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يعـد تكامل األسواق املالية بدول الس مـن أهم املوضوعات اليت تناولتها
االتفاقية االقتصـادية بدول جملس التعاون وأكـد عليها الس األعلى يف دورته
الثالثني (الكويـت _ ديسمرب ٢٠٠٩م) بتكليف اللجان الـوزارية املعنية بوضع
اآلليات الالزمة لتفعيل املـادة (٥) من االتفاقية االقتصادية اليت تنص على "تكامل
األسواق املـالية يف دول الس وتوحيد السيـاسات واألنظمة املتعلقة ا" وذلك
"دف تنمية االستثمارات احمللية والبيـنية واخلارجية يف دول الس، وتوفري بيئة

استثمارية تتسم بالشفافية واالستقرار .
وسعياً لتحقيق هذا التكامل  مبا يتفق مع متطلبات السوق اخلليجية املشتركة
ويمكّن مواطين دول الس الطبيعيني واالعتباريني من االستثمار والتداول يف مجيع
األسـواق املالية بدول الـس بيسر وسهولة، دون تفـريق أو متييز يف املعاملة ،
وإلتاحة الفرصة هلذه األسواق لتحقيق مـزيد من التطور وتقدمي منتجات جديدة
وتطوير أسـواق الصكوك والسنـدات اليت هلا دور هام يف تعزيـز مسرية النمو
االقتصادي بـدول الس، شكلت جلنة وزارية من رؤساء جمالس إدارات اجلهات
املنظمة لألسواق املـالية بدول الس (اللجنة الوزاريـة لألسواق املالية) يف مايو

٢٠١٠م يكون من مهامها واختصاصاا ما يلي  : 
• توحيد السياسات واألنظمة املتعلقة باألسواق املالية سعياً لتكاملها ، تنفيذاً للفقرة
(٣) من املادة (٥) من االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون ، وما صدر

ويصدر من قرارات من الس األعلى ذا الشأن .
• حتقيق متطلبات السوق اخلليجية املشتركة وما نصت عليه املادة (٣) من االتفاقية
واليت تنص على  أن "يعامل مواطنو دول الس الطبيعيون واالعتباريون يف أي
دولة من الدول األعـضاء نفس معاملة مواطنيـها دون تفريق أو متييز يف كافة

ااالت االقتصادية"، مبا يف ذلك تداول األسهم وتأسيس الشركات.
وقد توصلت اللجنة الوزاريـة لألسواق املالية يف اجتماعها الثاين (ديب، ١٦
يونـيه٢٠١١م) إىل قواعد موحدة إلدراج األوراق املـالية (األسهم ، والسندات
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والصكوك، ووحـدات صناديق االستثـمار) يف األسواق املالـية  بدول الس
وأوصت برفعها للمجلس األعلى للعمل ا بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول
األعضاء برفع تقارير دