعلقة باألصول التــي يحتفظ بهــا الحافظ 
األمين.
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ب.  المتطلبات الخاصة بمكان حفظ األصول.

ج. الطريقة المستخدمة في حفظ األصول.

د. مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.

هـ. تقارير المطابقة وااللتزام.

و. األتعاب وطريقة حسابها.

3. ال يجوز أن تشــتمل العقود المبرمة ســواء مــع الحافظ األمين الرئيس أو الفرعي على نصــوص تجيز إجراء أي نوع 
من الرهن على أصول الصندوق، كما ال يجوز أن تتضمن نصًا بأن تدفع رســوم أو مصاريف إلى أي منهما تتمثل في 

تحويل ملكية بعض األصول الخاصة بالصندوق.

4. علــى الحافــظ األمين أن يبذل أقصى الجهود في حفظ أصول الصنــدوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق 
في كل إجراء أو تصرف.

المادة 41: مراقب الحسابات الخارجي
1. يجب تعيين مراقب حسابات خارجي من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الجهة الرقابية وذلك لفحص القوائم 
المالية نصف السنوية وتدقيق القوائم المالية السنوية للصندوق وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة لدى الجهة 

الرقابية.

2. يكون لمراقب الحســابات الخارجي القدرة على االطالع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات واإليضاحات والتحقق 
من الموجودات وااللتزامات وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس إدارة الصندوق.

3. ال يجــوز أن يكــون مراقــب الحســابات الخارجــي للصنــدوق هــو نفســه مراقــب الحســابات الخارجــي لمدير 
الصندوق.

4. يعيــن مراقــب الحســابات الخارجي لســنة مالية واحــدة ال يجوز تعييــن ذات المراقب ألكثر من أربع ســنوات مالية 
متتالية إال بعد مضي سنتين ماليتين.

المادة 42: صالحيات الجهة الرقابية
1. يجــب على مديــر الصندوق تقديم جميــع المعلومات والمســتندات والبيانات التي تطلبها الجهــة الرقابية ذات 
العالقــة خــالل المدة التي تحددها. وللجهة الرقابية فحص ومراجعة حســابات وســجالت صندوق االســتثمار، وطلب 

البيانات والمعلومات الالزمة إلجراء عمليات التدقيق والتفتيش.

2. للجهــة الرقابيــة أن تجــري التفتيش والتدقيق في أي وقــت لمراقبة مدى التزام الصنــدوق بأحكامها، ولها اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة.

3. يجب على مدير الصندوق تسهيل مهام الجهة الرقابية ذات العالقة وتوفير المعلومات والبيانات لها.
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المادة 43:
1. يجــب علــى مدير الصندوق الحصول على موافقة كل مــن الجهة الرقابية ذات العالقة وحملة الوحدات عند رغبته 

في إنهاء الصندوق قبل انتهاء مدته المحددة في الشروط واألحكام.

2. فــي حــال انتهاء الصندوق نتيجة انتهاء مدته، أو إذا كانت الشــروط واألحكام تنــص على انتهائه عند حصول 
حــدث معين، بشــرط أن يقع هذا الحدث ويجب تتبع اإلجراءات المحددة من قبــل الجهة الرقابية ذات العالقة.

3. يمكــن للجهــة الرقابيــة إصدار قرار بإنهاء الصندوق وفقًا لآللية التي تحددهــا إذا رأت في ذلك مصلحة للصندوق 
وحملــة وحداتــه. وعليها فــي هذه الحــال أن تخطر مدير الصنــدوق ومقدمي الخدمــات اآلخرين فــورا. ويمكن لمدير 
الصندوق أن يقدم خالل خمسة وعشرون يوما وجهة نظر مقنعة أو تعهدًا تقبله الجهة الرقابية ذات العالقة، وذلك 

لتفادي انهاء الصندوق.

المادة 44:
1. ال يجوز طرح أي وحدات اســتثمارية في الدول األعضاء األخرى إال بعد موافقة الجهات الرقابية فيها، ويتم التنســيق 

بينها وبين الجهة الرقابية ذات العالقة حول الطرح وبرنامجه الزمني.

2. يجــب علــى مدير الصنــدوق التقدم إلى الجهــة الرقابية األخــرى بطلب الموافقــة على الطرح مرفقًا بــه الموافقة 
النهائية للجهة الرقابية ذات العالقة، مع تقديم أي مستندات تتطلبها الجهة الرقابية األخرى.

3. تبلــغ الجهــة الرقابية األخرى مدير الصندوق بموافقتها على الطرح في الدولــة أو رفضها له خالل الفترة المحددة 
لديها.

4. يكون الطرح عن طريق جهة مرخص لها من الجهة الرقابية األخرى.

5. يجوز للجهة الرقابية األخرى فرض أي شروط إضافية يعمل بها لديها.

المادة 45: إلغاء طرح الصندوق
يمكن للجهة الرقابية ذات العالقة والجهة الرقابية األخرى أن تلغي الموافقة على طرح وحدات الصندوق في أي من 

حاالت التالية:

1. اإلخالل بأي من الشروط الخاصة بمنح الموافقة على طرح الوحدات.

2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات.

3. إذا خالــف مديــر الصندوق أيا من أحكام القانون أو اللوائح أو أحكام هذه القواعد، أو قدم معلومات غير صحيحة أو 
غير دقيقة أو مضللة.
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الفصل الرابع: قواعد إدراج األوراق المالية 

المادة 46: شروط اإلدراج
إلدراج أسهم الشركة في السوق يجب:

1. أن تكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية.

2. أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن ثالث سنوات مالية صدرت عنها ثالث ميزانيات مدققة 
من مدقق حســابات مرخص من قبل الدولة وحســب المعايير المحاســبية المعمول بها، ومصادق عليهما من 

الجمعية العمومية للشركة.

3. أن تكون الشركة مدرجة في سوق دولة المنشأ.

4. موافقة الجمعية العمومية للشركة على إدراج أسهمها في السوق.

5. أن يكون رأس مال الشركة مدفوعًا بالكامل وال يقل عن القيمة المحددة في دولة السوق.

6. أن يكون رأس مال الشــركة مقســمًا إلى أســهم، وأن تكون حقوق المساهمين بالنســبة لكل فئة من فئات 
األسهم التي تصدرها الشركة متساوية.

7. أال يقل عدد المساهمين في الشركة عن العدد األدنى الذي تحدده الجهات ذات العالقة في دولة السوق.

8. أن تكــون أســهم الشــركة قابلة لنقــل الملكية والتداول، وعدم وجــود أي قيود على ذلــك إال بموافقة الجهة 
الرقابية ذات العالقة.

9. أن تلتزم الشركة بأية شروط إضافية معمول بها لدى الجهة الرقابية في دولة السوق.

المادة 47: طلبات اإلدراج
1. يتم تقديم طلبات اإلدراج للجهة الرقابية وفقا للنموذج المعتمد لديها مع إرفاق المعلومات والمستندات الالزمة 

من خالل الشخص الذي تحدده الجهة الرقابية.

2. ُتصدر الجهة الرقابية قرارها بشأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تتجاوز خمسين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا 
للشــروط، ويجــوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحــات أخرى تراها ضرورية إلصدار قرارها، وفي هذه الحالة يبدأ احتســاب 

المدة المحددة إلصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات واإليضاحات المطلوبة.

3. يمكن للجهة الرقابية رفض طلب اإلدراج مع بيان األســباب، وُيخطر ذوو الشــأن بالقرار خالل مدة ال تتجاوز خمســة 
أيام عمل من تاريخ صدوره.
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المادة 48:
في حال الموافقة على إدراج أسهم الشركة، يجب:

1. أن تلتزم الشــركة التي تم إدراج أســهمها في الســوق بكافة القوانين واللوائح واألنظمة الصادرة عن الجهة 
الرقابية أو األسواق.

2. قيد األســهم في الســوق خالل فترة أقصاها ثالثة أشــهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها، وإال اعتبرت الموافقة 
الغية.

3. التزام الشركة بتوقيع اتفاقيات مع كل من السوق وجهات اإليداع والمقاصة إن استلزم لتحدد حقوق والتزامات 
كل طرف.

4. التزام السوق بإخطار الجهة الرقابية بعملية القيد خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

5. التزام الشركة -قبل خمسة عشر يوم من تاريخ إدراجها في السوق-باإلعالن في صحيفتين يوميتين تصدران 
باللغتين العربية واإلنجليزية عن بياناتها المالية الســنوية والمرحلية وملخص لنشرة الطرح المحدثة وملخص 

لتقرير مجلس إدارتها المقدم لغايات اإلدراج.

6. التزام الشركة بسداد رسوم القيد واإلدراج المقررة في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 49: تعليق أو إلغاء اإلدراج
أ. يمكن للجهة الرقابية إلغاء اإلدراج أو تعليقه بحسب ما تراه مناسب.

ب. يمكن للجهة الرقابية ذات العالقة تعليق إدراج الشركة إذا:

1. حدثت ظروف اســتثنائية أو حدث ما ُيهدد حســن ســير العمل، أو إذا رأت أن تداول الســهم ال يخدم المصلحة 
العامة أو ُيشكل إخالال بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من األسباب.

2. لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة أو المقررة أو الغرامات المستحقة للجهات الرقابية واألسواق.

3. اتخذت الجمعية العمومية قرارًا ببيع الجزء األكبر من موجودات الشركة.

4. تم تعليق إدراج أسهم الشركة في سوق الدولة األم.

5. إذا تقدمت الشركة بطلب مبرر لتعليق إدراج أسهمها.

6. أي حاالت أخرى تنص عليها قواعد الطرح واإلدراج.

ج. يمكن للجهة الرقابية ذات العالقة إلغاء إدراج الشركة إذا:

1. صدر حكم قضائي نهائي أو قرار من الجمعية العمومية بحل الشركة وتصفيتها، أو تحولها إلى شكل قانوني آخر.

2. تم تعليق إدراج األسهم لمدة تتجاوز ستة أشهر.

3. تم اتخاذ قرار بدمج الشــركة مع شــركة أو شــركات أخرى، بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشــخصية االعتبارية 
للشركة.
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4. توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي أو مؤقت لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا.

5. تقدمت الشركة بطلب إلغاء إدراج أسهمها بناًء على موافقة من الجمعية العمومية.

6. إذا انتهى أجل الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة 50: رسوم القيد واإلدراج
تحدد رسوم القيد واإلدراج للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد سدادها وفقًا لقانون كل دولة ولوائحها وأنظمتها.

المادة 51: إدراج السندات
إلدراج السندات في السوق يجب:

1. أن يحصــل المصــدر على الموافقات الالزمة وفقًا لإلجــراءات القانونية المتبعة لدى الجهــة الرقابية ذات العالقة 
إلصدار السندات المطلوب إدراجها.

2. تعيين وكيل حملة السنـدات يتولى المهام التالية على األقل:

أ. طلب وفحص التقـارير والبيانات المالية الدورية للمصدر، والمستندات والمعلومات ذات العالقة.

ب. متابعة تنفيذ المصدر لشروط الضمانات الالزمة للسندات والتأكد من كفايتها للوفاء عند سداد قيمة 
السندات وقت استحقاقها، مع قابليتها للتنفيذ عليها عند االقتضاء.

ج. التأكد من أن حصيلة السندات قد تم استخدامها وفقا للغرض الذي أصدرت من أجله بنشرة اإلصدار.

د. التأكد من دفع الفائدة المستحقة على السندات إلى حامليها في تاريخ االستحقاق.

ه. التأكد من استحقـاق أو إطفاء السندات وفقا لنشرة اإلصدار.

و. دعوة حملة السندات لالجتماع لمناقشة أي أمر طارئ يمكن يؤثر سلبا على مصالحهم.

يمكــن لوكيــل حملة الســندات االســتعانة بذوي الخبــرة واالختصاص إلنجــاز المهــام الموكلة إليــه دون اإلخالل 
بمسؤوليته.

3. أن يلتزم المصدر بأية شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية، ويجوز للجهة الرقابية استـــثناء المصدر من 
أي من الشروط الواردة في هذه المادة وذلك مع عدم اإلخالل بما ورد بنشرة اإلصدار.

المادة 52: طلبات إدراج السندات
1. ُتقــدم طلبـــات اإلدراج الخاصة بالســندات للجهة الرقابية على النمـــوذج المعتمد لديها مشــفوعة بالمعلومات 
والمستندات الالزمة، ومن خالل الشخص الذي حددته الجهة الرقابية ولن يتم النظر في أي طلب إال بعد استكـماله.

2. ُتصــدر الجهــة الرقابية قرارها بشــأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تتجاوز خمســة عشــر يومًا من تاريــخ تقديم الطلب 
مستوفيًا للشروط، ويجوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى تراها ضرورية إلصـــدار قرارها، وفي هذه الحالة يبدأ 
احتساب المدة المحددة إلصدار القرار من تـاريخ استيفاء البيانات واإليضاحات المطلوبة. وللجهة الرقـابية رفض طلب 
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اإلدراج مع بيان األسباب. وُيخطر ذوو الشأن بالقرار خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره.

ن قرار الجهة الرقابية بالموافقة على إدراج السندات من قيد تلك السندات في الـسوق، وتعد الموافقة الغية  3. ُيمكِّ
إذا انقضت فترة ثالثة أشهر من تـاريخ إخطار ذوي الشأن بها دون قيام المصدر بـقيد السندات في السوق.

4. عند الموافقة على قيد السندات في السوق يجب:

أ. التـزام المصدر بتوقيع اتفاقيات مع كل من السوق وجهات اإليداع والمقاصة إن استلزم لتحدد حقوق والتزامات 
كل طرف.

ب. التزام السـوق بإخطار الجهة الرقابية بواقعة القيد خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

ج. التزام المصدر بسداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 53:
أ. يمكن للجهة الرقابية تعليق إدراج السندات من التـداول في السوق: 

1. إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما ُيهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تــداول السندات ال يخدم المصلحة 
العامة أو لغير ذلك من األسباب.

2. إذا فقدت السندات المدرجة أحد شروط اإلدراج.

3. إذا لم يلتزم المصدر بتسديد الرسوم المستحقة والمقررة أو الغرامات المستحقة للجهات الرقابية أو األسواق.

4. إذا تم تعليق إدراج سندات المصدر في أي سوق مدرجة فيه.

5. عجز المصدر للســندات عن الوفاء بالتزاماته المالية قصيرة أو طويلة األجل وعدم قدرته على تمويل نشــاطه 
الطبيعي.

6. إذا تقدم المصدر بطلب مبرر لتعليق إدراج سنداته.

ب. للجهة الرقـابية إلغاء تعليق إدراج أيـة سندات أو في حال زوال األسباب التي أدت لذلك.

ج. يمكن للجهة الرقابية إلغاء إدراج السندات من التـداول في السوق:

1. إذا صدر قـرار قضائي نهائي أو قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل المصدر وتصفيته.

2. إذا تم تعليق إدراج السندات أو الصكوك لمدة ستة أشهر.

3. إذا توقف المصدر عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي أو مؤقت لمدة تزيد عن )12( شهًرا.

4. إذا تقدم المصدر بطلب مبرر إللغاء إدراج سنداته.

5. إذا انتهى أجل المصدر أو الغرض الذي أنشئ من أجله.

6. استحقاق السندات.
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المادة 54:
1. تحدد رسوم القيد واإلدراج للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد سدادها وفقًا لقانون كل دولة ولوائحها وأنظمتها.

2. يعاقــب كل مــن يخالف أحكام هذه القواعد وفقًا لقوانين ولوائح وأنظمة الجهة الرقابية أو األســواق بالدولة التي 
تمت فيها المخالفة.

المادة 55: إدراج الصناديق
إلدراج وحدات الصناديق في السوق يجب:

1. أن تـكون الجهة طالبة اإلدراج قد حصلت على مـوافقة الجهة الرقابية على إصدار وحدات الصناديق المطلوب 
إدراجها.

2. الحصول علـى الموافقات الالزمة إلدراج وحدات الصناديق وفقًا لإلجراءات القانونية المتبعة لدى كل دولة.

3. أن تلتزم األطراف ذات العالقة بأية شروط إضافية يعمل بها في الجهة الرقابية.

المادة 56:
1. ُتقدم طلبـــات اإلدراج للجهة الرقابية على النمـــوذج المعتمد لديها مشفوعة بالمعلومات والمستندات الالزمة، 

ومن خالل الشخص الذي حددته الجهة الرقابية ولن يتم النظر في أي طلب إال بعد استكـماله.

2. ُتصدر الجهة الرقابية قرارها بشــأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مســتوفيًا 
للشــروط، ويجوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى تراها ضرورية إلصـــدار قرارها، وفي هذه الحالة يبدأ احتســاب 
المدة المحددة إلصدار القرار من تـــاريخ استيفاء البيانات واإليضاحات المطلوبة. وللجهة الرقـــابية رفض طلب اإلدراج 

مع بيان األسباب، وُيخطر ذوو الشأن بالقرار خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ن قرار الجهة الرقابية بالموافقة على إدراج وحدات الصندوق من قيد تلك الوحدات في الـسوق، وتعد الموافقة  3. ُيمكِّ
الغية إذا انقضت فترة ثالثة أشــهر من تـــاريخ إخطار ذوي الشــأن بها دون قيام المصدر بـــقيد وحدات الصندوق في 

السوق.

4. عند الموافقة على قيد وحدات الصندوق في السوق يجب:

أ. التـــزام مؤســس صندوق االســتثمار بتوقيع اتفاقيات مع كل من الســوق وجهات اإليداع والمقاصة إن استلزم 
لتحدد حقوق والتزامات كل طرف.

ب. التزام السـوق بإخطار الجهة الرقابية بواقعة القيد خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

ج. التـزام صندوق االستثمار قبل عشـرة أيام من تاريخ إدراجه في السوق باإلعالن في صحيفتين يوميتين تصدران 
فــي الدولــة باللغتين العربية واإلنجليزيــة عن بياناته المالية السنويـــة والمرحلية، إن وجدت، وملخص لنشــرة 

اإلصدار المحدثة وملخص لتقرير مجلس إدارته المقدم لغايات اإلدراج.

د. التزام صندوق االستثمار بسداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة لذلك.
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المادة 57:
أ. يمكن للجهة الرقابية تعليق إدراج الصناديق من التـداول في السوق: 

1. إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما ُيهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تــــداول وحدات الصندوق ال يخدم 
المصلحة العامة أو لغير ذلك من األسباب.

2. إذا فقدت وحدات الصندوق المدرجة أحد شروط اإلدراج.

3. إذا لم يلتزم صندوق االستثمار بتسديد الرسوم المستحقة والمقررة أو الغرامات المستحقة للجهات الرقابية 
أو األسواق.

4. إذا تم تعليق إدراج وحدات الصندوق في سوق الدولة األم.

5. إذا عجز صندوق االستثمار عن الوفاء بالقيمة االستردادية لوحدات الصندوق في المواعيد المحددة.

6. إذا تقدم صندوق االستثمار بطلب مبرر لتعليق إدراج وحداته.

7. إذا توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مقبول.

8. إذا أخل الصندوق بأي من الواجبات المنصوص عليها في نظامه األساسي ونشرة اإلصدار.

ب. للجهة الرقـابية إلغاء تعليق إدراج وحدات الصندوق أو في حال زوال األسباب التي أدت لذلك.

ج. يمكن للجهة الرقابية إلغاء إدراج وحدات الصندوق في السوق:

1. إذا صــدر قــرار قضائي نهائي أو قرار من الجهة ذات الصالحية فــي الصندوق وفقًا لإلجراءات القانونية المتبعة 
بحل الصندوق وتصفيته.

2. إذا تم تعليق إدراج وحدات الصندوق لمدة ستة أشهر.

3. إذا تقدم صنـدوق االستثمار بطلب إلغـاء إدراج وحداته وفقًا لإلجراءات القانونية المتبعة.

4. إذا انقضى صندوق االســتثمار لســبب من األسباب الواردة بالقوانين واللوائح واألنظمة المطبقة لدى كل دولة 
أو وفقًا لنظامه األساسي أو نشرة اإلصدار

المادة 58:
1. تحدد الرسوم المقررة للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد سدادها وفقًا لقانون كل دولة ولوائحها وأنظمتها.

2. يعاقــب كل مــن يخالف أحكام هذه القواعد وفقًا لقوانين ولوائح وأنظمة الجهة الرقابية أو األســواق بالدولة التي 
تمت فيها المخالفة.
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الفصل الخامس: قواعد إدراج وتداول 
اإلصدارات األجنبية

المادة 59:
أ. يمكــن للُمصــدر األجنبــي المدرجة أوراقه المالية في ســوق مالية منظمة أخرى أن يتقدم بطلــب إلدراج تلك األوراق 
المالية في السوق بشرط أن يكون قد مضى سنتان على األقل على إدراج هذه األوراق في السوق المالية في البلد 
األصلــي للُمصدر، وأن يقدم الُمصــدر األجنبي وثيقة مصدقة من الجهة التي يخضع لرقابتها في البلد األصلي تفيد 

بموافقتها على إدراج هذه األوراق خارج البلد األصلي.

 ب. يجب على الُمصدر األجنبي مراعاة قواعد اإلدراج الواردة في هذه التعليمات والمطبقة على األوراق المالية المحلية. 

ج. يمكن إدراج األوراق المالية المصدرة بالعمالت األجنبية ويتم تسعير هذه األوراق وفقًا ألحكام تعليمات تداول األوراق 
المالية المعمول بها بالسوق.

المادة 60:
يمكن للجهة الرقابية: 

1. أن تطلب من الُمصدر األجنبي المدرجة أوراقه المالية تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها 
ضرورية.

2. إجراء أي استقصاء تراه مناسبًا.

3. اتخــاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المؤسســة األجنبيــة المدرجة، بما في ذلك التواصل 
مع الجهات الرقابية الخارجية. 

4. تعليق أو إلغاء اإلدراج أو إيقاف التداول.

5. ممارسة أي من صالحياتها األخرى بموجب التشريعات النافذة.

المادة 61:
تخضع اجراءات تداول األوراق المالية للُمصدر األجنبي للتشريعات واألحكام المعمول بها بالسوق واألنظمة واللوائح 

ذات العالقة.
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مقدمة

تســاهم أنظمة اإلفصاح في ضمان توازن األســواق المالية وحماية المستثمرين وزيادة الثقة لديهم 
من خالل الكشف عن المخاطر المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر على سياسات الشركات، كما تمكن 

المستثمرين من اتخاذ قرارات االستثمار

فــي الوقت المناســب مما يســهم في فاعلية األســواق المالية ويدعم نســبة الســيولة المتوفرة 
ويســّهل التواصل بين الشركات والمستثمرين. ويمكن لنظام اإلفصاح القوي أن يساعد في جذب 
رؤوس األموال والمســتثمرين األجانب والحفاظ على الثقة في األســواق الماليــة. وفي المقابل، فإن 
ضعف اإلفصاح والممارسات غير الشفافة يمكن أن يتسبب في انعدام الثقة واختالل توازن األسواق 

المالية، مما يؤثر سلبًا على الشركات والمستثمرين وعلى االقتصاد بشكل عام.

وقــد تم خالل الســنوات األخيــرة تنظيم عملية اإلفصاح من قبل الجهــات الرقابية، إضافة إلى إصدار 
عدد من المعايير والقواعد من قبل المنظمات الدولية ذات العالقة بأسواق المال على غرار منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( ومجلس 
الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( الذي أصدر القواعد المتعلقة بافصاحات الصكوك وبرامج االستثمار 

الجماعي اإلسالمي.

وفي إطار استمرار توسع عدد التشريعات المتعلقة باإلفصاح، يمكن مالحظة تداخلها وعدم اتساقها 
وضعف فعاليتها. لذلك فإن إصدار مبادئ استرشــادية خاصة باإلفصاح يمكن أن تجعل التشريعات 
لدى الدول األعضاء باتحاد هيئات األوراق المالية العربية أقوى وأكثر فاعلية، مع العمل على تشجيع 
اإلفصــاح الطوعــي للشــركات باإلضافة إلى اإلفصــاح اإللزامي الــذي تحدده التشــريعات. ففي ضوء 
التجارب الدولية في هذا المجال، يالحظ بأن هناك قيودًا على اإلفصاح اإلجباري الذي يطبق باالعتماد 
على التشــريعات التي ال يمكن أن تغطي عمليًا جميع المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، لذلك 
يعتبــر اإلفصــاح اإللزامــي هو الحد األدنى، ويجب على الشــركات أن تفصح طوعيــًا عن أكثر مما هو 

مطلوب بموجب التشريعات النافذة.

وضمــن هــذا اإلطار، بدأ اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة بالتحضير إلعداد قواعــد عامة موحدة 
لالفصــاح والتداول بناء علــى المعلومات الداخلية العتمادها من قبل أعضــاء االتحاد. وقد تم ادراج 
هــذه القواعــد ضمن إطار تنفيــذ مبادرات الخّطة االســتراتيجية لالتحاد للفتــرة 2016 – 2020، وذلك 
ســعيا لتحقيق أهداف االتحاد الرامية إلى االرتقاء بالمســتوى التشريعي والتنظيمي ألسواق األوراق 
المالية العربية بما يحقق  العدالة والكفاءة والشــفافية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مســتويات 
فعالة للرقابة على المعامالت في أســواق األوراق المالية العربية وتحقيق أقصى قدر من االنســجام 

والتوافق فيما يتعلق بالقوانين واألنظمة ذات العالقة.
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وقــد تم اعــداد هذه القواعد من قبل لجنــة العمل المكلفة بوضع قواعد عامة لالفصاح للشــركات 
المدرجة في األسواق المالية العربية بالتعاون مع األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية، 
واســتنادا إلــى أفضل الممارســات التي يتــم اعتمادها من أعضــاء االتحاد وعلــى الصعيد الدولي. 
كما تم اإلعتماد على نتائج عدد من المســوحات والدراســات التي صدرت عــن األمانة العامة لالتحاد 
والمتعلقة بالشــفافية وحوكمة الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية، والقواعد المتعلقة 
بالشــفافية وحوكمــة الشــركات واإلفصاح الصــادرة عن عدد مــن الجهات اإلقليميــة والدولية مثل 
مجلــس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون االقتصــادي والتنمية )OECD( والمنظمة 
الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( وبنك التسويات الدولية )BIS( والشبكة الدولية للحوكمة 

.)IFSB( ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية )ICGN(

نأمل أن تســهم هذه القواعد في تعزيز التعاون والتنســيق بين الدول األعضاء باالتحاد وبما يعود 
بالفائدة على أسواق رأس المال العربية.

                                                                      واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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الفصل األول: اإلطار العام

المادة 1: 
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين مقابل كل منها:

»االتحاد«: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

»الدولة«: أي دولة عضو في االتحاد

»القانون«: قانون األوراق المالية الجاري به العمل داخل الدولة.

»الجهة الرقابية«: هيئة أسواق المال و/أو سوق األوراق المالية.

»السوق«: سوق تداول األوراق المالية المرخص.

»الشركة«: أي شركة مسجلة بموجب التشريعات المعمول بها داخل الدولة.

»الشــركة المدرجة«: أي شــركة مســاهمة عامة مدرجة أو جهة تم إدراج أســهمها في الســوق، بعد حصولها على 
ترخيص لنشرة اإلصدار من قبل  الجهة الرقابية. 

»الشــركة األم«: هي الشــركة التي تمتلك ما يكفي من األسهم للتصويت في شــركة أخرى للسيطرة على اإلدارة 
والعمليات من خالل التأثير أو انتخاب مجلس إدارتها على أن تعتبر الشركة الثانية كشركة تابعة للشركة األم.

»الشــركة التابعة«: هي شركة ممتلكة من شــركة مستقلة أكبر منها. وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة 
محدودة، وتســمى الشركة المالكة »الشــركة األم ». وتمتلك الشركة األم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم 

رأس المال.

»الشركة الحليفة«: هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة األخرى أو التي 
تشترك معها كونها مسيطرا عليها من شركة أخرى.

»المستثمرون«: األشخاص الذين يتعاملون أو يرغبون بالتعامل باألوراق المالية سواء بالبيع أو الشراء.

»الســيطرة«: القدرة المباشــرة أو غير المباشــرة على ممارســة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر وتتحقق 
السيطرة إذا تملك أي شخص أكثر من 50% من أسهم الشركة.

»العموم«: األشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية واالستثمارية في السوق.

»طــرف ذو عالقة«: أي موظف في منصب إداري مســؤول في الشــركة أو لــه صالحية التوقيع نيابة عن الشــركة، أو 
شــخص مطلع على معلومات جوهرية تؤثر على ســعر الورقة المالية الخاصة بالشــركة أو مدقق حسابات الشركة 
أو أي من مؤسســي الشــركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو الشخص الذي يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة 10% أو 
أكثر من رأسمال الشركة. وتشمل ملكية المساهم بصورة غير مباشرة لهذه الغاية ما يملكه أحد أقاربه من الدرجة 

الثانية أو ما تمتلكه شركة له فيها، أو ألحد أقاربه من الدرجة األولى، ما يزيد عن 50% من رأس مالها.

»األحداث الجوهرية«: األحداث الهامة التي من المحتمل أن تؤثر بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على ربحية الشركة 
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أو مركزها المالي أو أســعار األوراق المالية الشــركة المدرجةة من قبلها أو أحجام تداولها، أو على قرار شخص ما في 
التصرف أو عدم التصرف في هذه األوراق المالية.

»المعلومــات الداخليــة«: المعلومات غير المعلن عنها والتــي تؤثر أو قد تؤثر على ســعر أي أوراق مالية في حال 
اإلعالن عنها.

»التعامــل الداخلي«: اســتغالل المعلومات الداخلية من قبل األشــخاص المطلعين أو غيــر المطلعين، ممن آلت 
إليهم أية معلومات داخلية أو علموا بها، في تحقيق مكاسب مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة.

»األشــخاص المطلعين«: األشــخاص الذين يطلعون على المعلومات الداخلية أو األمور الجوهرية بصورة مشــروعة 
أو غير مشــروعة، وذلك بحكم وظائفهم وعملهم أو ملكيتهم أو عالقتهم بشــكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز 
المعلومــات، ويشــمل ذلك إدارة الشــركة وموظفيها ومستشــاريها ومدققيها والعامليــن المطلعين في الجهة 

الرقابية وسوق األوراق المالية.

المادة 2:
1. تسري أحكام هذه القواعد على الجهات واألشخاص الموضحين أدناه : 

أ. الشركات المدرجة. 

ب. األشخاص المطلعين واألطراف ذو العالقة.

ج. أي شخص أو جهة يشار إليه.

2. تطبق أحكام هذا القواعد بما ال يتعارض مع القوانين والقواعد الجاري بها العمل داخل الدولة.

المادة 3:
1. يجب على كل شركة مدرجة، في إطار سياسة اإلفصاح المتبعة ولجميع األغراض المتعلقة بهذه القواعد، تعيين 

ممثل رسمي لها أمام الجهات الرقابية والسوق والمستثمرين ووسائل اإلعالم.

2. يجــب علــى الشــركة المدرجة اإلعالن عــن تعيين ممثــل )أو ممثلي( الشــركة وتوفير جميع معلومــات التواصل 
معهم.

المادة 4:
1. يجب على الجهات التي تخضع لهذه القواعد اإللتزام بتزويد الجهات الرقابية ذات العالقة بجميع الوثائق واإليضاحات 

والمعلومات الواردة في هذه القواعد.

2. يجب على الجهات التي تخضع لهذه القواعد اإللتزام بتزويد الجهات الرقابية ذات العالقة بأي بيانات أو إيضاحات أو 
مستندات أخرى غير واردة في هذه القواعد، وذلك في حال تم طلبها من قبل الجهات الرقابية ذات العالقة.

3. تتحمل الجهات التي تخضع لهذه القواعد المسؤولية، وفًقا ألحكام القانون الجاري بها العمل داخل الدولة، عن أي 
أضرار جراء التأخر أو عدم تقديم إخطار أو إفصاح أو إعالن، أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة.
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الفصل الثاني: اإلفصاح عن المعلومات 
المالية

المادة 5:
1. يجب على الشــركة المدرجة اإلفصاح فورًا وبشــكل دقيق عن كل معلومة و/أو أمر يمكن أن يؤثر على تقييم أي 

من أوراقها المالية المدرجة.

2. يجــب على الشــركة المدرجة عدم إخفاء أية بيانات أو معلومات يمكــن أن تؤثر على تقييم أي من أوراقها المالية 
المدرجة.

3. يمنــع علــى الشــركة المدرجة اإلدالء بأي بيانات أو معلومات يمكن أن تؤثر علــى أوضاعها أو على مركزها المالي 
إلى أي من األطراف ذات العالقة قبل أن يتم اإلفصاح عنها للعموم.

4. يتــم اإلفصــاح عــن البيانات والمعلومــات إلى الجهــة الرقابية ذات العالقة بعــد اعتمادها من قبــل مجلس إدارة 
الشركة المدرجة.

5. يتم اإلفصاح عن البيانات والمعلومات للجمهور بعد اعتمادها من قبل الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 6:
1. تحدد الجهة الرقابية مدد اإلفصاح عن المعلومات و/أو األحداث التي قد تؤثر في قيمة الورقة المالية المدرجة.

2. يجب على الشــركة المدرجة اإلفصاح عن التقارير الدورية )الســنوية، نصف الســنوية، وربع السنوية( في المواعيد 
المحددة من قبل الجهة الرقابية ذات العالقة.

3. يمكن للجهة االرقابية التفتيش على الشــركة المدرجة واإلطالع على وثائقها ومستنداتها، ويجب على الشركة 
المدرجة توفير كافة البيانات المطلوبة.

المادة 7:
1. يجب أن تتضمن التقارير الدورية البيانات التالية:

أ. الميزانية.

ب. بيان األرباح والخسائر.

ج. قائمة التدفقات النقدية.

د. العدد الحقيقي لألوراق المالية في نهاية الفترة
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هـــ. التغيــر الذي يطــرأ على إدارة الشــركة المدرجة، أو مدققي حســاباتها، أو الســيطرة عليها، أو نشــاطاتها أو 
أعمالها الرئيسية.

و. الموجودات الرئيسية للشركة المدرجة أو التصرف فيها.

ز. اإلجراءات القانونية الرئيسية.

ح. الزيادة أو النقصان في المبلغ غير المدفوع من األوراق المالية أو الديون.

ط. القرارات األساسية التي اتخذها حملة أية ورقة مالية.

ي. بيان التغيرات فـي حقوق المساهمين. 

ك. أي أحداث أو معلومات أخرى تعتقد الشركة المدرجة بأنها مهمة  للمساهمين.

ل. بيان اإليرادات الشاملة

م. اإليضاحات حول البيانات المالية

ن. أي بيانات أخرى تحددها الجهة الرقابية

2. يجب أن تكون التقارير الدورية مدققة من قبل المدقق الخارجي.

3. يجب أن يتم اإلفصاح عن المعلومات السابقة وفقا للنظام المعمول به من قبل الجهة الرقابية.



49 2. القواعد االسترشادية إلفصاح الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية

الفصل الثالث: اإلفصاح في تقرير مجلس 
اإلدارة

المادة 8:
1. يجب أن يشمل التقرير السنوي للشركة المدرجة جميع البيانات المالية المدققة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، 
إضافة إلى تقرير مدقق الحســابات الداخلي ومالحظاته، إضافة إلى العمليات التي قامت بها الشــركة المدرجة خالل 

السنة المالية األخيرة وأية معلومات يمكن أن تكون مفيدة للمستثمر.

2. يجب أن يتم تقديم التقرير الســنوي إلى الجهة الرقابية ونشــره للجمهور خالل اآلجال المحددة وقبل تاريخ انعقاد 
الجمعية العامة السنوية للشركة المدرجة.

المادة 9:
يجب أن يتضمن التقرير السنوي على األقل المعلومات التالية باإلضافة إلى المعلومات الواردة بالملحق رقم )1( وأي 

معلومات أخرى تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة:

1. أعمال الشركة المدرجة خالل السنة المالية.

2. التوقعات المستقبلية.

3. الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

4. ممتلكات الشركة المدرجة مع اإلشارة إلى موقعها وحجمها وخصائصها.

5. اإلجراءات القانونية والقضايا في حال وجودها )كل اإلجراءات القانونية الرئيســية التي تكون الشــركة المدرجة 
طرفــا فيهــا، ســواء كانت أمام جهــة قضائية أو تحكيم، مع بيان اســم هذه الجهــة وتاريخ اتخاذ اإلجــراء أمامها 

واألطراف لهذا اإلجراء، وموضوعه ومحل المطالبة بموجبه(.

6. سياســة ومخاطر االســتثمار: يجب بيان االستثمارات الرئيســية التي قامت بها الشركة المدرجة، واالستثمارات 
الرئيسية التي تنوي القيام بها ومخاطر االستثمار الواردة.

7. جميع التفاصيل المتعلقة باألمور التي تم التصويت عليها من قبل فئة من حملة األوراق المالية.

8. نسب امتالك كبار المساهمين في الشركة المدرجة.

9. األسهم وعوائدها:

أ. عدد المســاهمين في الشــركة المدرجة، وعدد األســهم وأسماء المســاهمين الذين يمتلكون أكثر من 
5% من أسهم الشركة المدرجة وتفاصيل احتسابها.
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ب. مقدار عائد كل ورقة مالية من أوراق الشركة المدرجة.

10. الوضع المالي.

11. تفاصيل مدققي الحسابات الذين قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة المدرجة، وفي حالة رفضهم لهذه 
القوائم أو اقتراحاتهم بتعديلها بيان األسباب التي دعتهم لذلك.

12. عقود عمل وامتيازات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للشركة المدرجة. 

13. تفاصيل المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للشركة المدرجة.

14. تفاصيل الصفقات الرئيسية واألطراف ذوي العالقة.

15. طرق وآليات إيصال المعلومات للمساهمين.

المادة 10:
يجب أن يتضمن التقرير الســنوي، فيما يتعلق بأعمال الشــركة المدرجة، على األقل المعلومات التالية باإلضافة إلى 

أي معلومات أخرى تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة:

1. أعمال الشركة المدرجة وأعمال أي من شركاتها الحليفة أو التابعة:

أ . التغير الذي طرأ بوجه عام على أعمال الشركة المدرجة )إعالن إفالسها أو اندماجها أو التصرف في إحدى 
موجوداتها األساسية أو تقديمها خدمات أو منتجات جديدة(.

ب . أهم التوجهات الحالية والمســتقبلية ذات الصلة بتطوير أعمال الشــركة المدرجة خالل السنة المالية 
الحالية والقادمة.

2. المنتجات أو الخدمات األساسية التي تقدمها الشركة المدرجة، واألسواق وطرق التوزيع الرئيسية لها.

3. المنتجات أو الخدمات التي ستقوم الشركة المدرجة بتقديمها وتم اإلعالن عنها.

4. أي انقطاع في أعمال الشركة المدرجة خالل الفترة السابقة يكون له أثر على وضعها المالي.

5. بيان مفصل بأنشطة الشركة المدرجة في إطار المسؤولية اإلجتماعية.

6. سياسة الشركة المدرجة في مجال المسؤولية االجتماعية، على أن تكون هذه السياسة معلنه بشكل واضح 
وغير مضللة وقابلة للتطبيق، وإذا لم يكن لدى الشركة المدرجة أية نشاط في مجال المسؤولية االجتماعية أو 

أية مساهمات مجتمعية فيجب اإلفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي.

7. مدى إتباع الشركة المدرجة لتعليمات الحوكمة المعتمدة من قبل الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 11:
يجــب أن يتضمــن التقرير الســنوي، فيما يتعلق بتوقعات الشــركة المدرجة المســتقبلية عن أعمالهــا، على األقل 

المعلومات التالية باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة:
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1. األعمــال التي تنوي الشــركة المدرجة القيام بها، وبشــكل خاص توقعات الشــركة المدرجــة فيما يتعلق بتطوير 
أعمالها خالل السنة المالية الحالية على األقل.

2. يجب اإلشارة إلى خطة العمل اإلستراتيجية وعمليات الشركة المدرجة للسنة المالية الحالية على األقل.

3. وصف لمساهمة الشركة المدرجة في شركات أخرى مع تحديد النسب وتغيرها وأثر ذلك على مركزها المالي.

المادة 12:
يجب أن يتضمن التقرير السنوي، فيما يتعلق بمدى السيطرة على الشركة المدرجة، على األقل المعلومات التالية 

باإلضافة إلى أي معلومات أخرى تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة:

1. في حال انتماء الشركة المدرجة إلى مجموعة معينة، يجب تحديد هذه المجموعة وبيان مركز الشركة المدرجة 
فيها وبيان نسبة مساهمة الشركة المدرجة في الشركات األخرى.

2. األشــخاص )الطبيعييــن أو المعنوييــن( الذين يســيطرون أو بإمكانهم أن يســيطروا على الشــركة المدرجة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تم ذلك بشكل فردي أو من خالل مجموعة معينة، مع بيان شكل وطبيعة 

هذه السيطرة.

3. أية ترتيبات يمكن أن تؤدي الحقا إلى التغيير في السيطرة على الشركة المدرجة.

4. الشخص )بما في ذلك عضو مجلس اإلدارة( الذي يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء بشكل فردي أو 
من خالل مجموعة، ما ال يقل عن 10% من أية فئة من فئات األوراق المالية للشركة المدرجة.

المادة 13:
يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي، فيما يتعلــق بالوضع المالي، علــى األقل المعلومــات التاليــة باإلضافة إلى أي 

معلومات أخرى تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة:

1. البيانات المالية التالية وذلك لسنتين ماليتين سابقتين )أو طوال فترة وجود الشركة المدرجة إذا كانت تقل 
عن سنتين( وعن كل سنة مالية أخرى تكون تغطيتها ضرورية حتى ال تكون البيانات مضللة:

أ. صافي المبيعات والعوائد من العمليات المتكررة )المستمرة(.

ب. أرباح )أو خسائر( العمليات المتكررة.

ج. أرباح )أو خسائر( العمليات المتكررة لكل سهم عادي.

د. العوائد النقدية لكل سهم عادي.

هـــ. قائمــة الميزانية، بما في ذلك مجمــوع الموجودات وااللتزامات طويلة األجل واألســهم الممتازة القابلة 
لالسترجاع.

2. تقييم اإلدارة للوضع المالي للشركة المدرجة والتغير الذي طرأ عليه ونتائج العمليات التي قامت بها الشركة 
المدرجة بالنسبة لكل سنة.
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3. البيانات المالية المفصلة وذلك عن سنتين ماليتين سابقتين )أو طوال فترة وجود الشركة المدرجة إذا كانت 
تقل عن سنتين(، وعلى وجه الخصوص:

أ. قوائم الميزانية العمومية بشكل جدول مقارن.

ب. قوائم الدخل بشكل جدول مقارن.

ج. قوائم التدفق النقدي بشكل جدول مقارن.

د. تقارير مدققي الحسابات.

هـ. المالحظات على القوائم المالية.

و. بيان باألسهم العادية.

ز. الربح )أو الخسارة(، بعد خصم الضريبة، الناتج عن العمليات المتكررة الخاصة بكل ورقة مالية.

ح. عوائد كل ورقة مالية.

 ط. تفاصيل الشركات التي يكون للشركة المدرجة جزءا ال يقل عن 10% من رأسمالها.

المادة 14:
يجب أن يتضمن التقرير السنوي فيما يتعلق بأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة ما يلي:

1. أســماء أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية، مع بيان المركز الذي يشــغله كل منهم ومدة شغله 
له.

2. طبيعة القرابة بين أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية، وما إذا كان ألي منهم عالقة عمل بالشركة 
المدرجة.

3. المراكز القيادية التي شغلها )أو يشغلها حاليا( أي منهم لدى أي شركة أخرى.

4. المراكز القيادية التي يشغلها حاليا أي من أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية لدى أي شركة أخرى.

5. بيان ما إذا كان قد تم اشهار إفالس أي عضو مجلس إدارة أو أي من موظفي اإلدارة التنفيذية أو وجود أية دعوى 
رفعــت ضــده أو حكم صــدر بإدانته أو أي قرار صدر بمنــع أي منهم من القيام بأعمال إدارية أو من ممارســة بعض 

النشاطات.

6. كشفًا مفصاًل يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية 
خالل الســنة الماضية ســواء أكانت بصورة مباشرة مثل بدل حضور جلســات مجلس اإلدارة و/أو المكافئات و/أو 

البدالت و/أو المزايا العينية وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية أم غير مباشرة مثل القروض والضمانات.

7. عدد األســهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشــركة خالل المدة التي تحددها الجهة الرقابية من توليهم 
العضوية، كذلك في نهاية كل سنة مالية، وجميع عمليات التداول التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة 

وإدارتها التنفيذية.

8. اجراءات تحديد بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ألعضاء المجلس. 
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9. أســماء اللجــان الدائمــة والمؤقتــة والمنبثقة عــن مجلس اإلدارة وأســماء أعضــاء كل لجنه من هــذه اللجان 
وصالحياتها ومسؤولياتها.

10. عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الشركة عند توليهم العضوية.

الفصل الرابع: اإلفصاح عن األحداث 
الجوهرية

المادة 15:
يجب على الشــركة المدرجة اإلفصاح فورًا للســوق عن  األحداث الجوهرية، وتشــمل كافة األحداث والمعلومات التي 
تســتجد على أعمال الشــركة وإدارتها ومركزها المالي )الملحق 2( والتي تؤثر بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على 

سعر األوراق المالية وذلك حسب ما تحدده الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 16:
يجب على الشركة المدرجة أن تقوم باإلفصاح فورًا عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:

1. يتعين على الشــركة المدرجة - إذا كانت أوراقها المالية مدرجة في أكثر من ســوق اتخاذ كافة التدابير الالزمة 
لضمان أن يتم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن.

2. فــي حالــة توافر معلومات جوهرية للشــركة المدرجة أو في حالة توقع الشــركة المدرجة بأن هناك معلومات 
جوهرية ســوف تتوافر أثناء جلســة التداول؛ وليس من الممكن الحفاظ على سريتها حتى انتهاء فترة التداول، 
يجــب عليهــا إخطار الجهة الرقابية بذلك على الفور، وأن تطلب اإليقاف المؤقت للتداول على أوراقها المالية، وأن 

تقوم بإصدار إعالن بهذا الشأن على أن يتضمن التالي:

أ. كافة التفاصيل المتوافرة لديها عن المعلومات، ومبررات عدم إمكانية اإلفصاح بشــأنها، وأسباب طلب 
اإليقاف عن التداول والمدة المتوقعة له.

ب. التعهد باإلعالن عن مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

3. إذا كان اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنه اإلضرار بسرية مفاوضات أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم 
بها الشــركة المدرجة أو أي عملية أخرى؛ فيجوز للشــركة المدرجة تأجيل اإلفصاح عنها لحين الوصول إلى اتفاق 

ملزم بخصوص هذه الصفقة أو العملية.



2. القواعد االسترشادية إلفصاح الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية54

4. فــي حالة انتشــار تكهنــات، أو أخبار، أو معلومات متداولة بشــأن الشــركة المدرجة عن طريق أي من وســائل 
اإلعــالم أو التواصــل المختلفة، أو شــائعات، أو معلومات متداولة في أوســاط المتداولين، والتــي من المرجح أن 
يكون لها تأثير على سعر األوراق المالية للشركة المدرجة أو صلة بالقرارات االستثمارية للمتداولين، فإنه يجب أن 
يتم التعقيب عليها بإيضاحها أو تأكيدها أو نفيها من قبل الشــركة المدرجة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت 

صحيحة من عدمه.

5. فــي حالــة وجود نشــاط غير اعتيادي فــي التداول على األوراق المالية لشــركة مدرجة معينة من ناحية ســعر 
األوراق المالية أو حجم تداولها، فإنه يتعين على السوق إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب على ذلك.

المادة 17:
يتم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية من خالل قيام الشركة المدرجة بمخاطبة الجهة الرقابية ذات العالقة باإلعالن 
المتضمــن للمعلومات المــراد اإلفصاح عنها، ويمكن للجهة الرقابية أن تضع نظامــًا إلكترونيًّا لإلفصاح للمحافظة 

على السرعة والدقة في اإلفصاح.

الفصل الخامس: اإلفصاح المتعلق بملكية 
األوراق المالية

المادة 18:
يجب على الشخص اإلفصاح للجهة الرقابية و/أو السوق في المواعيد المحددة عند حدوث أي من الحاالت التالية:

1. عندما يصبح مالكا أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم الشركة المدرجة ذات األحقية 
فــي التصويــت أوأدوات الديــن القابلة للتحويل الى أســهم )يجب أن يتضمن اإلشــعار قائمة األشــخاص الذين لهم 

مصلحة في األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يمتلكونها أو يسيطرون )عليها(

2. عند حدوث زيادة أونقص في ملكية أومصلحة الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة 0.5% أوأكثر من 
أسهم، أوأدوات دين ذلك الشركة المدرجة.

3. عندمــا يصبــح عضــو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين في المصدر مالكا أو له مصلحة في أي حقوق أســهم 
أو أدوات دين ذلك الشركة المدرجة.

4. عنــد حــدوث زيــادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي مــن أعضاء مجلس اإلدارة في الشــركة المدرجة، أو أحد كبار 
التنفيذيين لديه، بنسبة 5 % أو أكثر من األسهم أوأدوات الدين التي يمتلكها في الشركة المدرجة أو بنسبة 1 % 

أو أكثر من أسهم أوأدوات دين ذلك الشركة المدرجة أيهما أقل.
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المادة 19:
أ. عند حساب العدد اإلجمالى لألسهم أو أدوات الدين التي يكون ألي شخص مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة 

في أي أسهم أو أدوات دين يملكها أو يسيطرعليها أّي من األشخاص اآلتي ذكرهم:

ر. - زوج ذلك الشخص وأوالده القصَّ

- شركة يسيطرعليها ذلك الشخص.

- أي شــخص يتصرف باالتفاق مع ذلك الشــخص للحصول على مصلحة أوممارســة حقوق التصويت في أســهم 
الشركة المدرجة.

ب. للجهة الرقابية نشر أي إفصاح تتلقاه بموجب هذه المادة.

الفصل السادس: اإلفصاح المستمر

المادة 20:
يجــب على الشــركة المدرجة أن تبلغ الجهة الرقابية ويعلن للجمهور على موقع الســوق وفــق التعليمات الخاصة 
باإلفصــاح عــن التطــورات المهمة واألحداث الجوهريــة، وقرارات وتوصيات مجلس إدارة الشــركة المدرجــة الواردة في 

الملحق )3(.

المادة 21:
1. يجــب علــى الشــركة المدرجة بعد الحصول على الموافقــات الالزمة أن تعلن الدعوة إلى انعقــاد الجمعية العامة 

العادية أو غير العادية وفقا لآلتي:

- أن يكون اإلعالن خالل المدة الحددة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

- أن يتضمن اإلعالن جدول أعمال الجمعية 

- أن يتضمن اإلعالن تاريخ ووقت انعقاد الجمعية ومكان انعقادها.

- في حال اشــتمال جدول األعمال على أحقية أرباح )نقدية أوأســهم(، يجب إيضاح جميع التفاصيل التعلقة بهذه 
األرباح وتاريخ األحقية كما أوصى به مجلس إدارة الشركة المدرجة في اإلعالن.

- إيضاح من له حق الحضور بحسب األنظمة واللوائح.

- النصاب الالزم النعقاد الجمعية.
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- ارفاق المستندات المؤيده لكل بند من بنود الجمعية وذلك بحسب األنظمة واللوائح.

2. يجب على الشركة المدرجة أن تعلن نتائج اجتماع جمعيتها العامة العادية أوغير العادية قبل بدء التداول لليوم 
التالي. ويجب أن يبين اإلعالن المعلومات التالية على األقل

- مكان انعقاد الجمعية وتاريخها ووقت انعقادها.

- نسبة الحضور

3. يجــب على الشــركة المدرجة أن تعلن فــورا في حال عدم انعقاد اجتماع جمعيتها العامــة العادية أوغير العادية، 
ويجب أن يبين اإلعالن المعلومات التالية على األقل:

- سبب عدم االنعقاد

- أثر عدم انعقاد الجمعية إن وجد.

- نسبة الحضور

- اإلشارة إلى تاريخ الجمعية التي لم تعقد

المادة 22:
إذا رأت الشــركة المدرجــة أن اإلفصــاح عن مســالة يجب اإلفصاح عنهــا بموجب هذه القواعــد، يمكن أن يؤدي إلى 
إلحاق ضرر غيرمبرر بها، وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك المســألة إلى تضليل المســتثمرين 
فيمــا يتعلــق بالحقائــق والظروف التي يكون العلــم بها ضروريا لتقويــم األوراق المالية ذات العالقــة، فإنه يجوز 
للشــركة المدرجة أن تتقدم بطلب إلعفائها من ذلك، ويجب في هذه الحالة أن تقدم إلى الجهة الرقابية بســرية 
تامــة بيانا بالمعلومات المطلوبة واألســباب التي تدعوها إلى عــدم اإلفصاح عن تلك العلومات في ذلك الوقت. 
ويجــوز للجهــة الرقابيــة قبول طلب اإلعفــاء أو رفضه، ولها أن تلزم الشــركة المدرجة إعالن هــذه المعلومات إذا 

رأت ضرورة لذلك.

الفصل السابع: التعامل الداخلي

المادة 23:
1. يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية  مدرجة .

2. يقصد بالورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر ســعرها أو قيمتها بشــكل جوهري 
في حالة اإلفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.

3. يعتبر أي شخص متداوال بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين اآلتيتين:
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أ. إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية ألي حساب تكون له مصلحة فيه.

ب. إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.

4. يعتبر أي شخص متداوال بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحاالت اآلتية:

أ. إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.

ب. إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصًا من أقاربه أو شخصًا تربطه به عالقة عمل أو عالقة تعاقدية.

ج. إذا رتب لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول باألوراق المالية ذات العالقة.

5. يعتبر التداول تداوال بناء على معلومات داخلية إذا تم بشــكل مباشــر أو غير مباشــر في ورقة مالية ذات عالقة 
بالمعلومات الداخلية.

6. يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أّي:

أ. عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات عالقة بالمعلومات الداخلية.

ب. شــخص يحصــل علــى معلومــات داخلية من خــالل عالقة عائلية، بما فــي ذلك من خالل أي شــخص له عالقة 
بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

ج. شخص يحصل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:

- من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة بالمعلومات الداخلية.

- أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.

- أو من خالل أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.

د. شخص يحصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:

- من خالل مصدر ورقة مالية ذات عالقة بالمعلومات الداخلية.

- أو من خالل أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.

7. تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها اآلتي:

أ. أن تتعلق بورقة مالية.

ب. أال يكون قد تم اإلعالن عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.

ج. أن يدرك الشــخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعالنها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرًا جوهريًا 
على سعر الورقة المالية أو قيمتها.

8. يجــب على الشــركة المدرجة إخطار الجهة الرقابيــة ذات العالقة عن اإلجراءات الداخليــة المتبعة التي تكفل عدم 
السماح لألشخاص المطلعين واألطراف ذو العالقة بها التداول على أسهم الشركة قبل وبعد إصدار ونشر أي بيانات 

أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير مهم على سعر الورقة المالية للشركة.
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المادة 24:
يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات 

داخلية، و ذلك من خالل:

1. الحفــاظ على الســرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية الخاصة بهــا، وذلك باتخاذ كافة التدابير التي 
تكفــل أن يكــون التعامل مع تلــك المعلومات الداخلية محاطًا بالســرية االزمة، فيما عدا مــا تقتضيه متطلبات 

اإلفصاح عنها وفق القانون.

2. اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات الداخلية الخاصة بعمالئها.

3. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات األخرى المطلعة على المعلومات الداخلية الخاصة بها 
وبعمالئها؛ بالمحافظة على سرية تلك المعلومات، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب بنقلها بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر ألشــخاص آخرين، وعدم حث أشــخاص آخرين على التعامل في أوراق مالية بناًء على تلك 

المعلومات الداخلية.

4. االحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تداوالت الشخص المطلع لديها.

5. الحصول على إقرار من كل األشخاص المطلعين لديها يتضمن اآلتي:

أ. علم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بأنه يحوز معلومات داخلية تتعلق بهذه الشركة وعمالئها، 
وأنه على علم بإدراجه ضمن قائمة األشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة.

ب. تحملــه اآلثــار القانونية المترتبــة على اطالعه على المعلومــات الداخلية المتعلقة بالشــركة المدرجة 
وعمائهــا، وأنــه على بينــة بالجزاءات المترتبة على ســوء االســتخدام والتــداول غير الســليم لمثل تلك 

المعلومات الداخلية.

ج. التزام الشــخص المطلع لدى الشــركة المدرجة بإشــعارها بأية تداوالت يقوم بها على أوراقها المالية أو 
األوراق المالية للشركات األم أو التابعة لهذه الشركة، وذلك قبل وبعد إجراء تلك التداوالت.

6. يجب على كل شركة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن اآلتي:

أ. اإلفصاحات واإلخطارات الخاصة بالمطلعين.

ب. بيانًا مفصاًل ودقيقًا عن المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية األخرى التي يســتحقها 
كل عضــو مــن أعضاء مجلس إدارة الشــركة وأعضــاء إدارتها التنفيذية، على أن يتــم تضمينه في تقارير 

الجمعية العامة.

المادة 25:
على الشخص المطلع التعامل بأمانة ونزاهة وعليه أن يلتزم على األخص باآلتي:

1. الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الداخلية التي اطلــع عليها بحكم موقعــه أو من خالل عالقاتــه المهنية أو 
الشخصية.

2. االمتناع عن البيع أو الشــراء أو االكتتاب في األوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشــأنها 
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بحكم موقعه أو من خالل عالقاته المهنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة 
على أساسها لشخص آخر غير مطلع. وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير 
مباشــر ألشــخاص آخرين. واالمتناع عن حث أشــخاص آخرين على التعامل في األوراق المالية بناًء على ما يحوزه 

من معلومات داخلية.

3. الحفــاظ علــى ســرية البيانــات والمعلومات الخاصة بعمالء الشــركة المدرجــة وعدم االنتفاع من أو اســتغالل 
البيانات والمعلومات المتعلقة بعمالئها.

المادة 26:
1. يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في األوراق المالية الشركة المدرجةة عنها خالل الفترات 

التي يحددها القانون )بصفة عامة تكون هذه الفترات قبل اصدار التقارير الدورية والنتائج المالية(.

2. في غير فترات الحظر التي يحددها القانون يجوز للشــخص المطلع لدى الشــركة المدرجة التداول باألوراق المالية 
الشركة المدرجةة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.

3. في غير فترات الحظر ومع مراعاة نســبة التداول المســموح بها للمســيطر على شــركة مدرجة، يجوز للشــخص 
المســيطر المطلع لدى الشــركة المدرجة التداول باألوراق المالية الشــركة المدرجةعنها ما لم يكن لديه معلومات 

داخلية.

المادة 27:
1. يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة باألشخاص المطلعين لديها واإلفصاح عنها للجهة الرقابية ذات العالقة 

مع مراعاة ما يلي:

أ. بيان تفصيلي األشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة

ب. وضــع ترتيبــات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسســات األخــرى المطلعة باالحتفــاظ بقائمة بالعاملين 
لديها من األشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعمالئها.

ج. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات األخرى المطلعة بتزويد الشركة المدرجة عند الطلب 
بقائمة العاملين لديها من األشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعمالئها.

2. يجــب على الشــركة المدرجة تحديث قائمة األشــخاص المطلعين واإلفصاح عن ذلك للجهــة الرقابية ذات العالقة 
خالل خمسة أيام عمل في الحاالت التالية:

أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة.

ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصًا مطلعًا.

ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة.

3. يجب على الشــركة المدرجة بتشــكيل لجنة تتولى مســؤولية إدارة ومتابعة واإلشــراف على تعامالت األشــخاص 
المطلعين وملكياتهم واإلحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى الجهة الرقابية.
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المادة 28:
1. يلتــزم الشــخص المطلــع لدى الشــركة المدرجة فور اســتالم مهامــه باإلفصاح لــدى الجهة الرقابيــة ذات العالقة 

والشركة عن جميع األسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة المطلع عليها.

2. يلتــزم الشــخص المطلــع لدى الشــركة المدرجة باإلفصــاح عن التعامل فــي األوراق المالية للشــركة المدرجة، أو 
الشركة األم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في السوق، وذلك قبل اتمام تلك العمليات.

3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة باإلفصاح الجهة الرقابية ذات العالقة والشركة المدرجة عن التعامل 
فياألوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة األم، وذلك فور إتمام تلك العملية.

الفصل الثامن: الغرامات واإلنفاذ

المادة 29:
فــي حــال مخالفة لوائح اإلفصاح، يعاقب المخالف وفقــًا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل لدى الجهات الرقابية أو 

األسواق التي وقعت بها المخالفة.
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المالحق

الملحق )1(: محتويات تقرير مجلس اإلدارة
يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على البيانات التالية على األقل:

1. وصف ألنواع النشاط الرئيسة للمصدر وشركاته التابعة، وفي حالة وصف نوعين أوأكثر من النشاط يجب إرفاق 
بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم األعمال وإسهامه في النتائج.

2. وصف لخطط وقرارات الشركة المدرجة الهامة )بما في ذلك إعادة الهيكلة، أوتوسعة األعمال أو وقف العمليات( 
والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة المدرجة وأي مخاطر قد يواجهها.

3. خالصة على شــكل جدول أورســم بياني ألصول وخصوم الشركة المدرجة ونتائج أعماله في السنوات المالية 
الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

4. تحليل إجمالي ايرادات الشركة المدرجة وشركاته التابعة.

5. إيضــاح ألي فــروق جوهرية في النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة أو أي توقعات أعلنها الشــركة 
المدرجة.

6. إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المتبعة في الدولة مكان اإلدراج.

7. اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة الملكيــة فيها ونشــاطها الرئيــس، والدولة )المقر الرئيســي 
لعملياتها(، والدولة التي تأسست بها.

8. تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

9. وصف لسياسة توزيع األرباح.

10. بيــان لمجمــوع ملكية أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أســهم أو أدوات دين الشــركة 
المدرجة أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك الملكية خالل السنة المالية األخيرة.

11. المعلومات المتعلقة بأي قروض )ســواء أكانت واجبة الســداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف بالمديونية 
اإلجماية للمصدر والشركات التابعة له وأي مبالغ دفعت سدادا لقروض خالل السنة، وفي حال عدم وجود قروض 

على الشركة المدرجة يجب تقديم اقرار بذلك.

12. وصف لفئات وأعداد األوراق المالية أو أي حقوق مشــابهة أصدرتها أومنحتها الشــركة خالل السنة المالية مع 
ايضاح أي تعويض تم الحصول عليه مقابل ذلك.

13. وصف ألي اســترداد أوشــراء أو إلغاء من جانب الشــركة ألي أدوات دين قابلة لالســترداد، وقيمة األوراق المالية 
المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة المدرجة وتلك التي اشترتها شركاته.
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14. تكوين مجلس اإلدارة ويوضح فيه التالي:

- تصنيــف أعضــاء المجلــس )تنفيذي / غير تنفيذي / مســتقل( وهل هو منتدب أومعيــن، والجهة التي 
يمثلها في حالة التعيين.

- أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة المدرجة عضوا في مجلس إدارتها.

- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل الســنة المالية األخيرة، وســجل حضور كل اجتماع يوضح 
فيه أسماء الحاضرين.

15. وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيســة ومهماتها مع ذكر أســماء هذه اللجان ورؤســائها 
وأعضائها وعدد اجتماعاتها. 

16. تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة:

- أعضاء مجلس اإلدارة

- خمســة مــن كبــار التنفيذيين ممن تلقوا أعلــى المكافــآت و التعويضات من الشــركة المدرجة يضاف 
إليهم الرئيبس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من بينهم.

17. معلومــات تتعلق بأي عقد يكون الشــركة المدرجة طرفا فيه وتوجــد أوكانت توجد فيه مصلحة ألحد أعضاء 
مجلس إدارة الشــركة المدرجة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أوألي شــخص ذي عالقة بأي منهم، وإذا لم 

توجد عقود من هذا القبيل وجب تقديم إقرار بذلك.

18. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوأحد كبار التنفيذيين عن 
أي راتب أوتعويض. 

19. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة المدرجة عن أي حقوق في األرباح.

20. بيان بقيمة المدفوعات النظامية لســداد بعض المســتحقات كالزكاة أوالضرائب أوالرسوم أو أي مستحقات 
أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

21. أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة المدرجة من الجهة الرقابية أو من أي جهة إشرافية 
تنظيمية أو قضائية أخرى.

22. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة المدرجة.

23. اقرارات بما يلي:

- أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

- أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية.

- أنه ال يوجد أي شك يذكرفي قدرة الشركة المدرجة على مواصلة نشاطه.

وفي حال تعذر اصدار أي مما سبق، يجب أن يحتوى التقرير على توضيح يشرح سبب ذلك.

24. إذا كان تقريــر المحاســب القانونــي يتضمــن تحفظات على القوائم المالية الســنوية، يجــب أن يوضح تقرير 
مجلس اإلدارة التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
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25. في حال توصية مجلس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن 
يحتوى التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية باالستبدال. 

26. نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة المدرجة.

الملحــق )2(: األحــداث والمعلومــات التي تســتجد علــى أعمال 
الشركة وإدارتها ومركزها المالي والتي يجب اإلفصاح عنها

أهم األحدات األحداث الجوهرية التي يجب على الشركة المدرجة اإلفصاح عنها للسوق:

1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.

3. بيع أو شراء أصل مؤثر.

4. إدراج األوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في اإليرادات.

6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون 
من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في اإليرادات.

7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها.

8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.

9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، 
أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

10. التغيــرات الهامــة التي تطرأ على االلتزامات المترتبة على الشــركة المدرجة ســواء كانــت قصيرة أو طويلة 
األجل، منها الحصول على أي تمويل - أو أي شــكل من التســهيالت االئتمانية - مؤثر، أو إصدار الشــركة المدرجة 

ألدوات دين مع ذكر تفاصيل اإلصدار والغرض المراد استخدامها فيه.

11. أي تغيــر مؤثر في خطط اســتثمار رأس المال من شــأنه أن يؤدى إلى تحســن أو تدهــور ملحوظ في اإليرادات 
مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط اإلنتاج، األسواق المستهدفة.

12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.

13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.

14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المســار العام ألعمال ونشــاط الشــركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في 
كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها.
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15. وجود نزاع أو خالف قد يؤثر على المســار العام ألعمال الشــركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العمالء، الموردين، 
المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.

16. أي نتائج تقويم ألصل من األصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج األعمال.

17. أي صفقــة بيــن الشــركة المدرجة والشــركات األم، أو التابعــة والزميلة، أو أي طرف ذو عالقــة بها، أو أي ترتيب 
يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشــروع أو أصل أو يقدم تموياًل له، ولها انعكاس مؤثر، على ان يشــتمل 

اإلفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة العالقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب.

18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه.

19. أي تغيير أو تعديل ألغراض وأنشطة الشركة المدرجة.

20. اإلعالن عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، 
وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

21. العمليــات ذات الطبيعــة غيــر المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشــركة المدرجة، ومنها على ســبيل 
المثــال ال الحصــر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شــأنها التأثير 

على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.

22. توافــر معلومــات جوهرية تتعلق بالشــركات التابعــة والزميلة للشــركة المدرجة لها انعــكاس مؤثر على 
مركزها المالي.

23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت 
نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط ألي أسباب أخرى.

24. موافقة  الجهة الرقابية على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.

25. الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا اإلفصاح ملخص بنود جدول أعمال االجتماع.

26. الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس، على أن يتضمن هذا اإلفصاح ملخص بنود جدول األعمال.

27. نتائــج اجتمــاع الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة، واإلفصاح في حال تأجيل االجتماع واألســباب التي دعت إلى 
هذا التأجيل.

28. اإلفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية).

29. أي تغيرات مؤثرة  )سواء بالزيادة أو النقصان( في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. 
كما يجب اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.

30. تقييــم مجلــس اإلدارة لألثر المتوقع للمعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويســتثنى من ذلك اإلفصاح 
عــن اآلثار التي ال يمكن توقعها أو قياســها، وكذلــك اإلفصاح عن األرباح المتوقعة للمناقصات والممارســات وما 
يشــابهها من عقود، والتي يترتب على اإلفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشــركة المدرجة. ويتعين على الشــركة 

المدرجة تزويد الجهة الرقابية بمبرراتها بشأن الحاالت المستثناة من حكم هذه المادة.

31. أي إصدار أوراق مالية جديدة، مبينة أسباب هذا اإلصدار وشروطه واألشخاص الموجه لهم.

أي تغييــر يطــرأ علــى مجلــس اإلدارة أو مدققي الحســابات أو المدير العــام أو موظفــي اإلدارة التنفيذية أو   .32
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المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، وعن أي تغيير في ملكية أســهم المؤسســين، وذلك بما ال يزيد عن يوم عمل 
واحد من حصول هذا التغيير.

33. أي صفقــة رئيســية مــع طرف ذو عالقة  وكذلك أي صفقة رئيســية تنوي هي والطــرف ذي العالقة إبرامها مع 
طرف ثالث.

34. أي من األمور الجوهرية التالية على سبيل المثال ال الحصر:

أ. دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة المدرجة.

ب. صدور أية قرارات إدارية وحكومية تؤثر على أنشطة الشركة المدرجة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه 
القرارات.

الملحق )3(: األحداث والمعلومات التي يتم اإلعالن عنها من خالل 
اإلفصاحات المستمرة

التطــورات المهمــة واألحداث الجوهرية، وقــرارات وتوصيات مجلس إدارة الشــركة المدرجة  التي يجب على الشــركة 
المدرجــة أن تبلــغ الجهة الرقابية عنها ويعلن عنها للجمهور على موقع الســوق وفق التعليمات الخاصة باإلفصاح 

هي:

1. زيادة رأس مال الشركة المدرجة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

2. زيادة رأس مال الشركة المدرجة عن طريق منح أسهم.

3. أي تخفيض مقترح لرأس مال الشركة المدرجة.

4. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة/شركات غير مدرجة لتملك أسهمها.

5. توقيع اتفاقية تملك أسهم شركة/شركات غير مدرجة عن طريق زيادة رأس المال من خالل إدماج أسهم لمالك 
الشركة/الشركات غير المدرجة. 

6. استحواذ على شركة أوشركات مدرجة.

7. إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أودفع حصص منها أوإجراء توزيعات أخرى على حاملي األوراق المالية المدرجة.

8. عــدم إعــالن أرباح أوالتوصية بعدم إعالنها أو بعدم دفع حصص منهــا، إذا كان من المتوقع إعالنها أوالتوصية 
باعالنها أودفعها في السياق المعتاد لمجريات األحداث.

9. استدعاء أوإعادة شراء أو سحب أواسترداد أوعرض شراء أوراقه المالية، والمبلغ اإلجمالي لذلك.

10. أي قرار بعدم الدفع يتعلق بأدوات الدين المدرجة.

11. أي، تغييــر في الحقوق المرتبطة بأي فئــة من فئات األوراق المالية المدرجة أوأوراق مالية تكون األوراق المالية 
المدرجة قابلة للتحويل إليها.

12. أي قرار بتقديم عريضة تصفية، أو صدور أمر تصفية، أوتعيين مصف للمصدر أوشركته األم أوأي من الشركات 
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التابعة له بموجب نظام الشركات، أوالبدء بأي إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.

13. حل أوتصفية الشركة المدرجة أوالشركة األم أوأي شركة تابعة أووقوع حدث أوانتهاء فترة زمنية توجب وضع 
الشركة المدرجة تحت التصفية أو الحّل.

14. أي تغيير في النظام األساسي أو عقد التأسيس أو المقر الرئيسي للمصدر.

15. أي تغيير لمدقق الحسابات الخارجي.

16. البيانات المالية المرحلية او السنوية.

17. االندماج أو التحول او االنقسام للشركة المدرجة.

18. أية إجراءات قضائية تؤثر على الوضع المالي للشركة المدرجة.

19. أي صفقة أو عقد أو تصرف مؤثر.  
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مقدمة

اســتنادًا لقــرار مجلس اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربية بشــأن تنفيذ أهداف ومبــادرات الخطة 
االســتراتيجية  والتــي كان أحــد محاورهــا » االنســجام والتقــارب بيــن تشــريعات الــدول واألعضــاء 
وأنظمتها« بهدف وضع قواعد استرشــادية لالرتقاء بالمســتوى المهني للجهات العاملة باألسواق 
الماليــة العربيــة، وفــي ضوء قرار مجلس االتحاد بهذا الشــأن فــي اجتماعه الثاني عشــر الذي عقد 
فــي مدينــة بيروت، فقد قام فريق العمــل المكلف بإعداد هذا الدليل اإلرشــادي بالتعاون مع األمانة 
العامة لالتحاد بوضع إطار عام للحد األدنى من المتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة في 

األسواق المالية.

وضمــن هذا اإلطار، قام فريق العمل المكلف باســتعراض التشــريعات واألنظمــة النافذة لدى الدول 
األعضــاء باالتحــاد بهدف التوصــل إلى الحدود الدنيا الواجــب توافرها في شــركات الخدمات المالية 
العاملــة بأســواق المــال العربية، حيث تم صياغــة دليل للعمل به بصفة استرشــادية ويمثل الحد 

األدنى من المتطلبات التي يجب توافرها في الجهات العاملة باألسواق المالية.

وممــا تجدر اإلشــارة إليه بأن هذا الدليل قد اكتفى بوضع إطار عــام للحد األدنى للمتطلبات الواجب 
توافرها في الجهات العاملة باألســواق المالية دون الخوض في التفاصيل المرتبطة بأعمال األوراق 
الماليــة وأنشــطتها مــن حيث الوظائف واجبة التســجيل أو الشــروط والمؤهــالت للوظائف واجبة 
التســجيل للجهــات المرخص لها وغيرها من التفاصيل المرتبطة بذلــك. ويعود ذلك إلى االختالف 
في المســميات واالســتخدامات اللفظية لــدى الجهات الرقابية رغم اتفاقها فــي المحتوى وطبيعة 

عمل كل وظيفة.

نأمل أن يوفر هذا الدليل قواعد تسهم في التناغم واالنسجام بين التشريعات المرتبطة بممارسة 
الخدمات المالية لدى الدول األعضاء مع التأكيد على انسجام هذه القواعد مع المعايير والممارسات 

الدولية.

         واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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الفصل األول: اإلطار العام والمبادئ

المادة 1: التعريفات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين مقابل كل منها:

الدولة: أي دولة من دول األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

االتحاد: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

الجهة الرقابية: الجهة التي تتولى مهام اإلشراف والرقابة على الشركات المرخص لها في الدولة.

القواعد: القواعد االسترشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الشركات والجهات العاملة باألسواق 
المالية العربية. وتطبق بما ال يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة.

الشخص الطبيعي: الفرد.

الشخص االعتباري: مجموعة من األشخاص واألموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين 
وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.

الشخص المرخص له: هو شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الجهة الرقابية لممارسة نشاط أو 
أكثر من أنشطة األوراق المالية.

السوق: سوق األوراق المالية.

المصدر: الشخص االعتباري الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.

شخص مسجل: الشخص الطبيعي العامل لدى المنشأة المرخص لها والمسجل لدى الجهة الرقابية ذات العالقة 
لتأدية منصب أو وظيفة واجبة التسجيل وفق ما تحدده الجهة الرقابية. 

ضابط االمتثال: الموظف العامل بالمنشأة المرخص لها الذي يعمل على التزام المنشأة المرخص لها 
والموظفين بالمتطلبات التنظيمية الخارجية والسياسات الداخلية.

الشخص المؤثر: الشخص القادر على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خالل أي من اآلتي: 

)أ( امتالك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. 
)ب( حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.

الروابط الوثيقة: يقصد بها العالقة بين شخص )يكون مقدم طلب الترخيص، أو المنشأة المرخص لها( وأي من 
األشخاص اآلتي بيانهم:

)أ( مؤثر على ذلك الشخص.  

)ب( شركة مؤثرة عليها من ذلك الشخص. 
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)ج( شركة مؤثر عليها من قبل مؤثر على ذلك الشخص. 

)د( شركة مؤثر عليها من أي من األشخاص المشار إليها في )أ( أو )ب( أو )ج(. 

أعمال األوراق المالية: ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة )4( من هذه القواعد من قبل أي 
شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق أي من االستثناءات التي تضعها الجهة الرقابية.

المنشأة المرخص لها: شركة مرخص لها من الجهة الرقابية بممارسة أعمال األوراق المالية. 

األوراق الماليـــــة: األسهم والسندات واألذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات واألذونات 
التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير 

محلية تقبلها الجهة الرقابية. 

الجزاءات اإلدارية: العقوبات اإلدارية التي تفرضها الجهة الرقابية وتقع على المنشأة المرخص لها نتيجة 
مخالفتها التشريعات النافذة وعدم إلتزامها بالمعايير والقواعد المعمول بها.

المادة 2: المبادئ السارية على الشركات المرخص لها: 
) أ( تشكل المبادئ المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة بيانًا عامًا بااللتزامات األساسية للشركات 

المرخص لها، بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منهم بموجب هذه القواعد.

) ب( يجب على المنشأة المرخص لها االلتزام بالمبادئ اآلتية:

1. النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنـزاهة. 

2. المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.

3. فعالية اإلدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية 
واعتماد سياسات ونظم مالئمة إلدارة المخاطر.

4. الكفاية المالية، وذلك باالحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الجهة الرقابية.

5. السلوك المالئم في السوق، وذلك بااللتزام بمعايير السلوك المهني المعتمد.

6. حماية أصول العمالء، وذلك بترتيب الحماية الكافية ألصول عمالئها.

7. التعاون مع هيئات الرقابة واإلشراف، ومن ذلك اإلفصاح عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو 
هيكلها التنظيمي.

8. التواصل مع العمالء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.

9. مراعاة مصالح العمالء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم. 

10. عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينها وبين عمالئها بإنصاف.

11. المالئمة للعمالء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى مالءمة مشورتها وإدارتها ألي عميل يقدم له تلك 
الخدمات.
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المادة 3: المعايير التي تضعها الجهات الرقابية وتخضع لها 
الشركات المرخص لها. 

) أ( معايير القدرة والمالءمة: تضع الجهة الرقابية المعايير الالزمة لتحديد مدى قدرة ومالءمة المنشأة المرخص 
لها أو الشركة طالبة الترخيص بحسب األحوال، وتشكل مهارات الموظفين والوكالء التابعين للشركة المرخص 

لها أو الشركة مقدمة طلب الترخيص وخبراتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقويم كون المنشأة 
المرخص لها أو مقدمة طلب الترخيص قادرًة ومالئمًة. ويتم تقويم مهارات الموظفين والمسؤولين والوكالء 

وخبراتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم بناء على اآلتي: 

1. توافر المؤهالت العلمية والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات 
الفنية المناسبة.

2. التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها. 

3. القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح العمالء. 

4. لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة واألمانة. 

5. لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال األوراق المالية، أو تهدف 
إلى حماية المستثمرين.   

) ب( معايير األهلية المالية: تضع الجهة الرقابية المعايير المتعلقة بقياس النزاهة في المعامالت المالية، ويتم 
تقييمه من خالل التأكد من عدم تعرض المنشأة المرخص لها أو مقدمة طلب الترخيص لحاالت إخفاق في الوفاء 

بااللتزامات المالية وذلك وفق ما يلي:

1. الوفاء بااللتزامات المالية المتعلقة بشروط الترخيص كمتطلبات رأس المال أو الضمان. 

2. االلتزام بسداد القروض البنكية، وااللتزامات المالية الناشئة عن ممارسة النشاط أو عن أمر أو حكم قضائي. 

3. االلتزام بمعايير المالءة المالية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة )الجهة الرقابية ذات العالقة، 
والمصرف المركزي(. 

4. عدم وجود شيكات مرتجعة بصورة متكررة. 

5. مدى وجود درجة تصنيف أو تقييم ائتماني للشركة المرخص لها أو مقدمة طلب الترخيص. 

6. عدم تعيين حارس قضائي على موجودات المنشأة المرخص لها أو مقدمة طلب الترخيص، ولو لم تكن 
خاضعة إلجراءات التصفية. 

7. عدم التوقف عن دفع الديون التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار اإلفالس. 

) ج( معايير الكفـاءة: تضع الجهة الرقابية المعايير الالزمة لقياس درجة كفاءة المنشأة المرخص لها أو 
مقدمة طلب الترخيص، والعاملين لديها، ويتم تقييمه من خالل بيان متطلبات ممارسة األعمال في الدولة، 
وبيان الحد األدنى من الشروط الالزمة سواء لترخيص الشركة وتقييم األنظمة الفنية والتقنية لديها، أو تلك 

المرتبطة بالعاملين لديها كمؤهالتهم التعليمية والمهنية المتخصصة، والخبرات العملية السابقة، والمهارات 
المكتسبة، وذلك استنادًا ألسس التقييم اآلتية: 
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1. االلتزام بتوفير أنظمة داخلية فاعلة وأنظمة رقابة داخلية، وإدارة مخاطر وتحديثهما بشكل مستمر، مع 
االلتزام بضوابط الفصل بين األنشطة بما يضمن أداء الشركة لنشاطها بشكل قانوني وتنظيمي سليم. 

2. االلتزام بتوفير إجراءات وقائية وتصحيحية وتحفيزية يعمل بها في أوقاتها المناسبة، وإجراءات احترازية إلدارة 
تعارض المصالح والمهام. 

3. االلتزام بتعيين موظفين ذوي كفاءة وخبرة، والقدرة على توجيههم وقيادتهم، واتخاذ القرارات بشكل 
سليم بما يتفق مع التشريعات المعمول بها. 

4. القدرة على أداء األنشطة المرخصة بكفاءة وفاعلية، والتزام الموظفين بالتشريعات المعمول بها. 

5. الحفاظ على مصالح العمالء، وبذل العناية المهنية الالزمة لتحسين جودة الخدمات واالرتقاء بها، وتحقيق 
رضاء المتعاملين

6. مدى مالءمة المؤهل الجامعي أو الشهادات المهنية المتخصصة للعاملين لديها، وارتباطها بطبيعة 
المهام. 

7. توافر الخبرة العملية المالئمة لدى العاملين لديها لطبيعة المهام الوظيفية.

8. التطوير المهني المستمر للعاملين لديها. 

9.  إلمام العاملين لديها بالتشريعات المتعلقة بعمل الجهة الرقابية ذات العالقة واألسواق، والمجال المهني 
بصفة عامة. 

) د( األمانة والنزاهة: تحدد الجهة الرقابية معايير تقييم األمانة والنزاهة، وذلك استنادًا ألسس التقييم اآلتية: 

1. االلتزام بآداب وسلوكيات المهنة بما ينسجم مع المعايير والقواعد والمواثيق المتعلقة بسلوك العاملين 
بهذه المهنة. 

2. أداء المهام والمسؤوليات بأمانة وصدق ونزاهة، مع بذل العناية المهنية الالزمة. 

3. االمتناع عن المشاركة في أي عمل يتعارض مع مصالح المنشأة المرخص لها أو العمالء أو يؤثر على عمل 
السوق وانتظامه، أو يمّثل أعمال غير مشروعة أو غير مقبولة وفقًا للمعايير المهنية المنطبقة في الدولة أو 

تعليمات المنشأة المرخص لها. 

4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتصلة بالعمالء، والمهام الوظيفية. 

5. ممارسة الوظائف المصرح بالجمع بينها بعد الحصول على موافقة الجهة الرقابية ذات العالقة، ودون 
تعارض في المصالح والمهام.

) هـ( معايير االمتثال: تحدد الجهة الرقابية المعايير المتعلقة بقياس مدى امتثال والتزام المنشأة المرخص لها 
أو والعاملين لديها بالتشريعات المعمول بها، ويمكن تقييم هذا المعيار استنادًا ألسس التقييم اآلتية: 

1. االلتزام بالتشريعات من قوانين وأنظمة وضوابط وتعاميم وقرارات سواء المتعلقة بممارسة النشاط أو 
المعمول بها داخل أو خارج الدولة. 

2. خلو السجل المهني الصادر عن الجهة الرقابية ذات العالقة أو أي جهات رقابية أو تنظيمية أخرى داخل 
الدولة أو خارجها من الجزاءات اإلدارية. 



3. القواعد االسترشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة باألسواق المالية 76

3. عدم وجود دعاوى قضائية أو بالغات أو تحقيقات في النيابة سواء داخل الدولة أو خارجها تتعلق باألمانة 
والنزاهة. 

4. عدم وجود حكم أو أمر صادر من المحاكم أو النيابات على الشركة أو العاملين لديها والمرتبطة بخيانة 
األمانة أو االحتيال أو النصب أو التي من شأنها إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، أو 

غيرها. 

5. عدم إدراج اسم الشركة/ العاملين لديها ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى خصوصًا المعنية بمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.

) و( معايير الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات: تضع الجهة الرقابية الترتيبات المالئمة للوقاية من تسرب 
المعلومات، وذلك من النواحي التنظيمية، واإلدارية والفنية، لغرض إدارة المعلومات في الشركة بما يضمن الحد 
من تسريب المعلومات أو البيانات أو تضاربها، ويضمن إدارة تعارض المصالح، ومن ذلك االلتزام بضوابط الفصل 

بين األنشطة التي تمارسها الشركة وفقًا لآلتي: 

1. وضع دليل للفصل بين األنشطة يتم تحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك، يتضمن السياسة واإلجراءات 
المتبعة لدى المنشأة المرخص لها للفصل بين األنشطة، وإدارة تعارض المصالح وعلى وجه الخصوص اآلتي: 

 أ.  اإلجراءات الكفيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية بين األنشطة، ومنها الفصل التام من الناحية 
المكانية والتنظيمية والفنية بين األنشطة المختلفة. 

 ب. تحديد حاالت التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين الموظفين العاملين 
في األنشطة المرخص لها. 

 ج. توثيق حاالت التواصل بين موظفي األنشطة المختلفة، مع بيان المعلومات التي تم االطالع عليها 
من قبل الطرفين، والتحقق من التزام كافة الموظفين بعمليات التوثيق المطلوبة، وعلى ضابط 

االمتثال التحقق من عدم استغالل أي موظف للمعلومات الداخلية التي تم االطالع عليها خالل حاالت 
التواصل المسموح بها. 

 د. إرشادات توضح اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل الموظف في حال اطالعه على معلومات أو بيانات 
داخلية تتعلق باألنشطة األخرى التي تمارسها المنشأة المرخص لها. 

 ه. اإلجراءات الواجب على المنشأة المرخص لها إتباعها للتعامل مع الموظف في حال اطلع أو استغل 
أو أفصح عن معلومات داخلية هامة لألنشطة األخرى التي تمارسها المنشأة المرخص لها. 

 و. مراعاة أال يسمح هيكل أو نظام الحوافز المعتمد لدى المنشأة المرخص لها بحصول الموظف على 
حوافز إال بناًء على أدائه ومساهمته في إنجاز المهام الموكلة إليه بشكل مباشر، وكذا عدم صرف أي 

حوافز للموظفين اعتمادًا على نتيجة أداء نشاط آخر. 

 ز.  االمتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تعارض مصالح.

2. الفصل من الناحية المكانية بين اإلدارات أو األقسام التي تزاول أنشطة مختلفة، وتأمين المداخل الرئيسية 
في كل منها بوسائل التأمين المناسبة لها بما يمنع دخول غير المصرح لهم أو اطالعهم على أي بيانات أو 

معلومات. 
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3. الفصل من الناحية التنظيمية بما يكفل عدم قيام أي من موظفي نشاط معين بمزاولة وظيفة أخرى 
في أي إدارة أو قسم يزاول نشاط مختلف خاضع لرقابة الجهة الرقابية ذات العالقة باستثناء الوظائف التي ال 

يشكل عملها لدى اإلدارات أو األقسام األخرى تضارب في المصالح. 

4. وضع وتطبيق احتياطات فنية بما يكفل عدم دخول موظفي نشاط معين إلى األنظمة الفنية أو التقنية 
المستخدمة لمزاولة أنشطة أخرى مرخصة للشركة بمزاولتها إال في حاالت االستعالم أو استخراج تقارير معينة 

وبما ال يؤدي االطالع على مضمونها إلى تعارض في المصالح أو المهام. 

) ز( معايير خاص بأموال العمالء وأصول العمالء: تضع الجهة الرقابية القواعد الالزمة لفصل أموال وأصول 
المنشأة المرخص لها عن أموال العميل وأصول العميل، بحيث تكفل تلك القواعد بحد أدنى اآلتي:

1. أن يتم استخدام أموال العميل وأصول العميل لمصلحة عمالء المنشأة المرخص لها فقط.

2. أن تعد أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عمالء المنشأة المرخص لها وال تعد أصوالً 
عائدة للشركة المرخص لها.

3. أال يتمتع دائنو المنشأة المرخص لها بأي حق في أي مطالبة، أو مستحقات في األموال أو األصول المفصولة.  

) ح( معايير خاصة بالعالقة مع العمالء: تضع الجهة الرقابية القواعد الالزمة التي تحدد التزامات المنشأة المرخص 
لها تجاه عمالئها، والتي تشمل بحد أدنى اآلتي: 

1. واجبات األمانة تجاه العمالء.

2. األحكام الخاصة بتعارض المصالح، بحيث تلتزم المنشأة المرخص لها بالتأكد من رعايتها لمصالح عمالئها 
في جميع األوقات، وعدم تأثير أي تضارب بين مصالحها ومصالح عمالئها على الصفقات، أو الخدمات التي 

تقدمها المنشأة المرخص لها لعمالئها. 

3. التزامات الشركات المرخص لها باتخاذ خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر 
المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل ومالءمة ذلك العميل لتلك الصفقة في ضوء الحقائق التي 

يفصح عنها العميل. 

المادة 4: الوظائف واجبة التسجيل 
تحدد الجهة الرقابية ذات العالقة الوظائف الواجبة التسجيل، والمهام والمؤهالت العلمية والمهنية والخبرات 

الخاصة بكل منها وأية مالحظات تتعلق بها. وتحدد اإلدارة المعنية بالجهة الرقابية ذات العالقة آلية توفيق 
األوضاع في هذا الشأن.
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الفصل الثاني: المتطلبات العامة 
لممارسة األعمال

المادة 5: نشاط األوراق المالية: 
يقصد بنشاط األوراق المالية أي من النشاطات اآلتية:

) أ( التعامل: وذلك بأن بتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصياًل أو وكياًل، ويشمل التعامل البيع والشراء 
أو إدارة االكتتاب في األوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها. 

) ب( الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال األوراق المالية، أو تقديم االستشارات 
في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. 

) ج( اإلدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حاالت تستدعي التصرف حسب التقدير. 

) د( تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، 
أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية. 

) هـ( الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصوالً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص 
آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة. 

المادة 6: متطلبات الترخيص: 
) أ( يشترط في المنشأة المرخص لها أن تكون إدارتها ومقرها الرئيس في دولة الجهة الرقابية. 

) ب( إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الجهة الرقابية بنزاهة ذلك الشخص، 
ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسالمة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة ال تعيق فعالية اإلشراف 

على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بالقوانين التي تفرضها الجهة الرقابية. 

) ج( يحظر مزاولة عمل أو أكثر من أعمال األوراق المالية إال بعد الحصول على ترخيص من الجهة الرقابية ذات 
العالقة.

) د( يقدم طلب الترخيص لمزاولة أي من أعمال األوراق المالية باستخدام النموذج المعمول به لدى الجهة الرقابية 
ذات العالقة موقعا من مقدمه، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه.

) هـ(  تضع الجهة الرقابية متطلبات شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرفقة به، ولها 
االسترشاد بالمتطلبات الواردة في الملحق )1(. 

) و( يجب على مقدم الطلب أن يبين للجهة الرقابية اآلتي: 
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1. أنه قادر ومالئم للقيام بنوع وحجم أعمال األوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي 
تحددها الجهة الرقابية.

2. أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال األوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب 
القواعد التي تحددها الجهة الرقابية.

3. أن لديه الخبرات اإلدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، واإلجراءات والنظم 
التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال األوراق المالية موضوع طلب 

الترخيص.

4.  أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه ووكالءه الذين سيمارسون أعمال األوراق المالية موضوع 
طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهالت والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الجهة الرقابية، ويتصفون 

باألمانة والنـزاهة لممارسة تلك األعمال.

) ز( ال يجوز للشركة المرخص لها القيام بأي من أعمال األوراق المالية إال من خالل أشخاص طبيعيين مسجلين لدى 
الجهة الرقابية ذات العالقة لمزاولة هذه األعمال.

) ح( يجب على مقدم طلب الترخيص إرفاق طلبه المقابل المالي الذي تحدده الجهة الرقابية.

) ط( يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال األوراق المالية:

1. أن يكون طالب الترخيص بنكًا أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصه أو ذات مسؤولية محدودة.

2.  تنحصر أغراض الشركة في أعمال األوراق المالية وتستثنى من ذلك البنوك.

3.  إذا كان طالب الترخيص بنكًا فتتم مزاولة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه من خالل شركة 
حليفة أو مملوكة له بالكامل.

4. أال يقل الحد األدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن القيمة 
المعمول بها لدى الجهة الرقابية ذات العالقة. 

5. للجهة الرقابية تحديد الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بحسب نشاط أعمال األوراق المالية الذي ترغب 
المنشأة في مزاولته.

المادة 7: صالحيات الجهة الرقابية تجاه الطلب:
) أ( يجوز للجهة الرقابية عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من اآلتي:

1. إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

2. طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الجهة الرقابية لإلجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها 
عالقة بالطلب.

3. طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الجهة الرقابية ضرورية على أن تقدم خالل ثالثين يومًا من تاريخ 
طلبها.

4. التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
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5. يجوز للجهة الرقابية رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات 
المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خالل الفترة الزمنية المحددة.

6. تقوم الجهة الرقابية بعد استالمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابيًا 
بذلك، وتتخذ أيًا من القرارات اآلتية:

 أ. الموافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا.

 ب. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

 ج. رفض الطلب مع بيان األسباب.

) ب( إذا قررت الجهة الرقابية الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بإبالغه بقرارها كتابيًا مع بيان قائمة األعمال المرخص 
ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 

) ج( إذا قررت الجهة الرقابية رفض الطلب، تقوم بإبالغ مقدم الطلب بذلك كتابيًا.

) د( ال يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال األوراق المالية )أو تقديم نفسه على أنه يمارسها( قبل أن 
يتسلم قرار الجهة الرقابية المشار إليه في الفقرة )د( من هذه المادة.

المادة 8: استمرار الترخيص:
) أ( بهدف الحفاظ على الترخيص، يجب أن تستمر المنشأة المرخص لها في استيفاء جميع الشروط المطلوبة من 

الجهة الرقابية، بما في ذلك أن يبقى مالئما لمزاولة أعمال األوراق المالية التي حصل على ترخيص لممارستها.

) ب( يجب على المنشأة المرخص لها أن تمتثل لألنظمة والشروط والضوابط والمتطلبات األخرى اّلتي تحددها 
الجهة الرقابية ذات العالقة.

المادة 9: التغيير أو التعديل:
) أ( يجب على المنشأة المرخص لها تقديم طلب للجهة الرقابية للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في 

قائمة األعمال المرخص لها ممارستها. 

) ب( تمارس الجهة الرقابية جميع الصالحيات المنصوص عليها في المادة )7( من هذه القواعد لدراسة أي تغيير 
أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض، أو جميع المعلومات، أو المستندات المنصوص عليها في 

المادة )6( من هذه القواعد. 

) ج( يجوز للجهة الرقابية بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة األعمال المرخص ممارستها، اتخاذ أي من اآلتي: 

1. الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كليًا أو جزئيًا.

2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 

3. تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسبما تراه ضروريًا إلجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات 
إضافية. 

4. رفض الطلب مع بيان األسباب. 
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) د( إذا قررت الجهة الرقابية الموافقة على طلب تغيير قائمة األعمال المرخص ممارستها، تقوم بإبالغ الشخص 
المرخص له بذلك كتابيًا وتزوده بقائمة جديدة باألعمال المرخص له ممارستها بالشروط والقيود التي تراها 

مناسبة. 

) هـ( ال يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أي نوع من أعمال األوراق المالية ذات العالقة )أو تقديم نفسه على أنه 
يمارسها( قبل أن يتسلم قرار الجهة الرقابية المشار إليه في الفقرة )د( من هذه المادة.

) و( إذا قررت الجهة الرقابية رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبالغ الشركة المرخص له بذلك كتابيًا. 

) ز(  يجب على المنشأة المرخص لها وقبل القيام باي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة 
الرقابية ذات العالقة:

1. تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه األساسي.

2.  تغيير مكان عمله أو مكان عمل فروعه. 

3.  تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.

المادة 10: الوظائف واجبة التسجيل:
) أ( يجب ان يتوافر لدى المنشأة المرخص لها وبشكل مستمر الحد االدنى الذي تقرره الجهة الرقابية من العاملين 

في الوظائف الواجب تأديتها من أشخاص مسجلين لدى الجهة الرقابية.

) ب( ال يجوز ألي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل، ما لم توافق الجهة الرقابية مسبقًا 
وبشكل كتابي على ذلك. 

) ج( تضع الجهة الرقابية الوظائف الواجب تأديتها من أشخاص مسجلين لديها، على أن يشمل ذلك الوظائف 
اآلتية: 

1. الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب. 

2. المدير المالي. 

3. مسؤول المطابقة وااللتزام. 

) د( يحظر على الشخص المسجل مزاولة عمل أو أكثر من أعمال األوراق المالية الواردة في هذه القواعد إال من خالل 
مرخص له واحد.

المادة 11: مسؤوليات األشخاص المسجلين:
) أ( يلتزم الشخص المسجل بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه القواعد حيثما ينطبق.

) ب( يشترط أن يكون الشخص المسجل مقيمًا في الدولة مالم تستثنه الجهة الرقابية من ذلك. 

) ج( تسري هذه المادة على أي شخص غير مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.
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المادة 12: إلغاء التسجيل:
) أ( في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل، يجب على المنشأة المرخص لها التأكد من توقف ذلك الشخص فورًا 

عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.

) ب( يجب على المنشأة المرخص لها أن تقوم خالل مدة معقولة من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء 
وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء عالقته به، بإبالغ الجهة الرقابية بذلك باستخدام النموذج الذي 

تحدده الجهة الرقابية. ويتم تعليق التسجيل فور استالم اإلشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر 
الجهة الرقابية أيًا من اآلتي:

1. الموافقة على إلغاء التسجيل.

2. الموافقة على عمل الشخص لدى شركة مرخص لها بوظيفة مماثلة.

3. شطب الشخص من سجل األشخاص المسجلين.

) ج( يبقى الشخص المسجل خاضعًا لسلطة الجهة الرقابية لمدة سنتين )أو المدة التي تحددها الجهة الرقابية( 
من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ 

أي إجراءات خالل هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعًا لسلطة الجهة الرقابية حتى انتهاء التحقيق أو 
اإلجراءات.

) د(  للجهة الرقابية إلغاء تسجيل أي شخص مسجل إذا خالف أيًا من األنظمة المعمول بها في الدولة.

المادة 13: صالحية الجهة الرقابية في التدقيق على حسابات 
المنشأة المرخص لها:

) أ( يحق للجهة الرقابية ذات العالقة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من المنشأة المرخص لها إذا رأت 
ذلك ضروريا، وذلك إلجراء عمليات تدقيق محددة خالل فترة زمنية معينة وعلى نفقة المنشأة المرخص لها. 

) ب( إذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبتها المنشأة المرخص لها ألنظمة الجهة الرقابية أو اي أمور مالية 
ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية واإلدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطيا إلى الجهة الرقابية ذات العالقة حال 

اطالعه واكتشافه تلك المخالفة.

المادة 14: األشخاص المؤثرون:
) أ( يجب على المنشأة المرخص لها أن تبلغ الجهة الرقابية ذات العالقة عن الشخص الذي يقّرر أن يصبح شخصا 

مؤثرا لديها و/أو عن الشخص الذي لم يعد مؤثرا لديها وذلك:

1.  قبل 30 يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح للتغيير.

2.  أو في حال لم يكن التبليغ المسبق ممكنًا، فور علم المنشأة المرخص لها بقرار الشخص المذكور.

) ب( ال يجوز للشركة المرخص لها أن تسمح ألي شخص أن يصبح شخصًا مؤثرًا أو أن يتصرف بهذه الصفة ما لم 
توافق الجهة الرقابية ذات العالقة خطيًا على ذلك.
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) ج(  يجب على كل شخص يقّرر أن يصبح شخصًا مؤثرًا لدى أي شركة مرخص لها أن تبّلغ الجهة الرقابية ذات 
العالقة بقراره هذا قبل30  يومًا على األقل من التاريخ الفعلي المقترح، وأن يقّدم للجهة الرقابية ذات العالقة أي 

معلومات حول هويته، ونزاهته، ووضعه القانوني والمالي، وسجّل أعماله.

) د( تتأكد الجهة الرقابية ذات العالقة من أّن قرار الشخص أن يصبح شخصًا مؤثرًا لن يعيق اإلشراف الفعال 
للشركة المرخص لها، أو عملياتها وامتثالها للقانون واألنظمة وذلك قبل إعطاء الموافقة.

المادة 15: الروابط الوثيقة
أ( يجب على المنشأة المرخص لها إشعار الجهة الرقابية بالصيغة التي تحددها بأن شخصًا ينوي أن يرتبط 

بروابط وثيقة مع الشركة المرخص لها وذلك:

1( قبل ثالثين يومًا على األقل من تاريخ النفاذ المقترح.

2( أو حالما تعلم المنشأة المرخص لها بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه إبالغ الهيئة مسبقًا.

ويجب أن يتضمن اإلشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح االرتباط معه 
بروابط وثيقة، ونـزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله وسالمة وضعه المالي.

ب( ال يجوز للشركة المرخص لها االرتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إال إذا وافقت الهيئة كتابيًا على هذه الروابط 
الوثيقة.

ج( يجب أن تقتنع الجهة الرقابية قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية اإلشراف على المنشأة 
المرخص لها أو على عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.

المادة 16: االحتفاظ بالسجالت
أ( يجب على الشركة المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال األوراق المالية التي يقوم بها إلثبات 

التزامه بهذه الالئحة.

ب( يجب على الشركة المرخص له االحتفاظ بالسجالت كما هو منصوص عليه في هذه الالئحة لمدة عشر سنوات 
ما لم تحدد الجهة الرقابية خالف ذلك.

ج( يجوز للجهة الرقابية معاينة سجالت المنشأة المرخص لها مباشرًة أو من خالل شخص تعينه لهذا الغرض.

د( يجوز حفظ سجالت المنشأة المرخص لها بأي وسيلة، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

هـ( عند طلب عميل حالي أو سابق سجالت محتفظ بها خالل فترة الحفظ النظامية، يجب على المنشأة المرخص 
لها خالل فترة زمنية معقولة توفير أي من اآلتي:

1( أي مواد أو سجالت مكتوبة تتعلق بذلك العميل قامت الشركة المرخص له بإرسالها، أو كان عليه إرسالها 
إلى العميل بموجب الباب الخامس من هذه الالئحة.

2( نسخ من أي مراسالت تلقاها من ذلك العميل، أو أرسلها إليه تتعلق بأعمال األوراق المالية.
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المادة 17: التوقف عن ممارسة األعمال:
) أ( يجب على المنشأة المرخص لها التي تقترح التوقف عن مزاولة نوع واحد أو أكثر من أعمال األوراق المالية تكون 

مرخصًا لها لمزاولتها، أن تبلغ الجهة الرقابية ذات العالقة خطيًا بالتاريخ الذي تنوي فيه التوقف عن مزاولة هذه 
األعمال واألسباب المعللة لقرارها:

1. قبل 60 يومًا على األقل من التاريخ المحدد.

2. في حال تعّذر إعطاء هذا اإلشعار المسبق ألن التوقف عن مزاولة األعمال أتى نتيجة حدث خارجي غير معروف، 
يجب إبالغ الجهة الرقابية ذات العالقة فور اتخاذ القرار بالتوقف عن مزاولة أعمال األوراق المالية.

) ب( يجب على المنشأة المرخص لها التي قّررت التوقف عن توفير خدمات متعّلقة بأعمال األوراق المالية لعمالئها، 
إنجاز أي أعمال عالقة بصورة مالئمة، أو تكليف شركة مرّخص لها أخرى بهذه األعمال، وتوجيه إشعار إلى عمالئها 

قبل فترة تحددها الجهة الرقابية ذات العالقة على األقل بشأن توقفه عن مزاولة هذه األعمال.

) ج( في حال طلب المنشأة المرخص لها التوقف عن مزاولة أي من أعمال األوراق المالية، أو توقف عن مزاولتها، 
يجوز للجهة الرقابية ذات العالقة أن تطلب منه اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية عمالئه، أو أسواق 

األوراق المالية أو المصلحة العامة.

المادة 18: إلغاء الترخيص: 
) أ( يجوز للشركة المرخص لها أن تطلب من الجهة الرقابية ذات العالقة إلغاء ترخيصها، من خالل تقديم طلب 

خطي بهذا الشأن إلى الجهة الرقابية ذات العالقة قبل ثالثة أشهر على األقل من التاريخ المقترح إللغاء الترخيص.

) ب( يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص كامل التفاصيل المتصلة بأسباب اإللغاء، والترتيبات المتخذة لحماية 
مصالح عمالء الشركة المرخص له.

) ج( يجوز للجهة الرقابية ذات العالقة أن تطلب من المنشأة المرخص لها التي تقدمت بطلب إلغاء ترخيصها:

1. أن تقّدم معلومات أو مستندات إضافية تعتبرها الجهة الرقابية ذات العالقة ضرورية.

2. أن تلتزم بإثبات وتأكيد أي معلومات ُيقّدمها للجهة الرقابية ذات العالقة.

) د( بعد مراجعة الطلب، يجوز للجهة الرقابية ذات العالقة أن تقرر:

1. قبوله وإلغاء الترخيص.

2. إرجاء أو تأجيل تاريخ اإللغاء بانتظار اتخاذ تدابير أخرى، في حال اعتبرت أنه من الضروري اإلبقاء على الترخيص 
لحماية مصالح عمالء المنشأة المرخص لها، أو أسواق األوراق المالية أو المصلحة العامة.

) هـ( يجوز للجهة الرقابية ذات العالقة أن تطلب من المرخص له اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية 
عمالئها، أو أسواق األوراق المالية أو المصلحة العامة.

) و( يجوز للجهة الرقابية رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضروريًا للتحقيق في أي قضية 
تتعلق بالمنشأة المرخص لها، أو لحماية مصالح عمالء المنشأة المرخص لها، أو لتتمكن من فرض حظر، أو 

متطلبات على المنشأة المرخص لها بموجب األنظمة المعمول بها في الدولة
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) ز( يجوز للجهة الرقابية ذات العالقة تعليق أو إلغاء ترخيص المنشأة المرخص لها عبر إبالغ هذه األخيرة خطيًا 
بهذا الشأن وذلك في حال لم تزاول المنشأة المرخص لها أي أعمال متعّلقة بأعمال األوراق المالية لمدة 12 شهرًا 

متتاليًا، أو بعد مرور ستة أشهر على األقل من تاريخ توقف المنشأة المرخص لها عن مزاولة األعمال المتعلقة 
بأعمال األوراق المالية بعد تبليغ الجهة الرقابية ذات العالقة.

) ح( تبقى المنشأة المرخص لها سابقًا، وأعضاء مجلس إدارتها وإدارتها العليا التنفيذية خاضعين لقوانين 
وأنظمة الجهة الرقابية ذات العالقة لمدة عشر سنوات )أو المدة التي تحددها الجهة الرقابية( بعد إلغاء ترخيصها 

فيما يخّص أي فعل أو إغفال حصل قبل اإللغاء. في حال باشرت الجهة الرقابية ذات العالقة خالل فترة العشر 
سنوات بتحقيق أو بإجراءات تأديبية، تبقى المنشأة المرخص لها سابقا وأعضاء مجلس إدارته وإدارته العليا 

التنفيذية خاضعين لسلطة الجهة الرقابية ذات العالقة حتى يتم إغالق الملف.

) ط( في حال لم تعد المنشأة المرخص لها قائمًة كشركة مساهمة، يبقى أعضاء مجلس اإلدارة وإدارته العليا 
التنفيذية، خاضعين لسلطة الجهة الرقابية ذات العالقة لمدة عشر سنوات )أو المدة التي تحددها الجهة الرقابية( 

من تاريخ إلغاء ترخيص المنشأة المرخص لها، وذلك بهدف تطبيق الفقرة )ح( من هذه المادة.

المادة 19: العقوبات:
في حال مخالفة هذه القواعد، يعاقب المخالف وفقًا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل لدى الجهات الرقابية أو 

األسواق التي وقعت بها المخالفة.



3. القواعد االسترشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة باألسواق المالية 86

ملحق: المستندات المطلوبة للترخيص 
لممارسة أعمال األوراق المالية

على مقدم طلب الترخيص تقديم الوثائق والمستندات الموضحة في الجدول أدناه:

1. طلب مّوقع من صاحب الصالحية لدى مقدم طلب الترخيص

2. نموذج طلب الترخيص

3. إيصال إثبات تسديد المقابل المالي لألنشطة

4. قرار الجهاز اإلداري -قرار من جهازه اإلداري متضمنًا موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة، واكتمال 
المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقة به. 

5. قائمة األعمال- تقديم قائمة األعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع األوراق المالية، 
وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات األوراق المالية موضوع الطلب

6. خطة العمل- تقديم خطة عمل مشتملة على اآلتي:

1( وصف تفصيلي لنشاطات أعمال األوراق المالية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في األشهر االثني 
عشر األولى على األقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل:

- المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعمالء.
- فئات وأنواع األوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها.

- جميع األسواق التي ينوي التداول فيها.
2( وصف لطبيعة العمالء المحتملين لمقدم الطلب.

3( قائمة بجميع األسواق وغرف المقاصة ومراكز اإليداع التي يكون مقدم الطلب عضوًا فيها أو ينوي أن 
يصبح عضوًا فيها.

7. هيكل الملكية وتفاصيل األشخاص المسيطرين وتفاصيل الروابط الوثيقة- إذا كان مقدم الطلب شركة، 
يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدم الطلب جزءًا منها، بما في ذلك كل مسيطر 

وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة. 

8. الهوية الوطنية/ جواز السفر، والسيرة الذاتية أو مستندات التأسيس للشريك 

9. الهيكل التنظيمي المحدث- تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز اإلداري لمقدم الطلب، والرئيس التنفيذي 
واإلدارة العليا، ومسؤول المطابقة وااللتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ويحتوي 

الهيكل التنظيمي على إيضاح للعالقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة 

10. القوائم المالية لمقدم الطلب المعدة والمعتمدة من المحاسب القانوني، وأن تشمل الوضع المالي 
الحالي والمتوقع لمقدم طلب الترخيص بما في ذلك موارده المالية، وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ 



87 3. القواعد االسترشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة باألسواق المالية 

القوائم المالية، والتاريخ المقترح لبدء العمل باإلضافة إلى الوضع المالي بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء العمل، 
وتقديم ما يثبت حجم رأس مال مقدم طلب الترخيص، وموارده واالفتراضات التي تم تقديم القوائم بناء 

عليها. 

11. قائمة األتعاب والعموالت والرسوم والمصاريف األخرى المقترحة التي يتوجب على العمالء دفعها

12. دليل اإلجراءات التشغيلية- دليل لإلجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل اإلجراءات والنظم التي سيتم 
اتباعها لجميع إجراءات العمل واإلجراءات اإلدارية الجوهرية، بما فيها اآلتي:

1( فتح وتشغيل حسابات العمالء.
2( تنفيذ وتسجيل األوامر، وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول.

3(  توفير المشورة والخدمات المالئمة للعمالء.
4( مناولة وحفظ أموال العمالء وأصول العمالء.

5( تقديم التقارير للعمالء.
6( االلتزام بجميع متطلبات حفظ السجالت. 

13. شروط تقديم الخدمات- تكون شروط تقديم الخدمات وفقًا للوائح السارية المعمول بها 

14. نماذج إشعار الصفقات: تحتوي المعلومات المطلوبة في إشعار تنفيذ الصفقات اآلتي: 

1( اسم الشركة وإفادة بأنها مرخصة.
2( تاريخ ووقت التداول.

3( اسم العميل ورقم حسابه وعنوانه، أو أي معلومات تعريفية أخرى.
4( الورقة المالية ذات العالقة وكميتها، ونوع الصفقة )بيعًا أو شراًء(، باإلضافة إلى اآلتي:

أ( بيان تاريخ االستحقاق وتاريخ التسليم أو انتهاء الصالحية إذا كانت الورقة المالية ورقة مالية تعاقدية.
ب( إذا كانت الورقة المالية عقد خيار تم تنفيذه، يجب بيان اآلتي:

- سعر تنفيذ عقد الخيار.
- ما إذا كان تنفيذ عقد الخيار يؤدي إلى بيع أو شراء لألصل موضوع العقد.

5( سعر الورقة المالية الذي تم تنفيذ الصفقة بناء عليه، أو متوسط السعر، والثمن اإلجمالي المتوجب 
على العميل أو المستحق له، وإفادة حيث يلزم بأن السعر هو سعر متوسط.

6( تاريخ التسوية إذا كان متفقًا عليه.
7( الرسوم المتعلقة بالصفقة المتوجب على العميل دفعها للشركة.

8( الرسوم المدفوعة مسبقًا إذا كانت الصفقة لشراء وحدة في صندوق استثمار.
9( بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بتنفيذ الصفقة بصفتها أصياًل، أو تم تنفيذها مع تابع أو من خالله.
10( عند حساب أي عمولة أو عائد آخر مستحق أو سوف يستحق على األوراق المالية ذات العالقة بشكل 
منفصل عن سعر الصفقة، يجب إيضاح مبلغ العمولة أو العائد اآلخر الذي يحصل عليه المشتري أو عدد 

األيام التي سوف يتلقى عمولة عنها.
11( اإليضاح في حال عدم انتقال أي حصص أرباح، أو مكافأة أو حق آخر تم اإلعالن عنه، ولم يتم سداده، أو 

توزيعه، أو وضعه موضع التنفيذ بشأن الورقة المالية ذات العالقة إلى المشتري بموجب الصفقة.
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12( أي تكاليف مترتبة على الصفقة بما في ذلك الضرائب التي لن تقوم الشركة بدفعها من الرسوم 
المشار إليها في البند 7 أعاله.

13( إذا كانت الصفقة قد شملت، أو سوف تشمل شراء عملة بعملة أخرى، بيان سعر صرف العملة 
المستخدم، أو إفادة بأنه سيتم إعطاء سعر الصرف عند الطلب.

14( إذا كانت الورقة المالية موضوع إشعار تنفيذ الصفقة تؤدي إلى إغالق مركز استثماري مفتوح في عقد 
مشتقات، يجب أن يوضح إشعار تنفيذ الصفقة اآلتي:

1( كل عقد مشتقات يشكل قسمًا من المركز االستثماري المفتوح.
2( وكل عقد مشتقات تم إغالق المركز االستثماري بموجبه.

3( وصافي ربح أو خسارة العميل عند إغالق المركز االستثماري.
15. نماذج تقارير التقويم الدوري لمحفظة العمالء- تحتوي المعلومات اآلتية: 

1. محتويات وقيمة المحفظة

1( وصف كل ورقة مالية تحتويها المحفظة، وعدد األسهم، أو الوحدات، أو العقود التي تحتويها، والقيمة 
الحالية لكل مركز استثماري.

2( مبلغ األرصدة النقدية.

3( القيمة اإلجمالية للمحفظة بتاريخ التقويم.

4( التغيير في قيمة المحفظة منذ آخر تقرير تقويم.

2. أسس التقويم

1( بيان أسس حساب قيمة كل ورقة مالية وتفسير ألي تغير في أسس تقويم أي أوراق مالية منذ تقرير 
التقويم السابق.

2( إذا كانت أي أوراق مالية مقيمة بعملة أخرى غير العملة المستخدمة لتقويم المحفظة، يجب بيان 
سعر صرف تلك العملة كما هي بتاريخ التقويم.

3. الصفقات والتغير في المحفظة

1( تفصيل عن كل صفقة يتم إبرامها لحساب المحفظة خالل الفترة.

2( المبلغ اإلجمالي لألموال المحولة إلى المحفظة أو المدفوعة منها خالل الفترة.

3( تفصيل أي أوراق مالية محولة إلى المحفظة أو منها خالل الفترة.

4( المبلغ اإلجمالي للعموالت وحصص األرباح والعوائد األخرى التي استلمتها الشركة لحساب المحفظة 
خالل الفترة.

4. الرسوم واألتعاب

1( المبلغ اإلجمالي للرسوم أو األتعاب أو الضرائب المدفوعة من المحفظة لمشتريات ومبيعات األوراق 
المالية خالل الفترة.

2( المبلغ اإلجمالي لرسوم أو أتعاب إدارة المحفظة وأي خدمات أخرى يتم توفيرها من قبل الشركة خالل 
الفترة.
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3( تفاصيل أي أتعاب حصلت عليها الشركة  من طرف ثالث تتعلق بالصفقات التي تم إبرامها لحساب 
المحفظة، أو اإلشارة إلى أنه تم اإلفصاح عن أسس أو مبلغ تلك األتعاب للعميل بشكل منفصل.

5. األوراق المالية المرهونة

1( تفاصيل أي أوراق مالية مقدمة كضمان، أو رهن لضمان قروض لحساب المحفظة مع إيضاح هوية 
الشخص الذي تم رهنها لمصلحته.

2( المبلغ اإلجمالي ألي عمولة، أو مدفوعات أخرى تم سدادها خالل الفترة المتعلقة بتلك القروض.

6. المراكز االستثمارية في المشتقات

1( الربح أو الخسارة في كل صفقة إلغالق مركز استثماري في المشتقات خالل الفترة )بما في ذلك أي 
عموالت أو رسوم أخرى واجبة الدفع بشأن الصفقة(.

2( تفاصيل كل مركز استثماري مفتوح في المشتقات بتاريخ التقويم بما في ذلك:

- األوراق المالية، أو السلع أو المؤشر أو أي أصل آخر موضوع العقد.

- سعر التداول وتاريخ الصفقة االفتتاحية.

- سعر السوق الحالي لعقد المشتقات.

- الربح أو الخسارة الحالية المتعلقة بالمركز االستثماري الذي لم يتم تصفيته.

- سعر التنفيذ وتاريخ  انتهاء العقد.

16. النظر واإلجراءات الرقابية- تقديم وثائق خاصة بالنظم واإلجراءات الرقابية اآلتية:

1( سياسات ونظم إدارة المخاطر.

2( إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

3( دليل المطابقة وااللتزام.

4( برنامج مراقبة المطابقة وااللتزام.

5( قواعد السلوك.

17. خطة استمرارية العمل

18. مستندات التأسيس وإثبات فتح حسابات بنكية

19. التأمين المهني

20. حجز االسم التجاري لدى الجهات المعنية

21. العقود واالتفاقيات والترتيبات والمفاهمات مع األطراف األخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية 
المتعلقة بالنشاط/ األنشطة المضافة.

22. طلبات لجميع األشخاص المقترح تسجيلهم
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4. دليل حول اإلجراءات الواجب 
اتباعها للحد من مخالفات التداول 

بناء على معلومة داخلية

4. دليل اإلجراءات الواجب اتباعها للحد من مخالفات التداول بناء على المعلومات الداخلية
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المصطلحات المستخدمة في تعريف
التداول بناء على معلومة داخلية

أواًل: اإلطار العام:
المعلومات الداخلية الجوهرية:

المعلومة الداخلية الجوهرية هي كل معلومة تتعلق بورقة مالية متداولة غير معلنه للجمهور، ويكون اإلفصاح 
عنها »جوهري« ذو تأثير ملموس على سعر الورقة المتداولة أو في القرارات االستثمارية للمتعاملين عليها أو 

اتجاهات التعامل في السوق.

التداول بناء على معلومة داخلية:
هي قيام الشخص المطلع أو شخص اخر حصل على المعلومة من شخص مطلع بالتعامل في األوراق المالية 

للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها.

من هو الشخص المطلع؟
الشخص المطلع هو :

- شخص حصل على المعلومات من الشركة المصدرة لألوراق المالية من خالل منصبة أو وظيفته أو صفته 
التعاقدية )أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، موظفي الشركة وموظفي الشركات المتعاقدة مع الشركة 
المصدرة كالمحاميين والمستشارين( ولديه المعرفة بأهمية هذه المعلومة ومدى تأثيرها على الورقة المالية.

- قد يكون المطلع:
1( عضو مجلس إدارة / مسؤول تنفيذي / موظف في الشركة

2( شخص يحصل على معلومة داخلية من خالل أي طرف له عالقة تعاقدية بالشركة وفي الغالب هذه 
العالقة محدودة بفترة زمنية .

3( اآلباء واألبناء واألقارب من الدرجة األولى ألعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين في 
الشركة.

4( أي شخص تربطه عالقة عمل تعاقدية أو عالقة عائلية مع مطلع.
- قد يدخل من ضمن هذا النطاق موظفي الجهات الرقابية وذلك الن عالقتهم مباشرة مع الجهة المصدرة 

لألوراق المالية.

مالحظة:
قد يكون المطلع األولي »مطلع مؤقت« وهو أي شخص مهني غير موظف في الشركة، ولكنه يقدم خدمات 

معينة للشركة، وفي الغالب يكون لهذه الخدمات تأثير جوهري على أداء والمهام التشغيلية للشركة.

مثال: المحامين، المحاسبين، المستشارين، المؤسسات المصرفية.
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ثانيًا: دور الجهات الرقابية 
الجهات الرقابية المتمثلة في البورصة والهيئات الرقابية يكون لها دور محوري للحد من مخالفة التداول بناء 

على معلومة داخلية وذلك يتم من خالل: 

1( إصدار قوانين وتشريعات تنظم عمليات التداول في السوق مما يحد من ممارسة التداول المبني على 
معلومة داخلية. 

2( توفير أحدث األنظمة االلكترونية التي تخدم عملية الرقابة.  

3( فرض عقوبات إدارية في حالة ثبوت المخالفة )إلغاء الترخيص، وتعليق السجل، إيقاف التعيين في إدارة 
شركة ما لفترة معينة، فرض غرامة مالية على الشركة المخالفة( 

4( التعاون مع الجهات الرقابية األخرى وذلك من خالل تبادل المعلومات )سجل المساهمين( وكذلك السعي 
للحصول على المعلومات التي تسهل عملية التحقيق والتأكد من المخالفات.

5( الجانب التوعوي: 

- توعية المستثمرين بطبيعة التداول الداخلي والنتائج المترتبة عليه. 
- توعية موظفي شركات المساهمة العامة وأعضاء مجلس اإلدارة بضرورة اإلفصاح بأي معلومة جوهرية 

للسوق وتجنب التداول بناء على هذه المعلومة.

المصادر التي قد تساهم في اكتشاف حاالت التداول الباطني
- التنبيهات الصادرة من نظام الرقابة على التداول )ارتفاع او انخفاض في سعر الورقة المالية بشكل ملحوظ. 

ارتفاع كمية األسهم المتداولة، دخول شخص مطلع بحسب قائمة المطلعين الخ( 

- مكالمة من شخص مجهول. 

- المستثمرين في السوق.

- الشركات المنافسة.

- المتضررين من عملية التداول الباطني ) مساهم، وسيط، شركة(.

- بعض موظفي الشركات التي تستعين به الجهات الرقابية للحصول على بعض المعلومات 
.)Whistleblower(

اإلجراءات الفورية:
اإلجراءات الفورية التي تتخذها الجهات الرقابية في حالة االشتباه بوجود تداول مبني على معلومة جوهرية غير 

مفصح عنها :

- التواصل مع الجهة المصدرة لألوراق المالية للتأكد من وجود معلومة معينة حول السهم.
- تحديد تفاصيل المعلومة والتسلسل الزمني لتكون المعلومة.
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- طلب قائمة بجميع المطلعين على هذه المعلومة من الشركة.
- طلب قائمة باألطراف الخارجية المطلعة على المعلومة ويمكن مناقشتها معهم.

- مراجعة حركة السهم ومقارنة أسماء المتداولين مع الكشوفات الواردة إلينا من الجهة المصدرة. 
- تحديد المشتبهين ومعرفة العالقة بين المطلع وصاحب التداول المشتبه به.

- قد تلجأ بعض الجهات لطلب التسجيالت الصوتية من شركات الوساطة.
- البدء في إجراءات التحقيق.

ثالثًا: مسؤولية الجهة المصدرة لألوراق 
المالية )الشركات المدرجة(:

- االلتزام بمتطلبات اإلفصاح للجهة المصدرة للورقة المالية، بحيث يجب على الشركة اإلفصاح الفوري عن أي 
معلومة جوهرية قد تؤثر على سعر الورقة المالية ما لم تتمكن من المحافظة على سريتها.

- التزام الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات وتوقيع اتفاقية مع أية أطراف من الممكن أن تطلع على 
المعلومات السرية بحكم عالقتها مع الجهة المصدرة، وتلتزم هذه الجهات واالطراف بعدم االفصاح عن 
المعلومات المشار اليها او استغاللها في غير االغراض التي تم االتفاق عليها أو التداول بناء على هذه 

المعلومة.
- متابعة حركة التداول على أوراقها المالية في السوق، واتخاذ االجراءات الفورية الالزمة واعالم الجهات الرقابية 

في حالة وجود حركة تداول غير اعتيادية.
- فرض لوائح داخلية في الشركة لعمل آلية معينة للحد من تداول المطلعين على بعض المعلومات 

الجوهرية.
- االحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث  على تداوالت موظفي الشركة.

- تقديم تقرير دوري للجهات المصدرة لألوراق المالية للجهات اإلشرافية والرقابية يشمل قائمة بأسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة والرؤساء التنفيذيون والموظفين وأقربائهم من الدرجة األولى.

الفترات الزمنية التي تلتزم فيها الشركة باإلفصاح عن 
المطلعين والبيانات التي يمتلكونها:

1. عند االدراج

2. خالل 30 يوما من نهاية سنتها المالية 

3. عند وجود تحديث بالبيانات 

4. بناء على طلب الجهات الرقابية في حالة االشتباه بوجود تداوالت غير طبيعية. 
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مسؤوليات الشخص المطلع
- االلتزام باألمانة والنزاهة في المحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو 

من خالل عالقاته المهنية أو الشخصية.
- عدم التداول في األوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشأنها وعدم الكشف عن 

المعلومات الداخلية أو التسبب بتسريبها بشكل مباشر أو غير مباشر ألشـخـاص آخرين.
- الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعمالء الشركة المــدرجــة وعدم االنتفاع من أو استغالل 

البيانات والمعلومات المتعلقة بعمالئها.

رابعًا: نماذج اإلفصاح التي تلتزم الجهة 
المصدرة بتوفيرها:

1. عند اإلدراج:

نموذج اإلفصاح عن المعلومات العامة للشركة عند اإلدراج

اسم الشركة المدرجة في السوق:

طبيعة األنشطة:

أعضاء مجلس اإلدارة:

 -
 -
 -
 -

اإلدارة التنفيذية:

 -
 -
 -
 -

مراقب الحسابات:

-

المستشار القانوني الخارجي:

-

الشركات التابعة والشقيقة:

 -
 -
 -
 -
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2. نموذج لبيانات المطلعين:

نموذج »قائمة األشخاص المطلعين«

اسم الشركة

قائمة بيانات األشخاص المطلعين

أسماء األقرباء من رقم المستثمرالمنصباالسم
الدرجة األولى

ارقام االستثمار التي 
يحملونها إن وجدت

3. نموذج اإلفصاح عن المطلعين على معلومة جوهرية:

نموذج اإلفصاح عن المطلعين على معلومة جوهرية

اسم الشركة

رقم المستثمراسم الشخص المطلع

األقسام أو الدوائر األخرى المنصب / الوظيفة
المرتبطة بوظيفته

المعلومة الجوهرية 

تاريخ تكون المعلومة 
تاريخ علمه بالمعلومة الجوهريةالجوهرية

تاريخ التداولنوع التعامل )بيع أو شراء( 

الكمّيةاسم الورقة المالية
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مقدمة

إن حوكمة الشركات، هو ذلك النظام الذي ُيحدد من خالله حقوق ومسؤوليات مختلف األطراف ذوي 
العالقة بالشــركة؛ كمجلــس اإلدارة، والمديرين، والمســاهمين، وغيرهم من أصحــاب المصالح في 
الشــركة. وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( حوكمة الشــركات بأنها، مجموعة 
من العالقات بين إدارة الشــركة ومجلس اإلدارة والمالك وجميع األطراف ذات العالقة، فهي األســلوب 
الــذي يقــدم الهيكل الــذي من خالله يتم تحديــد أهداف الشــركة ومراقبة األداء والنتائــج والتوجيه 
باألســلوب الناجح لممارســة وإدارة السلطة، والذي من خالله ُتقدم جميع الحوافز الالزمة إلى مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي ســعيهما إلى تحقيق األهــداف المتفق عليهــا لخدمة مصالح 
الشــركة، ومســاهميها وفــق اجراءات المراقبــة والتوجيه األمثل الســتخدام موارد الشــركة بكفاية 

وفعالية.

وبهذا المفهوم، يمكن اعتبار الحوكمة، أنها مجموعة من الضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق 
االنضباط المؤسســي من خالل تحديد العالقة بين إدارة الشــركة من جهة، وحملة األسهم وأصحاب 
المصالــح أو األطــراف المرتبطة بالشــركة من جهة أخــري، األمر الذي يجعل لهــذا االنضباط المأمول، 
انعكاســًا إيجابيًا على عدة مستويات، لعل أبرزها إسهام حوكمة الشركات في رفع مستوي كفاءة 
االقتصــاد، وذلــك لما لها من أهمية في المســاعدة على اســتقرار األســواق المالية، ورفع مســتوي 
الشفافية، وجذب االستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء. فضاًل عن أن من شأن تطبيق مبادئ 
الحوكمة، مســاعدة الشــركات على خلق بيئة عمل سليمة، تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل 
مع توافر اإلدارة الجيدة، باإلضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق 
المــال والحصول على التمويل الالزم بتكلفة أقل، األمر الذي يســاعد على نمو وتطور أداء الشــركة 
رأســيًا على المســتوي االقتصادي، بما يسهم في التوسع في أنشــطتها، وتقليل المخاطر، وبناء 
الثقة في أصحاب المصالح. كما أنه على صعيد المستثمرين وحملة األسهم، فإن حوكمة الشركات 
تهدف – كذلك -إلى حماية االســتثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة في 
غير مصلحة المســتثمرين، وترمي أيضًا إلى تعظيم عوائد االستثمار وحقوق المساهمين والقيمة 
االســتثمارية، عالوة على الحد من حاالت تضارب المصالح، باعتبار أن التزام الشــركة بتطبيق معايير 
الحوكمة من شــأنه تفعيل دور المســاهمين في المشــاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة 
بإدارة الشــركة ومعرفة كل ما يرتبط باســتثماراتهم. إلى جانب دورها الحيوي في بناء عالقة وثيقة 

وقوية بين إدارة الشركة والعاملين بها، ومورديها، ودائنيها، وغيرهم.

وكنتيجة لذلك، فقد أصبحت قواعد وأسس حوكمة الشركات من أهم الموضوعات المطروحة على 
صعيد اقتصاديات دول العالم أجمع، وباتت تشــكل عنصرًا هامًا لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي 
والتنظيمي في ظل العولمة وانفتاح اقتصاديات الدول على بعضها البعض، والمنافسة الشديدة 
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باألســواق، وفي ظل الشــروط والمتطبــات التي تضعهــا المنظمات والمؤسســات الدولية لقبول 
العضوية أو التعاون مع دول العالم المختلفة ومؤسســات وأســواق هذه الدول. كما أصبح تطبيق 
هذه القواعد واألسس، شعارًا يتباه القطاع العام والخاص على حد سواء، ووسيلة لتعزيز الثقة في 
اقتصاد أي دولة، ودليل وجود سياســات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين والمتعاملين 
بها، ومؤشــرًا على المســتوي الــذي وصلت إليه اإلدارات فــي هذه الدولة، من التــزام مهني بقواعد 
حســن اإلدارة والشــفافية والمحاســبة، ووجــود اجــراءات للحد من الفســاد، وبالتالي زيــادة جاذبية 

االقتصاد لالستثمارات المحلية والخارجية وقدرته التنافسية.

وفي ضوء ذلك، وتماشــيًا مع التطور الذي يشــهده االقتصاد بشــكل عام فــي مختلف الدول على 
مســتوي العالــم، فقد تــم إعداد هذا الدليــل الذي يحتوي علــى قواعد لحوكمة الشــركات المدرجة 
في األســواق المالية العربية، بهــدف وضع إطار واضح ينظم العالقــات واإلدارة فيها، ويحدد الحقوق 
والواجبات والمســؤوليات بما يحقق أهداف الشركة )أي شركة( وغاياتها ويحفظ حقوق األطراف ذوي 

المصالح المرتبطة بها. 

وتســتند هذه القواعد بشــكل أساســي إلىما ورد بإجابات الدول العربية على أســئلة االســتبيان 
الخــاص بحوكمة الشــركات في األســواق المالية العربية، والمســح الذي تم ُأجري علــى تلك الدول 
فــي هذا الشــأن من واقع أنظمتها القانونية المختلفة. ومن الجديــر بالذكر في هذ المقام، أن هذه 
القواعد وإن اســتندت في العديد منها إلى تنظيمات قانونية واردة في تشــريعات الدول المشاركة 
فــي هذه الدراســة، إال أنه لم يتم تفصيــل عدد من الجوانب والمتطلبات األخــرى التي تطرقت إليها 
هــذه القواعــد، بل تم وضع القاعدة العامــة، على أن يترك التفصيل الالزم لهــذه القاعدة، للتنظيم 

القانوني لكل دولة.

ومــن المؤمــل أن تســهم هذه القواعــد في الحد مــن العقبات التــي تواجهها الــدول العربية عند 
تطبيقهــا لقواعد الحوكمــة، والتي يعد من أهمها، عدم إيالء االهتمام الكافي بنشــر ثقافة أهمية 
تطبيــق قواعــد الحوكمــة بين الشــركات المدرجة باألســواق المالية مــن جهة، وبيــن المنافع التي 
تعــود عليهــا من جراء تطبيق تلك القواعــد من جهة أخري، إلى جانب عدم إلمام بعض الشــركات 
بقواعد الحوكمة ومفهومها على وجه دقيق - السيما من قبل مجلس إدارة الشركة - ودورها في 
االرتقاء بمســتوي أداء الشــركة ومديريها والعاملين بها على وجه العموم، فضاًل عن الحاالت التي 
ال ُتضفــي فيهــا صيغة إلزامية لاللتزام ببعــض قواعد الحوكمة إعماالً لقاعدة »االلتزام أو التفســير« 
قــد جعــل الكثير من الشــركات المدرجة ال تلتــزم بتطبيقها من منطلق عدم وجــود جزاء في حال 
عــدم التطبيق أو التطبيق بشــكل جزئي، مما ســاهم بدوره كذلك في ســعي الشــركات لاللتزام 
بقواعــد الحوكمــة اإللزامية من الناحيــة الشــكلية دون الموضوعية، مما أفرغ قواعــد الحوكمة من 
مضمونهــا، وقلــل كثيــرًا من مردودها اإليجابي المنشــود في هــذا الصدد. كما تعــد تكلفة تبني 
قواعد الحوكمة بالعديد من الشــركات، السيما الصغيرة والمتوسطة منها، سواء من ناحية إنشاء 
اللجان، أو تعيين األعضاء المســتقلين، أو اســتحداث إدارات للمراجعة الداخلية، وغيرها، ال تتناسب 
ووضع هذه الشركات من الناحية المالية والقدرة على تحمل أعبائها، باإلضافة إلى محدودية الموارد 

البشرية المسخرة للفحص والتدقيق في هذه الشركات. 
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وقد ارتكز هذا الدليل على قواعد ســبع، ُتشــكل مرجعية عامة لحوكمة الشــركات على مســتوي 
العالم، ولعل أبرز ما تضمنته هذه القواعد من مالمح، اآلتي:

1. الجمعيــة العامــة للشــركة وحمايــة حقوق المســاهمين، إذ يجــب أن يكفل إطــار حوكمة 
الشــركات، حماية كافــة حقوق المســاهمين والمتعاملة المتكافئة بينهــم، وذلك من خالل 
اتبــاع مجموعــة من األمــور، يأتي على رأســها، حث وتوعية المســاهمين على ضــرورة حضور 
اجتماع الجمعية العامة للشــركة، وما يســتتبعه ذلك من اإلفصاح عن كل ما يتضمنه جدول 
أعمال الجمعية من موضوعات، ودور الشــركة في هذا الشــأن من تذليــل أية عقبات تعترض 
اجراءات حضور المســاهمين هذه االجتماعات، مع التزام الشــركة بإتاحة اســتخدام الوســائل 
االلكترونيــة ونظــم االتصال المختلفة، وموافاة الجهات الرقابيــة بالقرارات الصادرة عن اجتماع 
الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية، فور انتهائه، مما يحقق إتاحة المعلومات لجميع 

مساهمي الشركة بشكل متكافئ.

2. مجلــس اإلدارة، وفــي هذا الشــأن، يلزم أن يؤكد اإلطار التنظيمي لحوكمة الشــركات، على 
أن يكــون أغلبيــة أعضاء مجلس اإلدارة من غيــر التنفيذيين على أن يكون من بينهم أعضاء 
مســتقلين، وكــذا مســؤوليتهم عــن وضع األهــداف االســتراتيجية للشــركة، وإقــرار الخطط 
والسياســات العامة التي تهيمن على ســير العمل بها، وأن يكفل المتابعة الفعالة لدورهم 
الهام في إدارة الشــركة، بما يضمن مســاءلتهم ومحاســبتهم من قبل مساهمي الشركة، 
فضاًل عن التزام أعضاء مجلس اإلدارة بتمكين مســاهمي الشــركة من الوقوف على مستوي 
أداء الشركة، وذلك من خالل التقرير السنوي الذي ُيعرض عليهم قبل انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة للشركة. 

3. اللجــان المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة، يجــب أن تتيح القواعــد المتبناة لحوكمة الشــركات، 
لمجلس اإلدارة، ســلطة إنشــاء وتكويــن لجان من أعضائه، تعاونه فــي أداء دوره، وتقوم برفع 
التوصيــات الالزمــة، )كل لجنــة في مجــال عملها واختصاصهــا المحدد لها( لمجلــس اإلدارة، 
التخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما يجب اإلفصاح بشكل دوري عن تشكيل كل لجنة وعدد 

اجتماعاتها خالل السنة.

4. المؤسســات االســتثمارية، وأسواق االسهم، وغيرهم من المؤسســات المالية الوسيطة، إذ 
يجــب أن يوفر اإلطار العام لحوكمة الشــركات، المحفزات االقتصادية للمســتثمر المؤسســي 

واألطراف المختلفة بأسواق المال.

5. الرقابــة الداخليــة، فيجــب أن يؤكد اإلطار الحاكم لحوكمة الشــركات علــى دور إدارة الرقابة 
الداخليــة بالشــركة، باعتبارها هي المنــوط بها وضع خطة الهيكل اإلداري للشــركة وكل ما 
يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، بما يساعد 

في زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف.

6. مراقب/مدقق الحسابات، من الهام ان ينص المتبع لحوكمة الشركات على الشروط الواجب 
توافرها في تعيين مراقب/مدقق الحســابات، على أن يكون مســتقاًل تمامًا عن الشركة وعن 
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أعضــاء مجلــس إدارتها، وذلك بالنظر إلى دوره في إعداد تقريــرًا بمالحظاته على التقرير الذي تقوم 
الشركة بإعداده في شأن مدي التزامها بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات.

7. تجنب تعارض المصالح، يجب أن يقر اإلطار الخاص بالقواعد المنظمة لحوكمة الشــركات، بحقوق 
أصحاب المصالح، وأن يشجع التعاون الفعال بين الشركة وأصحاب المصالح بها.

         واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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الفصل األول: تعريفات

يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين مقابل كل منها:

عضو مجلس اإلدارة التنفيذي: هو عضو مجلس اإلدارة الذي يشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة أو يتقاضى راتبًا 
شهريًا أو سنويًا منها. 

عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي: هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة وال 
يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا منها بخالف ما يتقاضاه عن عضويته بمجلس اإلدارة، وال يجوز له أن يقدم أي 

استشارات أو خدمات مدفوعة األجر سواء للشركة أو شركاتها التابعة أو األطراف المرتبطة بها.

عضو مجلس اإلدارة المستقل: هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من موظفي اإلدارة 
التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو تابعة أو بمدقق الشركة الخارجي أي مصلحة مادية أو أي عالقة غير 

تلك المتعلقة بمساهمته في الشركة، قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك 
العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أو استغالله لمنصبه في الشركة.

وتنتفي صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة في حال كان عضو مجلس االدارة الطبيعي او االعتباري او ممثل 
العضو االعتباري تنطبق عليه أي من الحاالت التالية:

1. إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة خالل السنوات الثالث األخيرة 
السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس االدارة.

2. إذا كان أحد أقربائه يعمل أو كان قد عمل عضوًا في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية العليا لدى 
الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة خالل السنوات الثالث األخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس 

االدارة.
3. إذا كان له أو احد أقاربه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع 
الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة، والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن نسبة محددة من موجودات الشركة 

حسب اخر بيانات مالية.
4. إذا كان العضو أو ممثل العضو االعتباري او احد أقاربهم شريكا لمدقق الحسابات الخارجي للشركة أو 

موظفا لديه، أو إذا كان شريكا أو موظفا لديه خالل السنوات الثالث االخيرة السابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية 
مجلس االدارة.

5. اذا كان احد اقاربه من كبار المساهمين والذين تشكل ملكيتهم ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم 
الشركة المكتتب بها.

أصحاب المصالح: كل من لهم مصالح مرتبطة بالشركة على اختالف أنواعها مثل العاملين في الشركة 
والعمالء والموردين والموزعين والدائنين والجهات الرقابية.

الداخليين أو األشخاص المطلعين Insiders: هو الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم 
منصبه أو وظيفته بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المديرين فيها وأعضاء مجالس إدارات شركاتها 
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المرتبطة وأقرباء األطراف المشار إليها، وكذلك كل من في إمكانه الحصول أو االطالع على أي من المعلومات 
الداخلية للشركة.

األطراف ذات العالقة Related Parties: يقصد بهم كل من تربطهم بالشركة عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة سواء كانت تلك العالقة من خالل مواقعهم في الشركة أو الشركات 
المرتبطة بها أو امتالكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركات المرتبطة بها. وهم بشكل رئيسي:

1. أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة.

2. أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة المديرين واإلدارة التنفيذية العليا للشركات الحليفة والتابعة.

3. أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو إحدى شركاتها الحليفة  والتابعة.

4. أقارب وشركاء األطراف المشار إليهم أعاله.

5. الشركات الحليفة والتابعة للشركة.

6. صناديق االدخار للعاملين في الشركة.

.)Joint Ventures( 7. المشاريع والمنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى

8. الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.

تعامالت األطراف ذات العالقة: أي صفقات أو عقود تتجاوز قيمتها نسبة معينة من موجودات الشركة حسب اخر 
بيانات مالية يتم إبرامها بين الشركة أو أي من األطراف ذوي العالقة. 

التصويت التراكمي: هو أسلوب تصويت يستخدم في الجمعية العامة للمساهمين، ويتيح لكل مساهم عددا 
من األصوات يساوي عدد األسهم التي يمتلكها بحيث يمكنه التصويت بها كلها لصالح مرشح واحد أو توزيعها 

بين من يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار لهذه األصوات مما يتيح فرصة أكبر لتمثيل صغار المساهمين 
في مجلس إدارة الشركة.
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الفصل الثاني: الجمعية العامة  للشركة
                               وحماية حقوق المساهمين

القاعدة األولى: الجمعية العامة
1( أن تتكون الجمعية العامة للشركة من كافة مساهمي الشركة الذين يحق لهم التصويت كل بحسب نسبة 

ما يمتلكه من أسهم.

2( تعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس االدارة مرة على األقل في السنة خالل األربعة أشهر التالية النتهاء 
السنة المالية للشركة. كما يتوجب على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع إذا طلب ذلك مدقق 

الحسابات أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم نسبة محددة من رأسمال الشركة.

3( أن يتم إرسال الدعوة للمساهمين قبل وقت كاف متضمنة المواضيع التي سيتم بحثها خالل االجتماع بشكل 
مفصل وواضح إضافة إلى أية معلومات أو وثائق أو مرفقات تتعلق بتلك المواضيع التي تمكن المساهمين من 

اتخاذ قرارهم بما في ذلك تقارير مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية.

4( أن يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان المالئمين بما 
يساعد ويشجع على حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.

5( أن يتم حث وتوعية المساهمين على ضرورة حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة كما يتوجب أن تتاح 
للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتعبير عن آرائهم بحرية والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

6( يمكن للشركة استخدام الوسائل االلكترونية ونظم االتصال المختلفة إلتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها 
للمساهمين في الخارج أو الداخل.

7( يرسل المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة 
والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الجمعية العامة النتخاب المجلس. وفي هذه الحالة يرفق مجلس 

إدارة الشركة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة.

القاعدة الثانية: سير أعمال الجمعية العامة 
1. يتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت أثناء اجتماع الجمعية، 

ويتوجب وضع كل ما من شأنه تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت.

2. أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باإلنابة أو من خالل التصويت اإللكتروني ومنحهم 
نفس الحقوق سواء كان التصويت شخصيا أم باإلنابة أو من خالل التصويت اإللكتروني.

3.  أن تتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام الموكلة إليهم.
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4. يتوجب التحقق من عدم جواز حصول أعضاء مجلس اإلدارة على توكيالت من المساهمين للحضور بالوكالة 
عنهم في اجتماعات الجمعية العمومية.

5. يتم تعيين أمين سر للجمعية العامة وفارزي أصوات من غير أعضاء الجمعية العامة ومجلس اإلدارة.

6. على إدارة الشركة اإلفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

7. يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية مصحوًبا بالبيانات والمعلومات التي 
تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم . كما يجب الرد على كافة االستفسارات الواردة من المساهمين سواء 

كانت مرسلة قبل االجتماع لتضمينها ضمن جدول األعمال أو تخصيص وقت كاف خالل االجتماع للرد على تلك 
االستفسارات.

8. يتوجب تسجيل التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفى حالة نشوب أي خالف 
بشأن صحة بعض األصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة، فيتم عرض 

األمر على الجهة اإلدارية أو القضائية المختصة.

9.  يقوم أمين سر الجمعية بصياغة محضر اجتماع الجمعية العامة بحيث يشمل جميع المناقشات واألحداث 
والقرارات التي تمت في االجتماع.

10. تقوم الشركة باإلفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها خالل اجتماع الجمعية العامة، كما يتوجب نشر محضر 
االجتماع على موقعها االلكتروني  وإتاحته مطبوًعا للجمهور.

11. تلتزم الشركة المدرج أوراقها المالية في البورصة بموافاة الجهة الرقابية والبورصة بقرارات الجمعية العامة 
فور انتهائها، وبحد أقصى  قبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع 

بشكل عادل.

12. في حالة المعامالت مع المجموعات المرتبطة واألطراف ذات العالقة أو إجراء عقود معاوضة، فإنه يتوجب أن 
يقوم مجلس اإلدارة بالحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على تلك المعامالت أو العقود تجنًبا 

لتعارض المصالح وبالتحديد مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والداخليين أو أية شركات أخرى ذات 
صلة، مع ضرورة اإلفصاح الكامل عن كل تلك المعامالت سواء عقود المعاوضة المعروضة للعام التإلىأو ما تم 

بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق.

القاعدة الثالثة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية 
العامة 

1. التصويت حق أساسي للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وعلى الشركة تجنب اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى 
إعاقة استخدام هذا الحق.

2. أن يتم عقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية 
للشركة.

3. أن تقوم الشركة باإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بوقت كاف 
طبقًا لنظامها األساسي، ونشر الدعوة على موقع البورصة أو موقع الشركة اإللكتروني.

4. التحقق من إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين 
والتصويت على قراراتها، وإحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات و إجراءات التصويت.
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5. اتاحة كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من مباشرة حقوقهم كاملة، ويجب ان تكون هذه المعلومات 
وافية ودقيقة  كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، وعلى أن تتاح هذه المعلومات للمساهمين بطريقة 

منتظمة وفي المواعيد المحددة.

6. للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة والمدقق القانوني. ويتوجب تخصيص وقت كاف خالل االجتماع للرد على تلك االستفسارات، وعلى 

مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات اإلجابة على أسئلة المساهمين. 

7. توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة، ولهم الحق في الحصول على معلومات عن 
حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات األسهم قبل شراء األسهم.

8. حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات االستغاللية من جانب أو لمصلحة كبار المساهمين.

9. إزالة المعوقات الخاصة بالتصويت االلكتروني عن بعد.

10. أن يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

11. للمساهم الحق في أن يوكل عنه  كتابة  مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي 
الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة.

12. توفير نبذة تعريفية عن األشخاص المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل إجراء التصويت بما يتيح 
للمساهمين الحصول على فكرة واضحة عن مؤهالت المرشحين العلمية وخبراتهم العملية.

القاعدة الرابعة: حقوق المساهمين العامة
1. تسجيل ملكيات المساهمين في سجالت تتضمن المعلومات الخاصة بمساهمتهم بما في ذلك أسماؤهم 

وعدد األسهم التي يملكها كل منهم وأية قيود أو وقوعات على الملكية، والتغييرات التي قد تطرأ عليها.

2. الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها.

3.  الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

4. حق حضور اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين، واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.

5. حق التصرف في األسهم ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعاوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق 
االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة.

6. أن تقوم الشركة بمعاملة كافة المساهمين المالكين لنفس النوع من األسهم بشكل متساو ودون تمييز، 
وأن ال تقوم في أي وقت أو حال بحجب أي من الحقوق عن أي مساهم.

7. أن تتضمن اللوائح الداخلية للشركة اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

8. توفير كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم وممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث 
تكون هذه المعلومات كاملة ودقيقة، وأن تقدم في المواعيد المحددة وفي الوقت المناسب.
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الفصل الثالث: مجلس اإلدارة

القاعدة األولى: تشكيل مجلس اإلدارة 
1. يشكل مجلس اإلدارة من عدد مناسب من األعضاء يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام 

والمسؤوليات المنوطة بالمجلس، وأن يراعى عند تشكيل مجلس االدارة التنوع في الخبرات والمهارات 
المتخصصة على نحو يمكنه من االضطالع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه.

2.  أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين من  بينهم أعضاء مستقلون ال تقل نسبتهم عن ثلث 
أعضاء المجلس يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية بما يعزز كفاءة المجلس وأداء الشركة.

3.  يتعين عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك المستقلين وغير التنفيذيين مراعاة أن يكون العضو 
قادًرا على تخصيص الوقت واالهتمام الكافي للشركة وأن ال يكون هناك تعارًضا مع مصالح أخرى له.

4. يجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكاف عن الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد عند تعيينهم حتى 
يتمكنوا من اإللمام بكافة جوانبها العامة ونقاط القوة والضعف بها، وهيكلها اإلداري وعناصر ميزانيتها، وكل 

ما يمكنهم من القيام بعملهم بفاعلية وعلى أكمل وجه. ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة بدور حلقة الوصل بين 
أعضاء المجلس وبعضهم البعض وبين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة.

5. يتولى مجلس اإلدارة انتخاب رئيس المجلس وتعيين المدير التنفيذي أو العضو المنتدب.

6. ان يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من توافر الكفاءة والخبرة اإلدارية والفنية الالزمة في أشخاص اإلدارة التنفيذية 
للقيام بالمهام الموكلة إليهم.

7. عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام أو العضو المنتدب أو أي منصب تنفيذي آخر.

8. يتوجب على عضو مجلس اإلدارة أن يكون ممثال لكافة المساهمين وملتزًما بالقيام بما يحقق مصالح الشركة 
عموًما ومراعاة حقوق المصالح األخرى وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت 

على تعيينه.

9. على المجلس أن يضع السياسات واآلليات التي تتيح التدريب المستمر ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

10. على المجلس أن يضع اآلليات والوسائل لتقييم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا وأداء كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

القاعدة الثانية: اجتماعات مجلس اإلدارة 
1. ينعقد مجلس اإلدارة على األقل مرة كل شهرين، مع إمكانية استعانة المجلس بمن يراه من داخل أو خارج 

الشركة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بعمل الشركة. 

2. يتم اإلفصاح في التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس اإلدارة عن عدد االجتماعات وعن أسماء األعضاء الذين 
تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، ويراعى أن ال يتغيب العضو عن أكثر من 
ثلث عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في السنة، على أن تتم الدعوة لالجتماعات في مواعيد وأماكن ووفًقا لترتيبات 
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تيسر على األعضاء الحضور.

3. تصدر قرارات المجلس باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين.

4. أن يتم تزويد أعضاء مجلس ادارة الشركة بجدول أعمال المجلس معززا بالوثائق الضرورية قبل وقت كاف من 
موعد االجتماع.

5. يعين المجلس أمينًا لسر المجلس يتولى تنظيم األعمال المتعلقة باجتماعات المجلس بما في ذلك الدعوة 
له وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وبيان األعضاء الحاضرين وأية تحفظات يبدونها. 

6. لمجلس اإلدارة أن يعقد اجتماعاته عن طريق وسائل االتصال الحديثة مثل االتصال المرئي على أن ينص النظام 
األساسي للشركة على ذلك، ويضع المجلس ضوابط استخدام تلك الوسائل في عقد االجتماعات ومشاركة 

األعضاء عن بعد.

القاعدة الثالثة: مهام و مسؤوليات مجلس اإلدارة
مجلس إدارة الشركة هو الذي يتولى إدارة أمورها والتأكد من تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة بناء على 

تكليف من الجمعية العامة. لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس ولو قام بتشكيل 
لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله، وتتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة 

الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

ومن أهم واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي :

1. وضع األهداف االستراتيجية للشركة والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة 
وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي. 

2. وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حصول جميع المساهمين على حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة 
والمساواة دون تمييز.

3. مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية بما في ذلك وضع سياسة مكتوبة تنظم 
تعارض المصالح والتأكد من سالمة األنظمة المالية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر ووضع سياسة 

مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح ووضع قواعد السلوك المهني إلدارة التنفيذية والعاملين في الشركة 
والتطبيق األمثل لقواعد الحوكمة.

4. اعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم 
وتصرفاتهم.

5. وضع اآلليات واألنظمة التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية 
للشركة، ويكون مسؤوال كذلك عن وضع نظام لإلنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة 

اتخاذ اإلجراء المناسب. والبد أن يتضمن هذا النظام إجراءات لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد 
واالنحراف.

6. وضع نظام يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

7. االجتماع بالجهاز التنفيذي للشركة للتشاور معهم في أي من شؤونها، سواء بحضور أعضاء المجلس 
التنفيذيين أو بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم من خالل أمين سر مجلس اإلدارة في تحديد المواعيد 

واطالعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
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8. وضع خطة تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة تتضمن فكر وثقافة حوكمة الشركات بما يعزز اإلنجاز وتأدية مهام 
وعمل المجلس ولجانه مع متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات وإجراء التعديالت عند 

الحاجة.

9. تحديد الصالحيات التي يقوم بتفويضها ألحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، على أن يتم تحديد مدة التفويض 
ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان واإلدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصالحيات المفوضة.

10. طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء 
المجلس، وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح، مع مالحظة أن استخدام المستشارين ال يعفي أعضاء 

المجلس من مسؤوليتهم.

11. وضع اإلجراءات الوقائية واألدوات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة 
وسالمة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التالعب واالختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.

12. وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن اإلفصاح عن المعلومات والبيانات وضمان نزاهة وسالمة التقارير 
المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وضمان استقاللية أعمال التدقيق وااللتزام بالشركة.

13. تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة من ذوى الكفاءة والخبرة في كافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس 
إنشاء وحدة تنظيمية ألمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

14. اعتماد أسس منح الحوافز والمكافئات والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية بما يساعد 
علي تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

القاعدة الرابعة: تقرير مجلس اإلدارة 
يلتزم مجلس االدارة بأن يعد تقريرا سنويا عن أداء الشركة مرفقا به تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية 

السنوية على أن يرسل للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف بحيث يتم ضمينه ما يلي بحد 
أدنى:

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- اإلنجازات الرئيسية للشركة خالل السنة.

- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية.

- المخاطر التي تواجه الشركة.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة اإلداري.

- تشكيل مجلس اإلدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.

- متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة ومتوسط دخل العامل خالل نفس الفترة.
- سياسات مكافأة وتحفيز العاملين في الشركة.

- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية والبيئية.
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القاعدة الخامسة: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1. يتوجب على مجلس اإلدارة تشكيل عدد مناسب من اللجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين حسب 

حاجة الشركة وظروفها، بحيث يتمكن المجلس من تأدية مهماته بشكل فعال.

2. أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة 
اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، والمقابل المادي ألعضائها بما 

يتماشى مع التشريعات والتعليمات الرقابية

3. تشكل كل لجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم على األقل من األعضاء المستقلين 
وأن يترأس اللجنة أحدهما. وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس اإلدارة التخاذ ما يلزم من قرارات، 

وترفع توصياتها للمجلس التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4. على اللجان أن تحيط المجلس علًما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية 
مطلقة. ويتوجب على المجلس متابعة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال المسندة إليها.

5. للجان المجلس أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في أداء مهامها على نفقة الشركة، مع مراعاة 
أن يوافق المجلس مسبًقا على ذلك مع األخذ في االعتبار تجنب تعارض المصالح.

6. يجب أن يتضمن التقرير السنوي والموقع االلكتروني للشركة عرًضا مختصًرا عن تشكيل كل لجنة وعدد 
اجتماعاتها خالل السنة، كما يتوجب حضور رؤساء اللجان اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

وفيما يلي أهم لجان مجلس اإلدارة:

أ ( لجنة التدقيق أو المراجعة 

يتم تشكيل لجنة التدقيق أو المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين على أن 
يكون من بينهم عضًوا واحًدا على األقل ممن لديهم معرفة ودراية باألمور المالية والمحاسبية، وتتمتع 

اللجنة باإلستقالل في عملها. وتتولى اللجنة بشكل رئيسي مهمة اإلشراف والرقابة على أعمال 
المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة بما في ذلك ما يلي:

1. دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
2. دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

3. دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها. 
4. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدققي حسابات للشركة وتحديد مؤهالتهم وكفاءاتهم  
واستقالليتهم. ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية 

للشركة.
5. االطالع على خطة التدقيق والمراجعة لمدقق الحسابات وإبداء المالحظات عليها. 

6. دراسة مالحظات وتوصيات مدقق الحسابات على القوائم المالية واألخرى الواردة في خطاب 
اإلدارة الوارد من المدقق ومتابعة ما تم بشأنها.

7. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات واللوائح واألنظمة المطبقة.
8. التوصية بالموافقة على قيام مكتب مدقق الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، 



5. الدليل االسترشادي حول قواعد حوكمة الشركات المدرجة باألسواق المالية العربية114

والتوصية  بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
9. مناقشة واعتماد الخطة السنوية إلدارة التدقيق والمراجعة الداخلية والتأكد من كفاءة عملها 

والتأكد من شمول عملية التدقيق لكافة إدارات وأنشطة الشركة.
10. االطالع على تقارير التدقيق والمراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة 

ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لها.
11. دراسة وتقييم أنظمة اإلنذار المبكر في الشركة واقتراح ما يلزم لتحسينها وتطبيقها 

بفاعلية.
12. دراسة وتقييم أنظمة تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية 

أو خارجية.
13. تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها.

14. دراسة المالحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
15. دعوة مدقق حسابات الشركة أو رئيس إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية أو من تراه من داخل 

أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
16. تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة. 

ب ( لجنة الترشيحات 

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. المراجعة الدورية والمستمرة لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس 
اإلدارة ووظائف اإلدارة العليا وتحديد المؤهالت المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
2. تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع 

التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة والموظفين وأسس اختيارهم.
3. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها 

بشكل سنوي.
4. التحقق بصفة مستمرة من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي 

تعارض مصالح.
5. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة 

الشركة.
6. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم بشأنه.

ج( لجنة المكافآت

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. اقتراح سياسات واضحة لمكافآت وامتيازات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة 
التنفيذية العليا، واالستعانة بمعايير ترتبط منح المكافآت واالمتيازات باألداء واستردادها في 

حال قيامهم بمخالفات محددة في الشركة، ومراجعة تلك السياسات سنوًيا بعد عمل الدراسات 
واالستقصاءات الالزمة.
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2. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء 
المجلس واإلدارة التنفيذية العليا للعرض على الجمعية العامة.

د( لجنة إدارة المخاطر 

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. وضع األطر التنفيذية واإلجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والالزمة للتعامل مع كافة 
أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر االستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر 

السوق ومخاطر االئتمان، ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وكافة أنواع 
المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.

2. مساعدة مجلس اإلدارة في وضع سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة وتحديد 
وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من 

المخاطر.

3. اإلشراف والتحقق من مدى فاعلية وحدة إدارة المخاطر في الشركة في تنفيذ األعمال المسندة 
إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بالشكل المطلوب وفي حدود االختصاصات المقررة لها.

4. التأكد من استقاللية موظفي وحدة إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينجم عنها تعرض 
الشركة للمخاطر، وأن لديهم اإلدراك والمعرفة  الكاملة بالمخاطر المحيطة بالشركة.

5. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم بشأنه.

هـ( لجنة الحوكمة

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. التقييم الدوري لنظام الحوكمة في الشركة وصياغة األدلة والمواثيق والسياسات الداخلية 
الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

2. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة  
الستكمال تطبيق تلك القواعد.

3. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وباألخص فيما يتعلق ببنود اإلفصاح 
وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

4. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس. 

5. دراسة مالحظات الجهات الرقابية بخصوص مدى االلتزام بتطبيق الحوكمة في الشركة 
ومتابعة ما تم بشأنها.

و( لجان أخرى 

ويمكن لمجلس اإلدارة تشكيل لجان أخرى تكلف بموضوعات معينة بحسب حاجة وطبيعة عمل 
الشركة، وعلى مجلس اإلدارة تحديد مدة عمل وصالحيات هذه اللجان وتنظيم عملها وتشكيلها 

والمقابل المادي ألعضائها.
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ومن هذه اللجان على سبيل المثال ما يلي:

1. اللجنة التنفيذية
عادة ما تكون في المؤسسات المالية، ويمكن تشكيلها في كافة أنواع الشركات بحسب الحاجة 

إليها. وتتكون من أعضاء المجلس التنفيذيين والقيادات التنفيذية العليا في الشركة، وتكون 
مسؤولة عن متابعة  انجاز األعمال اليومية فيها. ويقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أدائها وتقييمها 

بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.

2. لجنة االستثمار
وهي لجنة تشكل أيضا عاًدة في المؤسسات المالية، ويمكن تشكيلها في كافة أنواع الشركات 
بحسب الحاجة إليها. وتشكل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا بهدف 

معاونة المجلس في تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشركة أو عمالئها في استثمارات تدر 
أفضل عائد طبًقا للسياسة االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

3. لجنة المسؤولية االجتماعية
تقوم برفع توصياتها للمجلس بشأن سبل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع 

والبيئة التي تعمل فيها الشركة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة 
ارتباطها بالمجتمع.

4. لجنة السالمة والصحة المهنية
وتشكل عادة في الشركات الصناعية، وتكون معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة 

بالسالمة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.

5. لجنة حماية البيئة 
 وتكون مسؤولة عن السياسات البيئية الواجب اتباعها من قبل الشركة في إطار المحافظة 

على البيئة.

الفصل الرابع: المستثمرون المؤسسيون
والبورصات وشركات الخدمات المالية

للمستثمرين المؤسسيين والبورصات وشركات الخدمات المالية دور مهم في ترشيد وتدعيم ممارسات 
الحوكمة في الشركات، ومن المحاور التي من الممكن أن يكون لهم  دور هام فيها:

1. أن يقوم المستثمرون المؤسسيون والذين يديرون حسابات الغير باإلفصاح عن سياسات الحوكمة 
والتصويت المتبعة والمتعلقة باالستثمارات التي يديرونها واإلجراءات التي وضعوها لذلك، إضافة الى أي 

تعارض مصالح قد يؤثر على هذه االستثمارات.
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2. يتوجب ان تقوم شركات الحفظ االمين بالتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وفقًا لتوجيهات مالكي 
االوراق المالية المتعاقدين معها.

3. ان يقوم المستثمرون المؤسسيون وشركات الخدمات المالية والصناديق االستثمارية التي تقوم بإدارة 
استثمارات للمستثمرين باإلفصاح عن اي تعامالت جوهرية او مؤثرة مع الشركات التي يديرون مساهمات 

فيها قد تؤثر على استقاللية قرارهم االستثماري.
4. يتوجب على شركات الخدمات المالية التي تقوم بتقديم خدمات استشارية للمستثمرين اإلفصاح عن اي 

تعارض في المصالح قد يؤثر على سالمة واستقاللية خدماتهم االستشارية.
5. أن تكون هناك سياسة محكمة للتعامل مع المعلومات الداخلية وتجنب التالعب والممارسات غير 

القانونية في األسواق في عملياتهم، وأن تكون هناك أسس واضحة للفصل بين المهام ومنع تسرب 
المعلومات بالنسبة للمهام التي قد تؤدي لتعارض المصالح.

6. يتوجب على المستثمرين المؤسسين والبورصات وشركات الخدمات المالية العمل على منع التعامل 
الداخلي وكافة األعمال غير القانونية في األسواق المالية.

7. أن تقوم األسواق المالية والبورصات بتوفير كافة المعلومات المتعلقة باألسعار ومؤشرات األداء بما 
يمكن المستثمرون من متابعة استثماراتهم واتخاذ قراراتهم. 

8. أن تتم صياغة سياسة عامة واضحة لتحديد وإدارة حاالت تعارض المصالح وذلك بهدف اتخاذ كافة 
الخطوات لتحقيق مصالح المستفيدين والعمالء.

الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

1. يتوجب على الشركة وضع إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 
لتنظيم شؤون اإلفصاح عن المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.
2. على الشركة أن توفر المعلومات اإلفصاحية للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة 
وفي األوقات المحددة، وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم. بما 

في ذلك اإلفصاحات المتعلقة بما يلي:
- التقارير الدورية.

- المعلومات الجوهرية.
- عدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والتي يمتلكها كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية العليا واقاربهم.
- تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشركة.

- تفصيل عن المزايا المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
العليا.

التقارير  بإعداد  الخاصة  الدولية  المعايير  المالية وفق  بياناتها  الشركة تنظيم حساباتها وإعداد  3. على 
.)IFRS( المالية 
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4. على الشركة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات وموقعها االلكتروني على شبكة اإلنترنت لتعزيز 
اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات والتواصل مع المساهمين بشكل خاص وأصحاب المصالح والجمهور.

5. على الشركة أن تفصح عن سياساتها وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.
6. ال يجوز ألي شخص مطلع في الشركة إفشاء المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة لغير المرجع المختص 

أو القضاء، كما ال يجوز تداول األوراق المالية الصادرة عن الشركة أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات 
داخلية أو استغالل معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

7. يتوجب على الشركة أن تنشئ وحدة تنظم شؤون المستثمرين بحيث تكون مسؤولة عن وتوفير البيانات 
والمعلومات والتقارير الالزمـــة للمساهمين وجمهور المستثمرين.

الفصل السادس: الرقابة الداخلية

القاعدة األولى: وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
Internal Control                           

على الشركة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء 
وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهامها الرئيسية ما يلي:

1. التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية بما في ذلك قواعد 
حوكمة الشركات واألنظمة الداخلية والسياسات والخطط واإلجراءات والتعليمات التي يضعها مجلس 

اإلدارة.
2. تحديد االختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام واإلجرءات الهادفة لعدم حصول تعاض 

للمصالح، بحيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
3. ضمان دقة وجودة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.

4. حماية أصول الشركة المادية من األخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك األصول 
بسجالت الشركة.

5. زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف.

القاعدة الثانية: وحدة إدارة المخاطر
على الشركة انشاء إدارة مختصة بإدارة المخاطر تكون مهامها الرئيسية تحديد وقياس ومتابعة األخطار التي 

تتعرض لها الشركة ووضع األنظمة واإلجراءات الفعالة إلدارة المخاطر والتخفيف من آثارها.
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الفصل السابع: مدقق أو مراجع الحسابات 
External Auditor الخارجي

1. يعين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة بما في ذلك 
الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.

2. يتم تعيين مدقق الحسابات من قبل الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس اإلدارة استنادا إلى توصية 
لجنة التدقيق أو المراجعة لسنة واحدة قابلة للتجديد ولمدة ال تزيد على أربع سنوات متتالية ويجوز إعادة تكليفه 

بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على االقل.
3. يجب أن يتمتع المدقق باالستقاللية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. 

4. يتوجب أن يكون مدقق الحسابات مستقال تماًما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فال يكون مثال 
مؤسسا أو مساهًما فيها أو عضًوا في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو 

إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يكون شريكا ألي عضو من أعضاء المجلس أو موظفا لديه، أو أن يقوم 
بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايًدا فيما يبديه من أراء، كما يجب أن 

يكون عمله محصًنا ضد تدخل مجلس اإلدارة.
5. ال يجوز أن يتعاقد مجلس اإلدارة مع مدقق حسابات الشركة ألداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمدقق 

للحسابات بشكل مباشر أو غير مباشر إال بعد أخذ موافقة لجنة التدقيق أو المراجعة، وبشرط أال يكون هذا العمل 
اإلضافي من األعمال المحظورة على مدقق الحسابات القيام بها.

6. ال يجوز تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات في اإلدارة التنفيذية العليا للشركة إال بعد مرور سنة 
على األقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.

7. على لجنة التدقيق أو المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مدقق الحسابات لألعمال اإلضافية وتحديد 
أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقالليته، مع ضرورة اإلفصاح عن ذلك في الجمعية العامة 

للمساهمين وفي التقرير السنوي. 
ومن أهم واجبات مدقق الحسابات ما يلي:

1. أن يمارس األعمال الموكلة إليه باستقالل وحيادية.
2. مراقبة أعمال الشركة.

3. تدقيق حسابات الشركة وفقًا للمعايير الدولية.
4. فحص األنظمة اإلدارية والمالية للشركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها، والتأكد 

من مالءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
5. التحقق من ملكية الشركة لموجوداتها وقانونية االلتزامات المترتبة على الشركة.

6. حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
7. اإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهمي الشركة بخصوص البيانات المالية والحسابات الختامية خالل 

اجتماعات الجمعية العامة.
8. إبداء الرأي في عدالة البيانات المالية للشركة وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر على عدالتها.

9. التبليغ عن أي مخالفة للتشريعات النافذة أو أي أمور مالية أو إدارية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة 
إلى الجهات المختصة.
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الفصل الثامن: تجنب تعارض المصالح 
Conflict of Interests                             

1. يتوجب على مجلس اإلدارة أن يكون لديه سياسة محددة بشأن تعارض المصالح بحيث تشتمل على تحديد 
لحاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل مها.

2. ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
الشركة إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة.

3. ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو ألي من أقربائهم. 
ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ضمن غاياتها أن تقرض أيا ممن سبق ووفق الشروط 

التي تتعامل بها مع عمالئها اآلخرين، على أن يتم اإلفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي للشركة.

4. يجب االفصاح من خالل أعضاء مجلس اإلدارة عن أية مصالح مادية أو تعامالت أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير 
على نشاط الشركة أو مصالحها. كما يلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلمتناع عن التصويت حال تعارض المصالح.

5. ال يجوز قيام عضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة - باالشتراك أو 
المساهمة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة. ويجب اإلفصاح عن تعارض المصالح حتى ولو لم تتم تلك 

المعامالت.

6. يضع مجلس اإلدارة معايير لضبط معامالت األطراف ذات العالقة بما ال يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق 
مساهميها.

7. يضع المجلس إجراءات تهدف إلى منع األشخاص المطلعين في الشركة من استغالل معلومات داخلية سرية 
لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. 

تعامالت األطراف ذات العالقة
ال يجوز للشركة ابرام التعامالت او الصفقات مع االطراف ذوي العالقة والتي تبلغ نسبة معينة من موجودات 

الشركة وفقًا ألخر بيانات مالية للشركة اال بموافقة مجلس االدارة والجمعية العامة، وال يجوز للطرف ذو العالقة 
التصويت على قرار مجلس االدارة والجمعية العامة الذي يصدر بشأن التعامل الذي يخصه.

حقوق أصحاب المصالح
1. يضع مجلس اإلدارة سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح بما يضمن التعاون الفعال معهم وتنفيذ 

التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات الالزمة لهم وإقامة عالقات جيدة معهم.

2. يجب أن يؤكد إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات على ضرورة احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميها القانون.

3. يجب إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم.
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المسؤولية اإلجتماعية
1. تعتبر المسؤولية اإلجتماعية من أهم الوسائل التي تظهر مساهمة الشركة اإليجابية في تحقيق التنمية 
المستدامة في المجتمع المحيط الذي تعمل فيه وحرصها على الحد من أي تأثيرات سلبية لنشاطاتها عليه 

وعلى البيئة و اإلقتصاد الوطني.

2. يتوجب على مجلس ادارة الشركة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع متطلبات المسؤولية اإلجتماعية، 
وعلى اإلدارة التنفيذية وضع خطة عمل لتنفيذ هذه االسترتيجية.

3. على الشركة اإلفصاح في تقريرها السنوي عن األنشطة التي تقوم بها في مجال المسؤولية اإلجتماعية. 
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مقدمة

يتنــاول هذا الدليل مقترح ألبرز الركائز األساســية في تنظيمات عروض الشــراء بغرض اإلســتحواذ، 
والمقدمــة مــن فريق الدراســة ،  والتى يــرى أنها قد تكون من المناســب أخذها بعيــن االعتبار عند 
إســتحداث أو تطوير أنظمة تتعلق بتنظيم عمليات تقديم عروض اإلســتحواذ  في ســوق االســهم، 
بحيــث يمكــن للجهــات المعنية االســتعانة بجميــع او بعض ما ورد بها ، بحســب ما يتناســب مع 

تشريعاتها وطبيعة أسواقها ،  وذلك مع االخذ فى االعتبار ما يلى:

1. ان المحتوى لهذا الجزء االسترشــادي جاء بشــكل عــاًم - دون الدخول في التفاصيل- كي 
تضع كل دولة ما يناسبها من التفاصيل. 

2. تختلــف بعــض التشــريعات بإختالف األســواق المالية ، لذلــك يجب أن يؤخذ بعيــن اإلعتبار 
طبيعة وخصائص كل سوق على حدى عند وضع المتطلبات النظامية وإختيار األنسب منها 

للسوق المستهدف.
3. ال يلزم للمشرع استخدام نفس الترتيب او التقسيم الوارد بهذا الجزء اإلسترشادي.

4. من المعروف حساســية عروض االســتحواذ التي تكون فيها الشــركة المســتهدفة شركة 
مدرجــة بالســوق المالــى ومــدى تأثيرها على ســعر الورقة الماليــة محل العــرض، مما يحتم 
التعامــل مــع هذه العروض بحــرص وعناية، ووضع ضوابط مناســبة للتعامل مع المعلومات 
ذات الطبيعة السرية ومتطلبات إعالم الجمهور بالعرض واإلفصاحات المقدمه له خالل مراحل 

ما قبل تقديم العرض إلى حين نفاذه.
وختامًا ، يجب التأكيد على ان تقديم هذه الركائز االساسية جاء بصفه إرشادية ، فهى ال تعكس رأي 

نظامي أو قانوني من قبل الفريق المكلف بإعداد الدراسة أو الجهات التي يمثلها.  

                                                                       واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية



6. دليل تنظيم عروض الشراء بهدف االستحواذ126

أواًل: التعاريف 
يتم تعريف بعض المصطلحات بما يتناسب مع تشريعات كل دولة، وعادًة ما تشمل التعاريف المصطلحات 

التالية:
- عرض شراء بقصد االستحواذ

- العارض/مقدم العرض
- االشخاص الذين يتصرفون باالتفاق

- الشركة المستهدفة بالعرض
- االشخاص المعنيون بالعرض

- االطراف ذوى العالقة
- السيطرة الفعلية

- الملكية غير المباشرة
- المستشارون المرتبطون

- المستشارون المستقلون
- فترة العرض

- مستند عرض
- العرض النقدي

- العرض بالمبادلة 
- العرض المختلط

- سوق األسهم
- التعامل في األوراق المالية

ويمكن االستعانة بالتعريفات الوارده فى مقدمة هذه الدراسة عند إعداد مفاهيم لتلك المصطلحات.

ثانيًا: أبرز المبادئ العاّمة التي تقوم عليها القواعد
تتضمن أبرز المبادئ العاّمة التي تهدف القواعد المنظمة لعروض الشراء بغرض اإلستحواذ إلى تحقيقها ما يلى:

- ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة.
- حصول مالكي االوراق المالية محل عرض الشراء على المعلومات الالزمة والوقت الكافي لتقييم عرض 

الشراء و اتخاذ القرار االستثماري بناء مبني على دراية وإدراك.
- مراعاة  المساواة و تكافؤ الفرص بين مالكي االوراق المالية  محل عرض الشراء، و كذلك فيما بين 

االشخاص المعنيون بالعرض.
- حظر التالعب في سعر األوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض، وتالفي اضطراب االسعار و تعارض 

المصالح و استغالل المعلومات الداخلية. 
- مراعات مصالح الشركة المستهدفة بالعرض. 

- حماية حقوق األقلية من المساهمين.
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ثالثًا: نطاق التطبيق وأحكام عامة
)General Principles( أ. أحكام عامة

يمكن تلخيص األحكام العامة التي عادًة ما يتم اإلشارة إليها في تشريعات عروض الشراء بغرض اإلستحواذ كما 
يلي:

- متطلب أن يتم معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية من 
قبل مقدم العرض.

- متطلب قيام مجلس إدارة الشركة محل العرض ومستشاريها العمل على تحقيق مصلحة مساهميها.
- بيان رأي مجلس إدارة الشركة محل العرض، ورؤيته تجاه تأثر أعمال الشركة وموقعها في االسواق التي 

تعمل بها بالعرض المقترح دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصيًا أو عائليًا من أسهم، أو ألي عالقة 
شخصية بمقدم العرض أو الشركة محل عرض االستحواذ.

- وجوب حصول مالكي االوراق المالية محل عرض الشراء واألشخاص المعنيون بالعرض على المعلومات 
الكافية و الفرص المناسبة والتوقيت المالئم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار االستثماري مبني على 

دراية وإدراك.
- متطلب أن يكون أي مستند أو إعالن - يتعلق بعرض االستحواذ أو عرض استحواذ محتمل - موجه 

للمساهمين من قبل مقدم العرض أو مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مستشاريهما، صحيحًا وعادالً 
وغير مضلل.

- عدم إتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة محل عرض االستحواذ من قبل مجلس إدارتها - من شأنه أن يؤدي 
إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه - إال بعد الحصول على موافقة 

المساهمين، وذلك عند توافر قناعة لدى مجلس اإلدارة بأن عرضًا حسن النية على وشك أن يقدم للشركة.
- عند وجود أطراف ذوي عالقة بعرض اإلستحواذ، يجب اإلفصاح لمساهمي الشركة محل العرض عن مصالح 

تلك األطراف في الصفقة قبل إتمامها. 
- التأكد من قبل مقدم العرض على اتخاذ التدابير الضرورية وفقًا لألنظمة، ال سيما التأكد من قدرته على 

االستمرار في تنفيذ العرض وتوافر الموارد المالية الالزمة لذلك.
قبل إجراء أي عملية إستحواذ قد ينتج عنها التزام شخص بتقديم عرض عام لجميع مساهمي الشركة المدرجة 

في السوق )كتقديم عرض إجباري نتيجًة لشراء حصة نتج بناًء عليها القدرة على السيطرة وتوجيه قرارات 
واستراتيجيات الشركة(، يجب على ذلك الشخص التأكد من قدرته على االستمرار في تنفيذ العرض وأن يكون 

العرض بشروط مساوية للشروط المطبقة على أي صفقة اشترك فيها آخرون في ظروف مماثلة.

ب. نطاق التطبيق

عادة ما تسري القواعد المنظمة لعروض الشراء بغرض اإلستحواذ على عروض اإلستحواذ المتعلقة بشركة مدرجة 
أسهمها في السوق المالية ، وعمليات شراء األوراق المالية المتمتعة بحقوق التصويت التي ينتج عنها الوصول 

إلى حصة سيطرة في الشركة المدرجة )على سبيل المثال 30% أو أكثر وقد تختلف النسبة بحسب طبيعة 
السوق المالية(.



6. دليل تنظيم عروض الشراء بهدف االستحواذ128

كما أن القواعد المنظمة لعروض الشراء بغرض اإلستحواذ تنطبق على األطراف التالية:

- المشاركين في السوق المالية )كُمصدري األوراق المالية، والمساهمين، والبنوك اإلستثمارية، وأي شخص 
شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تنظمها التشريعات الخاصة بعروض 

الشراء بغرض اإلستحواذ(.
- أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لتشريعات عروض الشراء بغرض اإلستحواذ.

- األشخاص الذين يسعون لالستحواذ على حصص في شركة خاضعة لتشريعات عروض الشراء بغرض 
اإلستحواذ.

رابعًا: احكام تفصيلية منظمة لعروض الشراء
أ. الحصول على إستشارة مستقلة

عادًة ما يطلب المشرع من مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض الحصول على إستشارة مستقلة ومختصة 
بشأن العرض )Independent Advice or Fairness Opinion( من مستشار مالي مرخص له بممارسة 

المهنة، وأن يتم إطالع مساهمي الشركة على تفاصيل هذه االستشارة.

ب. العرض اإللزامي

عادًة ما تضع القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ على الشركة متطلب تقديم عرض شراء إجباري من 
قبل أشخاص معينين في حاالت محددة، ال سيما عند قيام أي شخص )أو مجموعة من األشخاص يتصرفون 

باالتفاق مع ذلك الشخص – Persons Acting in Concert( بزيادة ملكيته في أسهم الشركة الخاضعة 
ألحكام القواعد المنظمة لعروض الشراء بغرض االستحواذ، بحيث يصبح هذا الشخص )أو من يتصرفون باالتفاق 
معه( مالكين لنسبة محددة )X%( )أو أكثر( من فئة معينة من األسهم المتمتعة بحق التصويت، والمدرجة في 

السوق، وبالتالي انطبق عليهم مفهوم القدرة في السيطرة على الشركة.
كما أنه عادًة ما تنص هذه القواعد على إستثناءات من تقديم عرض شراء إجباري )تكون عادًة في حاالت محددة 

ووفقًا لضوابط(.

ج. تقديم العرض

القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ تضع أحكامًا وشروطًا محددة لتقديم العرض تهدف إلى تحقيق مبدأ 
الشفافية وحماية األشخاص المعنيين بالعرض واإلفصاح الكامل والعادل، وهي بالتالي تنظم اإلجراءات التالية:

- حدود مسؤولية أطراف العرض قبل بدء المفاوضات األولية بشأن عرض اإلستحواذ وبعد بدء هذه 
المفاوضات )ال سيما فيما يتعلق بمسؤوليات اإلعالن عن العرض(.

- طريقة تقديم العرض )كمتطلب تقديم عرض اإلستحواذ أوالً لمجلس إدارة الشركة محل العرض أو 
لمستشاريها(.

- المتطلبات والشروط الالزمة عند تقديم عرض اإلستحواذ )كوضع جدول زمني واضح يحدد مراحل تقديم 
العرض والفترة الزمنية له، والكشف عن هوية مقدم العرض، وطريقة التعامل مع العرض عند وجود اكثر 

من فئة من االسهم(.
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- طريقة سداد قيمة العرض وصفقات الشراء المنفذة من قبل مقدم العرض التي قد ينتج عنها إلتزام 
تقديم حد أدنى للعوض المقدم لمالكي األوراق المالية محل عرض اإلستحواذ )كشراء أسهم بقيمة أعلى 

من قيمة العرض أثناء فترة العرض(.

- الحظر والقيود على تعامالت بعض األشخاص المعنيين بالعرض في األوراق المالية للشركة محل عرض 
اإلستحواذ )ال سيما األشخاص المطلعين على معلومات سرية من شأنها أن تؤثر على عرض اإلستحواذ(.

د. تعديل عرض الشراء وسحبه

عادًة ما تسمح القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ بتعديل العرض من قبل مقدم العرض، على أن 
يكون لجميع المساهمين الذين قبلوا العرض األصلي الحق في القيمة المعدلة. كما يجوز لمقدم العرض وضع 
شروط جديدة على العرض بشرط أن يكون ذلك بغرض تقديم عرض أفضل أو زيادة قيمته، وبعد الحصول على 

موافقة المشرع المسبقة.

ويجوز ألي شخص قبل العرض سحب قبوله قبل انتهاء فترة العرض.

ه. عروض الشراء المنافسة

تنص القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ على متطلبات وشروط تقديم عرض شراء منافس، ال سيما 
فيما يتعلق بالتالي:

- آخر يوم يمكن القيام فيه بتقديم عرض شراء منافس.
- إلتزامات أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض االستحواذ في حال وجود عرض منافس.

و. طريقة السداد

- عرض نقدي: تنص القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ على أن يكون العرض المقدم لمساهمي 
الشركة محل العرض نقدًا أو أن يكون مصحوبًا ببديل نقدي ال يقل عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض مقابل 

األسهم محل العرض خالل فترة محددة )على سبيل المثال االثني عشر شهرًا السابقة لبداية فترة العرض، و/أو 
خالل فترة العرض نفسها(.

- عرض غير نقدي: من الممكن  أن يكون العرض المقدم لمساهمي الشركة محل العرض غير نقدي ويشتمل 
على إصدار أسهم لمساهمي الشركة محل العرض إذا كان مقدم العرض يتمتع بشخصية إعتبارية، وذلك وفقًا 

لضوابط.

ز. االعالنات 

تحدد القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ الحاالت التي يجب فيها االعالن وحدود المسؤولية عن إصدار 
االعالنات، واإلعالن عن عرض محتمل )ال سيما في حال وجود مفاوضات قائمة أو على وشك البدء، إال أن تسرب خبر 

وجود عرض محتمل أو دراسة عرض محتمل أدى إلى أن تكون أسهم الشركة محل العرض مصدرًا للشائعات 
والتوقعات(.

كما تحدد هذه القواعد متطلبات اإلعالن عن النية المؤكدة لتقديم عرض واإللتزامات المترتبة على هذا اإلعالن 
)كاإلستمرار في تقديم العرض مالم يكن العرض خاضعًا لشرط مسبق تم اإلفصاح عنه(
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ح. مستندات اإلفصاح الرئيسية

تشمل ما يلي:

- مستند عرض الشراء المفصح فيه عن تفاصيل وشروط العرض المقدم.
- بيان أو تعميم من مجلس ادارة الشركة المستهدفة بالعرض يبين فيه رأيه بشأن عرض الشراء.

- اإلستشارة المستقلة والمختصة بشأن العرض.

ط. الجول الزمني لعرض الشراء

تنص القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ على وضع جدول زمني محدد لخطوات عرض الشراء، ويتكون 
الجدول الزمني )على سبيل المثال( من التواريخ و المدد التالية: 

- إرسال مستند العرض )بعد الموافقة على نشره من قبل الجهة المشرعة( لمساهمي الشركة محل 
العرض و/أو نشره من خالل وسائل معتمدة إلطالعهم.

- نشر تعميم مجلس إدارة الشركة محل العرض.
- أول تاريخ إقفال مسموح به للعرض.

- سحب القبول إذا لم يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول–.
- نشر بيانات عدم الزيادة في قيمة العرض.

- الموعد النهائي الذي يمكن فيه اإلعالن بأن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول.
- الموعد النهائي للوفاء بجميع الشروط.

- الموعد النهائي لسداد المبلغ أو المقابل اآلخر المطلوب سداده لمساهمي الشركة محل عرض 
اإلستحواذ.

ي. مستند العرض

يقدم مستند العرض من قبل الشخص مقدم العرض ويجب ان يحتوي على كامل التفاصيل التي تمكن 
المساهم من اتخاذ القرار استثماري مبني على دراية وإدراك، كما انه يتضمن الشروط و االحكام المتعلقة 

بالعرض.

بعض المعلومات الهامة التي يتم تضمينها في مستند العرض يمكن تلخيصها بالتالي:

- المعلومات المالية والمعلومات األخرى عن العرض والعارض والشركة المعروض عليها.
- خطط العارض المستقبلية فيما يتعلق بالشركة المستهدفة و اعمالها.

- التوقعات المستقبلية.
- جميع االشتراطات التي يخضع لها العرض.

- هوية االطراف ذات العالقة )في حال وجودهم(.
- ومن الممكن ان تطلب الجهة الرقابية المنوطة معلومات او مستندات اضافية )متى كان ذلك ضروريا(.



131 6. دليل تنظيم عروض الشراء بهدف االستحواذ

ك. تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها

يتم إعداده من قبل مجلس إدارة الشركة محل عرض اإلستحواذ وإتاحته لمساهميها، ويتضمن ما يلي:

- رأي مجلس اإلدارة بشأن العرض المقدم.
- تفاصيل اإلستشارة المستقلة والمختصة التي حصل عليها مجلس اإلدارة بشأن العرض.

- رأي مجلس إدارة الشركة المعروض عليها حول خطط العارض الخاصة بالشركة وموظفيها.
- تفاصيل حصص الملكية والتعامالت في األوراق المالية محل العرض، والتي تمت من قبل أطراف محددة 

)كمقدم العرض، أو شخص له مصلحة بالعرض(.
- تفاصيل العقود الجوهرية القائمة.

ل.  إتاحة المستندات للفحص

تستدعي القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ أن تكون نسخ من المستندات الهامة متاحة لفحص 
وإطالع مساهمي الشركة محل العرض ابتداًء من تاريخ نشر مستند العرض أو تعميم مجلس إدارة الشركة 
المعروض عليها وحتى نهاية فترة العرض )وتشمل هذه المستندات – على سبيل المثال - عقد التأسيس 
والنظام األساسي للشركة محل العرض وموافقات مستشاري العرض على إستخدام أسمائهم وشعاراتهم 

وإفاداتهم في مستندات العرض وأي مستند أو تقرير تقييم تمت اإلشارة إليه في مستند صادر عن مقدم العرض 
والشركة محل العرض(.

م. القيود على االجراءات

تضع القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ قيودًا على مجلس ادارة الشركة المستهدفة بالعرض أثناء 
فترة العرض )كأخذ موافقة مسبقة من المساهمين عند القيام بعدد من األمور الجوهرية كإصدار أسهم جديدة أو 

إبرام عقود ال تندرج ضمن النشاط الرئيسي للشركة(.

ن. االلتزام بنظام المنافسة )في حال وجوده(

عادًة ما يكون هنالك تقاطع تنظيمي في عمليات تقديم عروض اإلستحواذ مع أنظمة حماية المنافسة، ال سيما 
إذا كان العرض سيؤدي - في حال إتمامه - إلى تطبيق أحكام نظام المنافسة. 

وعليه، تنص القواعد المنظمة لعروض الشراء لإلستحواذ على مقدم العرض أن يوضح ذلك في اإلعالن عن 
العرض أو الحصول على موافقة من الجهة المعنية بتنظيم حماية المنافسة قبل تقديم العرض.
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مقدمة

يأتي إعداد القواعد االسترشادية لمعايير السلوك المهني لمنسوبي هيئات األوراق المالية العربية 
انســجامًا مع أهداف الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية لألعوام 2020-2016، 
وخاصــة تلــك األهداف الواردة فــي المحور الرابع والمتعلــق ببناء القدرات الذاتية، بمــا في ذلك بناء 
قدرات العاملين بهيئات الرقابة في مجاالت إدارة المخاطر واإلنفاذ والحوكمة، وكذلك تطوير القدرات 

المؤسسية ألعضاء االتحاد.

وضمن هذا اإلطار، قامت األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع معهد التمويل المعتمد )CFA( بإعداد 
نمــوذج مقتــرح لمعاييــر الســلوك المهنــي Code of Ethics التي يمكن اعتمادهــا للعاملين 
بهيئات األوراق المالية األعضاء باالتحاد. وقد تم مناقشــة النموذج المقترح من قبل مجلس االتحاد 
فــي اجتماعــه الثالث عشــر الــذي عقد فــي مدينة عمان وقــرر المجلــس اعتماده بعد إجــراء بعض 
التعديالت عليه، حيث رحبت هيئة الســوق المالية الســعودية بإجراء التعديالت المطلوبة وبتطوير 
معايير الســلوك المهني المقترحة. وقد قامت هيئة الســوق المالية الســعودية، مشكورة، بإجراء 
وتطوير المعايير المقترحة وتم عرضها على الســادة أعضاء االتحاد وأخذ مالحظاتهم عليها، حيث 
تم إعداد النســخة النهائية من معايير الســلوك المهني بعد أخذ مالحظات الســادة أعضاء االتحاد 

بنظر االعتبار.

وتتضمن المعايير االسترشــادية للســلوك المهني مجموعة من القواعد االسترشادية التي يمكن 
لهيئــات األوراق الماليــة العربيــة األعضاء باالتحاد االســتفادة منها واالسترشــاد بها إلعــداد القواعد 
الخاصــة بهــم وبما يتناســب مع األنظمــة والتشــريعات النافذة لديهــا.  فقد عالجت هــذه القواعد 
القضايا المتعلقة بااللتزامات الوظيفية وااللتزامات الوظيفية اإلشرافية وتعارض المصالح وضوابط 
االســتثمارات الشــخصية في الســوق الماليــة وضوابط العمل في خــارج هيئــة األوراق المالية. كما 
تضمنــت هذه القواعد أحكام استرشــادية تتعلق بقبول الهدايا والضيافــة والتعامل مع الصحافة 
ووســائل اإلعالم وضوابط ما بعد انتهاء عالقة العمل مع الهيئة والتبليغ عن المخالفات واألنشــطة 

غير القانونية باإلضافة إلى األحكام المتعلقة بمخالفات قواعد السلوك المهني واإلنفاذ.

نأمل أن تسهم هذه القواعد االسترشادية في توفير المزيد من االنسجام والتناغم بقواعد السلوك 
المهني المطبقة لدى أعضاء االتحاد وتكون بمثابة داعم لجهود هيئات الرقابة في تعزيز السلوك 

المهني لجميع العاملين بهيئات األوراق المالية األعضاء باالتحاد.

                                                                            واهلل ولي التوفيق.

                        األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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الفصل األول: التعاريف والمصطلحات

المادة 1: التعاريف والمصطلحات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين مقابل كل منها:

الدولة: أي دولة من دول األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

االتحاد: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية. 

األعضاء: الجهات أو الهيئات الرقابية العربية األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

السوق: سوق األوراق المالية

الهيئة: هيئة األوراق المالية 

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري

القواعد: هي قواعد السلوك المهني لمنسوبي الهيئة. 

المعايير المهنية واألخالقية: هي كافة التعليمات والضوابط الخاصة بالمواد الواردة في القواعد لمنسوبي الهيئة.

الموظف: أي شخص تعينه الهيئة بموجب عقد عمل محدد أو غير محدد المدة لالضطالع بأعباء وظيفة محددة. 

منسوبو الهيئة: يقصد بمنسوبي الهيئة في هذه القواعد رئيس وأعضاء مجلس الهيئة والموظفون 
ض إليها القيام بأي وظيفة  والمستشارون والمعارون  والمتدربون، أو أعضاء أي لجنة أو لجنة فرعية يمكن أن يفوَّ

من وظائف الهيئة، والعاملون بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة، أو أي من العاملين بالهيئة بشكل مباشر 
أو غير مباشر بما في ذلك العاملون بموجب النظام الجزئي أو العاملون بموجب عقود من الباطن حيثما ينطبق.

الموظف المعار: الموظف الذي أعير من جهته األصلية للعمل في الهيئة، أو الموظف الذي يعار من الهيئة إلى 
جهة عمل خارج الهيئة، فترًة زمنيًة محددًة.

المتدربون: المتدربون في برامج التدريب المختلفة في الهيئة.

الجهات/األطراف ذات الصلة: يقصد بهم المستثمرون في السوق المالية أو الشركات المدرجة أو التي تسعى 
إلى اإلدراج في السوق المالية أو المستشارون أو المحللون الماليون أو مكاتب االستشارات المالية أو القانونية 

أو شركات الوساطة أو الموردون أو المتعاقدون مع الهيئة أو لحسابها، أو المتعاملون في السوق المالية سواء 
أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين. ولمزيد من التوضيح فإن الجهات/األطراف ذات الصلة هي أي شخص أو 

منظمة: 
-لديها أعمال قائمة أو تسعى إلى العمل مع الهيئة. 

-لديها مصالح قد تتأثر بأداء أو عدم أداء الموظف لواجباته الرسمية.  
-تسعى إلى الحصول على إجراء رسمي من الهيئة. 

-مكاتب المحاماة التي تعمل في نطاق السوق المالية. 
-تقع تحت رقابة الهيئة بما في ذلك الشركات المدرجة واألشخاص المرخص لهم وموظفيهم.
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المعلومات السرية أو الداخلية: ُيقصد بها أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو إحصائيات شفهية كانت أم خطية 
أم إلكترونية أم غير ذلك، يحوزها أي من منسوبي الهيئة بحكم طبيعة عمله أو يّطلع عليها بأي صفة كانت 

وليست متاحة لآلخرين، سواء أكانت معلومات مالية أم إدارية أم تجارية أم تسويقية أم فنية أم أي من المعلومات 
األخرى التي تتعلق بالسوق المحلية وأنشطتها أو الهيئة أو أي من منسوبيها.

ب المعلومات السرية أو الداخلية: ُيقصد بها السياسات واإلجراءات المكتوبة  االحتياطات الالزمة لمنع تسرُّ
التي تضعها الهيئة وآلية فصل المهام والمسؤوليات وإجراءات العمل ذلك للمحافظة على المعلومات السرية 
أو الداخلية التي يحصل عليها منسوبو الهيئة في سياق ممارستهم ألعمالهم، والتي تهدف إلى التأكد من أن 
تلك المعلومات متاحة لموظفي الهيئة المصرح لهم بالحصول عليها فقط، وال ُيفصح عنها ألي أشخاص آخرين. 

األقرباء: ُيقصد بهم لغرض اإلفصاحات الخاصة باالستثمارات الشخصية في السوق:
-الزوج والزوجة. 
-األوالد القّصر. 

األوالد القّصر: األبناء والبنات الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.

تعارض المصالح: تأثر أي من مصالح الهيئة أو حقوقها أو أعمالها أو قراراتها أو سمعتها أو مكانتها بالمصالح 
الشخصية لمنسوبيها، التي قد تكون ناشئة عن مصالح مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، حالية كانت أم 

مستقبلية، أو ناشئة من عالقات مهنية أو عائلية أو شخصية أو مالية.

العالقات العائلية: المقصود بالعالقات العائلية عند االفصاح عن تعارض المصالح:
-اآلباء، واألمهات واألجداد، والجدات. 

-األوالد، وأوالدهم. 
-اإلخوة و األخوات األشقاء، أو ألب أو ألم. 

-األزواج و الزوجات.

الهدية: أي مكافأة، أو خصم، أو ضيافة، أو جائزة، أو تكريم، أو قرض، أو أي شْي ذي قيمة نقدية )ال يتحمل تكلفته 
الموظف(، كذلك يشمل التعريف الخدمات المجانية مثل التدريب و النقل والرحالت و توفير السكن.

صاحب الصالحية: الشخص المعني بالموافقة أو اعتماد إجراء معين وفق جدول الصالحيات المعتمد بالهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة. 

مدير إدارة االلتزام الداخلي: هو مسؤول االلتزام الداخلي في الهيئة والشخص المسؤول عن إدارة وتطبيق 
هذه القواعد، ومراجعتها، واقتراح تعديلها، وتحديد المخالفات المحتملة أو الفعلية للقواعد، والرد على أي 

استفسارات تتعلق بها، إضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمراجعة والتحقيق في مخالفات لوائح الهيئة الداخلية 
وفقًا إلجراءات الهيئة المعتمدة.

المسؤول/مسؤولو الهيئة: هو المشرف الخاص بالموظف أو أي شخص مسؤول عن تقييم أداء الموظف أو من 
هو أعلى من المشرف الخاص في نفس التسلسل اإلداري .

الجهة اإلدارية: الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق وما في 
حكمها.
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الفصل الثاني: نطاق قواعد السلوك 
المهني لمنسوبي الهيئة

المادة 2: نطاق قواعد السلوك المهني
1. تنطبق هذه القواعد على جميع منسوبي الهيئة، ويجب اإلحاطة وااللتزام الكامل بالتعليمات المنصوص 
عليها في هذه القواعد وتطبيق أعلى المعايير المهنية واألخالقية واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع 

في المخالفات أو الشبهات. وعلى مسؤولي الهيئة التأكد من التزام موظفيهم بهذه القواعد، واإلبالغ عن أي 
مخالفات بحسب ما هو مذكور في الفصل الخاص بالتبليغ عن المخالفات.

2. يجب أن تتضمن العقود التي تبرمها الهيئة أحكامًا تنظم العالقة والتعامل مع األطراف المتعاقد معها من 
مستشارين خارجيين ومقاولين وموّردين بما يتفق مع هذه القواعد. كذلك يلتزم أي طرف ثالث يعمل بالنيابة عن 

الهيئة أو يمثلها لدى الغير بأحكام محددة من هذه القواعد. 

3. يجب االلتزام بقواعد السلوك المهني من تاريخ االلتحاق بالهيئة سواء عبر التعاقد أم مباشرة العمل أم 
التكليف أم التعيين، باإلضافة الى أهمية االلتزام بعدد من الضوابط حتى بعد انتهاء عالقة العمل مع الهيئة.

4. ال تحول اإلجازات باختالف صورها أو مهام العمل خارج الدولة أو داخلها أو بعثات التدريب والدراسة دون االلتزام 
بقواعد السلوك المهني خالل تلك الفترة.

5. للهيئة كامل الحق في اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو جزائية بما في ذلك إنهاء الخدمة والمساءلة القانونية 
وغيرها بحق من ينتهك أنظمتها وسياساتها وفقا لما جاء في نظام العمل.

الفصل الثالث: االلتزامات الوظيفية

المادة 3: االلتزامات الوظيفية
تعتمد الهيئة في تحقيق رسالتها على منسوبيها، لذلك ال بد من االلتزام  ومراعاة القواعد وأخالقيات المهنة 

أثناء العمل لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها، ومن أجل المحافظة على ثقة المتعاملين معها. وتتضمن االلتزامات 
الوظيفية العامة الواجب مراعاتها من كافة منسوبي الهيئة ما يلي:
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1. قراءة قواعد السلوك المهني، وااللتزام بجميع ما ورد فيها من سياسات و تعليمات.

2. الحرص على استيضاح السياسات  والتعليمات الواردة في القواعد من خالل التواصل مع اإلدارة المعنية 
بهذا الشأن. 

3. االلتزام بالمعايير المهنية واألخالقية  والعدالة  وحسن التعامل  وتأصيل السلوك المهني  واألخالقي 
في بيئة العمل.

4. العمل لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها وتقديم مصالحها فوق أي اعتبار.

5. اإلفصاح إلدارة الموارد البشرية ضمن إجراءات التعيين األولية عن األوراق المالية التي يملكها منسوبو 
الهيئة، أو الواقعة تحت تصرفهم، أو تحت تصرف أحد أقربائهم، فور تعيينهم في الهيئة.

6. اإلفصاح إلدارة االلتزام الداخلي عن أي تغيير في ملكية األوراق المالية التي يملكها منسوبو الهيئة، أو 
الواقعة تحت تصرفهم، أو تحت تصرف أحد أقربائهم. 

7. الحرص على االطالع على األنظمة واللوائح  والسياسات المعمول بها في الهيئة ذات العالقة بأعمال 
منسوبي الهيئة؛ للعمل بموجبها واإلفصاح عما تتطلبه تلك السياسات من معلومات.

8. المحافظة على المعلومات السرية أوالداخلية للهيئة وعدم  إفشائها أو تداولها في مواقع التواصل 
االجتماعي، واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحفظها وحمايتها من خالل االلتزام بسياسات إدارة أمن 

المعلومات في الهيئة، مع ضرورة اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام عبر إحدى القنوات المتاحة وتشمل المدير 
المباشر،أو مسؤل أمن المعلومات، أو إدارة االلتزام الداخلي.

9. عدم استغالل الصالحيات، أو المنصب، أو العالقات الشخصية أو المهنية، عند التعامل مع األطراف ذات 
العالقة أوالصله بالهيئة أو بأي من أنشطتها للحصول على مصلحة أو مزايا أو فوائد أو إللحاق الضرر 

باآلخرين.

10. عدم استغالل أوقات العمل الرسمية ألغراض ليس لها عالقة بمهام العمل.

11. ال يجوز ألي من موظفي الهيئة تفويض أي من واجباته الوظيفية إلى موظف آخر، بل يتم ذلك إما 
بموجب  تفويض من المدير المباشر أو حسبما تقضي به سياسات الهيئة المعتمدة. 

12. التعاون مع منسوبي الهيئة، وتشجيع العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتقديم المساعدة لهم 
ما أمكن ذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر السلوكيات اإليجابية 

بهدف تحسين بيئة العمل.

13. احترام الرؤساء والزمالء في العمل والتعامل معهم دون تمييز، أو مضايقة، أو تحرش، أو عنف، أو 
توجيه ألفاظ غير الئقة.

14. تمثيل الهيئة بشكٍل إيجابّي ومهني أثناء العمل أو عند المشاركة في المناسبات والفعاليات 
الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها، وال سيما االهتمام بحسن المظهر والسلوك، واحترام 

الثقافات واالختالفات بين الناس، والتعامل بشكل مهني مع اآلخرين داخل الهيئة وخارجها. 

15. العناية بالزَوار والمراجعين، وكسب ثقتهم، واإلجابة عن استفساراتهم ضمن حدود الصالحيات.

16. إظهار بطاقة العمل الشخصية خالل التواجد في مرافق الهيئة وعدم إساءة استخدامها. 
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17. المحافظة على المظهر المهني العام بحيث يتوافق مع متطلبات الوظيفة والعادات  والتقاليد أو ما 
تمليه إرشادات الزي المالئم في العمل.

18. المحافظة على موجودات الهيئة وحماية حقوقها ومصالحها كافة، وسالمة وأمن مكان العمل، وإبالغ 
إدارة المرافق والخدمات فورًا عن أي حوادث أو إصابات أو ظروف غير آمنة لمعالجتها، وااللتزام بسياسات 

ومعايير األمن والسالمة المعمول بها في الهيئة.

19. إبالغ إدارة االلتزام الداخلي بحاالت عدم االلتزام بمواد قواعد السلوك المهني بحسب المادة الرابعة 
عشرة  من هذه القواعد.

20. االلتزام باألنظمة ذات العالقة.

المادة 4: التزامات من يتولى منصب إشرافي:
باإلضافة الى االلتزامات الوظيفية الواردة في هذا الفصل، يجب على كل من يتولى منصبًا إشرافيًا تحمل 

مسؤولية اإلشراف على الموظفين والعمل بشكل مهني، وذلك بأن يلتزم باآلتي:

1. التطبيق الشخصي لقيم الهيئة وسياساتها والمعايير األخالقية من خالل االلتزام بقواعد السلوك 
المهني.

2. دعم ثقافة االلتزام، والتأكد من فهم الموظفين الخاضعين إلشرافه لمتطلبات العمل والسياسات 
واإلجراءات وقواعد السلوك المهني، وحثهم على االطالع عليها والعمل بها، واإلشراف على التزامهم بها، 

واإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام عبر القنوات المتاحة بحسب المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد. 

3. العدالة في التعامل وعدم التمييز.

4. تشجيع الموظفين على المبادرة وتوفير فرص لهم  للمشاركة. 

5. تشجيع الموظفين على التواصل في سبيل التطوير.

الفصل الرابع: تعارض المصالح

المادة 5: تعارض المصالح
1. يجب على جميع منسوبي الهيئة تقديم مصالح الهيئة فوق أي اعتبارات شخصية.

2. يجب على منسوبي الهيئة االمتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو قد يؤثر في تأدية الموظف 
لمهام عملة واتخاذه للقرار، كما يجب اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح التي يمكن أن تؤثر على الهيئة أو على 

الجهات/األطراف ذات الصلة  وبحسب ما تنص عليه هذه المادة.
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3. يجب اإلفصاح عن تعارض المصالح من خالل مرحلتين، وهما:

المرحلة األولى: اإلفصاح إلدارة الموارد البشرية عن حاالت تعارض المصالح قبل مباشرة العمل في الهيئة 
ضمن إجراءات التعيين األولية.

المرحلة الثانية: اإلفصاح إلدارة االلتزام الداخلي عن حاالت تعارض المصالح التي تنشأ خالل العمل في 
الهيئة نتيجة عالقة عائلية أو شخصية أو مهنية، وذلك في الحاالت التالية:

أ ( فور تكليف موظف الهيئة من قبل الوحدة/اإلدارة/الوكالة بمهام ومسؤوليات قد ينتج عنها 
تعارض في المصالح.

ب ( فور تعيين الموظف في منصب قيادي.

ت ( أي تعارض للمصالح قد ينشأ خالل فترة العمل وربما يؤثر في الهيئة أو في أي من األطراف ذات 
الصلة.

الفصل الخامس: ضوابط االستثمارات 
الشخصية في السوق المالية 

المادة 6: 
يحظر على منسوبي الهيئة تداول األوراق المالية بناًء على معلوماٍت داخلية أو اإلفصاح عن تلك المعلومات. 
وُيعّد الموظف منتهكًا لهذا الحظر في حال استغالله لمعلوماٍت داخلية في تداول أي ورقة مالية في السوق 
المالية، أو الترتيب لصفقة ما لصالحه أو لصالح أيٍّ من أقربائه أو أي شخٍص آخر. وفي حال مخالفة هذه المادة، 

ق العقوبات المنصوص عليها في النظام، وينطبق ذلك على جميع منسوبي الهيئة.  ويجب في هذا  تطبَّ
الخصوص على منسوبي الهيئة مراعاة ما يلي:

 أ( تداول األوراق المالية:

تداول األوراق المالية في السوق من قبل منسوبي الهيئة وأقربائهم:

1( األسهم:  ال يجوز شراء األسهم المدرجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويستثنى من ذلك شراء 
األسهم لغرض الحصول على قرض/ تمويل شخصي وفقًا للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

2( صناديق االستثمار وصناديق االستثمار العقارية وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs: يجوز لمنسوبي 
الهيئة وأقربائهم المشاركة في صناديق االستثمار وصناديق االستثمار العقارية وصناديق المؤشرات 

المتداولة ETFs في السوق.
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3( أدوات الدين: يجوز لمنسوبي الهيئة وأقربائهم االستثمار في أدوات الدين في السوق.

4( االكتتاب: يجوز االكتتاب في :

4-1 األسهم المطروحة بالقيمة االسمية.

4-2 األسهم المطروحة المحدد سعرها من قبل الحكومة.

4-3 أسهم حقوق األولوية.

5( حقوق األولوية: يجوز لمالك السهم من منسوبي الهيئة وأقربائهم شراء حقوق أولوية بغرض 
االكتتاب فيها فقط، وال يجوز لهم بيع ما اشتروه من هذه الحقوق.

 ب( اإلفصاح: 

1( يجب على منسوبي الهيئة فور تعيينهم اإلفصاح عن األوراق المالية التي يملكونها، أو الواقعة تحت 
تصرفهم، أو تحت تصرف أحد أقربائهم، وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها خالل 3 أيام من تاريخ علمهم بذلك. 

2( يجب على منسوبي الهيئة إبالغ إدارة االلتزام الداخلي قبل بيع أي أوراق مالية مملوكة لهم أو ألقربائهم 
في السوق المالية بيوم عمٍل واحد على األقل من التاريخ المحدد للبيع، على أن يتم البيع خالل خمسة 

أيام من تاريخ اإلبالغ.

المادة 7:
أ ( امتالك أسهم اإلرث: يجب على منسوبي الهيئة اإلفصاح إلدارة االلتزام الداخلي عن األسهم التي  ُتنقل 

ملكيتها إليهم أو إلى أي من أقربائهم عن طريق اإلرث.

ب ( امتالك أسهم التأسيس: ال يجوز لمنسوبي الهيئة االشتراك في تأسيس الشركات.

الفصل السادس: ضوابط العمل خارج 
الهيئة

المادة 8: 
يحظر على موظفي الهيئة ممارسة أي مهنه أو عمل آخر خارج الهيئة بما في ذلك أن يشغلوا مناصب أو وظائف 
في أي شركة أو في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة ألي من األطراف 

اآلخرين، إال بعد موافقة خطية من الهيئة.
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الفصل السابع: قبول الهدايا ودعوات 
الضيافة من الجهات الخارجية وتنظيم 

تبادل الهدايا بين منسوبي الهيئة

المادة 9: قبول الهدايا والضيافة من الجهات الخارجية

 أ( ال يجوز لمنسوبي الهيئة أو أي من أقربائهم  قبول الهدايا ودعوات الضيافة من الجهات/األطراف ذات الصلة أو 
قبول الهدايا التي ُقدمت بسبب منصب الموظف في الهيئة.

 ب( ُيحظرعلى منسوبي الهيئة: 

1. قبول الهدايا التسويقية مثل المعايدات والتقاويم واألقالم ونحوها التي قد تعرضها الجهات/األطراف 
ذات الصلة بالهيئة والتي تتجاوز قيمتها الحد الذي تقرره الهيئة.

2. قبول أي تسهيالت خاصة أو عموالت أو مزايا أو منافع أو خصومات قد تعرضها الجهات/األطراف ذات 
الصلة بالهيئة.

3. قبول الهدايا النقدية بأي حال من األحوال. 
4. تقديم أي هدايا نيابة عن الهيئة ألي شخص أو جهة دون الحصول على موافقة سابقة من صاحب 

الصالحية في الهيئة.
5. قبول دعوات الضيافة التي قد تخلق إحساسًا بأي التزام تجاه المضيف، أو حَرج بسبب ظروف الدعوة أو   

تكاليفها.

 ج( االستثناءات من الحظر:

يجوز لمنسوبي الهيئة:

1. قبول الهدايا التسويقية من الجهات/األطراف ذات الصلة بالهيئة مثل المعايدات والتقاويم واألقالم 
ونحوها على أن تكون قيمة الهدية بالحد األعلى الذي تقرره الهيئة.

2. قبول جائزة أو تكريم أو وسام مقابل االنجازات المتميزة،  وذلك بعد الحصول على موافقة المدير 
المباشر أوالً ثم  إدارة االلتزام الداخلي.

3. قبول دعوات الضيافة  بعد الحصول على موافقة المدير المباشر أوالً لتقييم  مدى مالءمة تلبية الدعوة 
ومن ثم موافقة إدارة االلتزام الداخلي. 
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4. قبول وتلبية دعوات المشاركة للتحدث في المؤتمرات والندوات بعد الحصول على موافقة من 
إدارة االلتزام الداخلي بحسب الضوابط الواردة في المادة الثامنة الخاصة بضوابط العمل خارج الهيئة 

والمنصوص عليها في هذه القواعد.
5. تقديم الهدايا التي توزعها الهيئة وتحمل شعارها نيابة عن الهيئة.

6. قبول الهدايا المقدمة في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال ضيوف الجهة اإلدارية الرسميين 
بحيث التتجاوز قيمة الهدية الحد الذي تقرره الهيئة. شرط اإلفصاح وأال تكون نقدية و أال تكون لمقدم الهدية  

مصلحة عامة أو خاصة يرجو الحصول عليها.
 د( ال ُتعّد األمثلة التالية هدايا و يمكن لمنسوبي الهيئة قبولها:

- الضيافة  )مثل القهوة(. 
- بطاقات التهنئة. 

- الخصومات المتاحة لموظفي الحكومة. 
- مكافآت أوجوائز مرتبطة بمسابقات مفتوحة لعامة الناس.

 هـ(  يكون التصرف بالهدايا التي اليمكن قبولها بحسب ما ورد في هذه المادة على النحو التالي: 

1( ملء نموذج اإلفصاح عن الهدايا وإرساله إلى إدارة اللتزام الداخلي.
2( إعادة أي هدية مقدمة من الجهات/األطراف ذات الصلة تتجاوز قيمتها الحد الذي تقرره الهيئة واالعتذار 

عن قبولها، مع ضرورة اإلشارة إلى سياسة الهيئة ذلك؛ لتجنب اإلحراج والمحافظة على مهنية العالقة بين 
الهيئة واألطراف األخرى.

3( إذا كانت الهدية سريعة التلف )مثل سلة فاكهة أو زهور( ويتعذر إعادتها، يمكن للموظف -بعد إبالغ 
إدارة االلتزام الداخلي- االحتفاظ بها أو مشاركتها مع الموظفين في المكتب. 

4( أما الهدايا المقدمة من الجهات الحكومية للمسؤولين – في حال تجاوزت القيمة المنصوص عليها في 
الفقرة السادسة أعاله - فتكون ملكًا للهيئة، وُتحفظ في مكان مخصص بحيث يتم التصرف بها. 

المادة 10: تنظيم تبادل الهدايا بين منسوبي الهيئة
 أ( ُيحظر على منسوبي  الهيئة: 

1. تقديم هدية  أو المشاركة في تقديم هدية لمسؤول في الهيئة. 

2. أن يطلبوا من منسوبي الهيئة اآلخرين المساهمة ماديًا لغرض شراء هدية لمسؤول في الهيئة.  

 ب( يستثنى من الحظر ما يلي: 

1. يمكن تقديم/قبول الهدايا في المناسبات الخاصة و/أو غير المتكررة مثل مناسبات الزفاف، وإنجاب 
مولود، والتقاعد. 

2. يمكن مشاركة الطعام مع الموظفين في األماكن المخصصة مع ضرورة التأكيد على أن مساهمة  
باقي الموظفين )ماليًا( في مثل هذه المناسبات هو تطوعي وليس إلزاميًا.
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الفصل الثامن: المحافظة على الممتلكات 
والمعلومات

المادة 11: المحافظة على الممتلكات والمعلومات
يجب على منسوبي الهيئة  االلتزام باآلتي:

 أ( استخدام ممتلكات الهيئة المتاحة االستخدام األمثل وذلك لتحقيق أهداف الهيئة وتسيير أعمالها و 
المحافظة على حقوقها وممتلكاتها في أثناء القيام بالواجبات الوظيفية.

 ب( االمتناع  من استخدام أي من موجودات الهيئة لألغراض الشخصية أو التي ال تتعلق بالعمل، وعدم 
استعمال اسم الهيئة أو مرافقها أو عالقاتها لمنفعة شخصية خارج العمل.

 ج( اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان سالمة أنظمه الهيئة اإللكترونية وحمايتها من 
التلف والتعديل واالختراق أو استخدامها بشكل غير نظامي أو أخالقي أو أن  يستخدمها أشخاص غير 

مصرح لهم بذلك، وااللتزام  بسياسات أمن المعلومات.

 د( عدم نقل أي من ممتلكات الهيئة أو الوثائق والسجالت أو المستندات خارج مقرالهيئة إال بموافقة 
خطية منها.

 هـ( عدم استخدام شعار الهيئة ألغراض تجارية أو غير تجارية دون موافقة خطية  سابقة منها.

 و( المحافظة على حقوق النشر والملكية الفكرية والموارد المقدمة مثل استخدام البرمجيات، والبيانات، 
ونظم المعلومات، ومعالجة المعلومات، والمواد المكتوبة، والدورات التعليمية وبرامج التدريب، وعدم 

نسخها أو توزيعها أو نشرها دون الحصول على موافقة خطية سابقة من الهيئة.

 ز( عدم استغالل أوقات العمل الرسمية ألغراض خارجية أو خاصة، ويجب أن يستغل الوقت الرسمي في 
أداء العمل الموكول للموظف.

 ح( االلتزام بسياسات الهيئة فيما يتعلق  باستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت، ووسائل االتصال.

 ط( يحظر على أي من منسوبي الهيئة اإلفصاح عن أي معلومة داخلية ألي طرف كان.
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الفصل التاسع: التعامل مع الصحافة 
ووسائل اإلعالم

المادة 12: التعامل مع الصحافة ووسائل اإلعالم
 أ( يجب على منسوبي الهيئة عدم التصريح لوسائل اإلعالم بأي بياناٍت أو معلوماٍت تتعلق بأنشطة الهيئة، 

ويقتصر التصريح  والرد على استفسارات وسائل اإلعالم على المخولين بذلك رسميًا. 

 ب( يجب على منسوبي الهيئة:

1( عدم اإلدالء لوسائل اإلعالم أو في وسائل التواصل االجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة 
دون الحصول على موافقة سابقة على ذلك.

2(  عدم التعليق أو النقد في مواقع التواصل االجتماعي عن الهيئة أو نشر صور لمرافق الهيئة وأعمالها 
الداخلية و/أو السرية.  

3( إحالة استفسارات وسائل اإلعالم إلى اإلدارة المعنية بهذا الشأن.

الفصل العاشر: الضوابط بعد انتهاء عالقة 
العمل مع الهيئة

المادة 13: ضوابط الحظر بعد انتهاء عالقة العمل مع الهيئة
يجب على منسوبي الهيئة االلتزام باآلتي: 

1( عدم اإلفصاح بأي شكل من األشكال عن المعلومات السرية أو الداخلية أو استعمالها ألي غرض كان، أو 
القيام بأي محاوالت للتأثير أو االستفسار عنها حتى إن كانت تحت مسؤوليته الرسمية ، أو التعامل بشأنها 

مع وسائل اإلعالم أو الحديث باسم الهيئة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العمل لدى الهيئة.

2( مراعاة نظام المحاماة.
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3( التوقف عن استخدام المعلومات أو الوثائق التي بحوزة منسوب الهيئة، أو تلك المخّزنة بجهاز الحاسب 
اآللي الخاص به، وعليه في هذه الحالة إعادتها وتسليمها إلى الهيئة. علمًا أن إعادة أو إتالف مثل هذه 

المستندات ال يعفي من التزام المحافظة على سرية المعلومات التي تحتويها هذه المستندات حتى بعد 
انتهاء العالقة مع الهيئة وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليه في هذه المادة.

4( للهيئة فرض ضوابط وقيود إضافية على بعض الوظائف أو الموظفين بحسب  ما تراه مناسبًا.

الفصل الحادي عشر: التبليغ عن المخالفات 
و األنشطة غير القانونية

المادة 14: التبليغ عن المخالفات و األنشطة غير القانونية
يجب على منسوبي الهيئة في حال علمهم بصدور أي تصرفات من زمالئهم  من الممكن أن تنطوي على مخالفٍة 

لنظام السوق المالية، أو أي من اللوائح التنفيذية، أو التعليمات النظامية المعتمدة، أو سوء السلوك، أو سوء 
المعاملة أواالحتيال...الخ إبالغ المدير المسؤول عن القواعد.  وسيتم التعامل مع البالغ بسرية تامة ومهنية عالية 
لحماية من قام بالتبليغ مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة وتصحيح األمر، وإذا ثبت تعمد الموظف عدم اإلبالغ عن 

تلك األنشطة والمخالفات غير القانونية، فسيكون عرضة للمساءلة القانونية.

الفصل الثاني عشر: اإلقرار السنوي على 
قواعد السلوك المهني

المادة 15: اإلقرار السنوي على قواعد السلوك المهني
يجب على منسوبي الهيئة الحرص على االلتزام بتطبيق أعلى المعايير المهنية؛ وذلك من خالل قراءة وفهم 

قواعد السلوك المهني واستكمال إجراءات التوقيع السنوي الذي يضمن اطالع منسوبي الهيئة على الواجبات 
والمسؤوليات التي تحكم العالقة المهنية مع الهيئة ومعرفتهم بها.
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الفصل الثالث عشر: مخالفة  قواعد السلوك 
المهني

المادة 16: مخالفة  قواعد السلوك المهني
يعرض عدم االلتزام بهذه القواعد المخالف للجزاءات الواردة في التشريعات النافذة ذات الصلة.

الفصل الرابع عشر: النفاذ

المادة 17: النفاذ
تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ صدورها.
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الفصل األول: تعريفات

االتحاد: اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.
األمانة العامة: األمانة العامة لالتحاد.

العضو: أي هيئة من الهيئات األعضاء باتحاد هيئات األوراق المالية العربية.
الموظف الُمعار: الفرد / الموظف الذي يستخدمه العضو والذي يتم تحديد شروط وأحكام عمله وفقًا للقوانين 

المعمول بها في دولة العضو.
العضو المرسل: العضو الذي يتواجد فيه مكان إقامة المنتدب قبل بدء اإلعارة.

العضو المستلم: العضو الذي يتواجد فيه مكان إقامة المنتدب خالل فترة اإلعارة.
اإلعارة: نقل الموظف الُمعار من عضو أول إلى عضو آخر لفترة زمنية تصل إلى عامين للقيام بالواجبات 

والمسؤوليات وفًقا للشروط واألحكام المتفق عليها. علمًا بأن المهمات المسندة للموظف الُمعار مؤقتة، ويكون 
الموظف الُمعار ال يزال يشغل منصبه األساسي ويحتفظ بالشروط واألحكام المرتبطة بهذا المنصب.

الفصل الثاني: األهداف

تهدف اإلعارة إلى توفير وسيلة لتسهيل التطور المهني للموظفين واالستجابة الحتياجات األعضاء على المدى 
القصير ألي برنامج عمل وذلك من أجل االستفادة من كفاءة المعارين وتوفير وسيلة لتلبية متطلبات التطوير 

المهني وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء االتحاد.

الفصل الثالث: دور األمانة العامة
- للهيئة المستضيفة أن تتواصل مباشرة مع األمانة العامة وتقدم الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف 

الُمعار، على أن تقوم األمانة العامة بالتواصل مع باقي األعضاء وترشيح الموظف )الموظفين( الذي تتحقق فيه 
المواصفات المطلوبة.

- تقوم األمانة العامة لالتحاد بإضافة قسم جديد إلى الموقع اإللكتروني لالتحاد خاص بعملية تبادل الموظفين 
واإلعارة.
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الفصل الرابع: التوجهات

1. التوجهات العامة
يعمل جميع األعضاء على تعزيز ودعم  وتحديد فرص استخدام اإلعارة، ويتم تحديد شروط وأحكام اإلعارة من خالل 

اتفاقية رسمية يتم توقيعها من قبل الموظف الُمعار وممثلين عن األعضاء المرسلين واألعضاء المستلمين.

2. مبادئ اإلعارة 
يجب أن يتم دعم كل إعارة من خالل هذه المبادئ:

- أن تكون أهداف اإلعارة محددة ومتماشية مع أهداف جميع األطراف )لبناء العالقات، وتطوير المهارات، 
واالحتفاظ بالموظفين وتطويرهم أو تثقيف أي جهات أخرى(

- ينبغي إشراك الشخص الُمعار في العمل الحقيقي للهيئة المضيفة )تحديد ووضع وصف مفصل لمهام 
العمل لضمان توافق جميع األطراف(

- تخفيف من أي تضارب محتمل في المصالح أو أي مخاطر

- يجب أن تكون هناك ترتيبات مسبقة لدعم الموظفين الُمعارين

- ينبغي أن يكون هناك دعم إداري على جميع المستويات وأن يتم الحفاظ على التعاون والعالقات الجيدة 
طوال فترة اإلعارة

كما يجب توافر اآلليات التالية:

- ينبغي توفر آلية لنقل المعرفة المكتسبة حديثا إلى العضو المرسل أثناء وخالل اإلعارة وبعدها

- يجب تقييم فعالية اإلعارة في تحقيق أهدافها

3. إجراءات اإلعارة
تتم عملية اإلعارة من خالل الخطوات التالية:

- أن تكون اإلعارة ضمن خطة للتطوير المهني محددة من قبل العضو المرسل.

- أن تتناسب اإلعارة مع برنامج التنمية المهنية لدى الهيئة العضو والمخطط لها والمعتمدة من الجهة 
التي يتم منها الترشيح مع تحديد المدة.

- يطلب العضو من االتحاد تنسيق عملية اختيار الموظف الُمعار المناسب للقيام باإلعارة من خالل عملية 
تنافسية.
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4. المدة الزمنية
تحدد اإلعارة للمهام التي تستغرق مدة تنفيذها أقل من 24 شهر ويجوز التمديد بموافقة األطراف المعنية في 

اتفافية اإلعارة.

5. الرواتب واالمتيازات
يقوم األعضاء المرسلين والمستلمين بالتشاور فيما بينهم بما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه الموظف الُمعار من 

حيث الراتب واالمتيازات والترقيات وغيرها. 

6. عقد اإلعارة
يجب أن يتضمن عقد اإلعارة البنود التالية:

- بيانات األطراف المعنية كاملة

- تاريخ البدء واالنتهاء

- معلومات عن التزامات الدفع

- مهام العمل التي يتعين القيام بها

- معلومات عن تقييم األداء واإلشراف

- الموافقات / متابعة اإلجازات

- فترة إشعار ألي تغييرات في االتفاقية

- معلومات االتصال للعضو المرسل والعضو المستلم

- التزامات األطراف المعنية في االتفاقية بما في ذلك ما يتعلق بالسرية وتضارب المصالح وحقوق الملكية 
الفكرية

- اإلجراءات الواجب اتباعها بعد انقضاء فترة اإلعارة

- تحديد الظروف التي يسمح فيها إلغاء اإلعارة قبل انقضاء الفترة المحددة في االتفاقية، وكذلك شكل 
إشعار اإلنهاء المقرر تقديمه

- توقيعات الموافقة

7. تمديد عقد اإلعارة 
ُيقصد باإلعارة أن تكون خيارًا مؤقتًا لتوفير الموارد خالل فترة زمنية محددة من خالل قيام الموظف الُمعار بمهام 
عمل معينة مؤقتة لدى عضو آخر، ولكن يجوز تمديد فترة اإلعارة )أو تخفيضها( بناء على موافقة جميع األطراف 

المعنية. 
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8. حفظ ملف الموظف الُمعار
يحتفظ العضو المستلم بسجالت تتعلق بتوظيف الموظف الُمعار خالل مدة اتفاقية اإلعارة، يقدم العضو 

المستلم تقييمًا ألداء الموظف الُمعار بشكل دوري وقبل نهاية اإلعارة. ويقوم العضو المستلم بتحويل سجالت 
التوظيف المتعلقة بإعارة الموظف للعضو المرسل )الذي يحتفظ بالملف الرئيسي للموظف الُمعار( عند االنتهاء 

من فترة اإلعارة.

9. تعارض المصالح
على الموظف الُمعار االمتثال للسياسات بما في ذلك معايير األخالق والسلوك في كل من جهة العضو المرسل 

وجهة العضو المستلم. في حالة وجود أي تعارض، يجب أن تسود سياسات العضو المستلم.

10. إلغاء عقد اإلعارة
يجوز إنهاء اإلعارة من قبل أي من الطرفين المعنيين عن طريق إشعار مدته 30 يوًما، وعند إنهاء اإلعارة، يوافق 

العضو المرسل على تزويد الموظف الُمعار بمنصب يعادل نفس مستوى التصنيف واألجر. وعماًل باتفاق اإلعارة، 
يحق للموظف الُمعار، عند إنهاء اإلعارة الحصول على المزايا على النحو المنصوص عليه في لوائح العضو 

المستلم.



157 8. قواعد اإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد



158

إتحاد هيئات األوراق المالية العربية
صندوق بريد: 117555 دبي، إ.ع.م

مباشر: 0056 290 4 971+ 
فاكس: 0050 290 4 971+ 

info@uasa.ae :البريد اإللكتروني
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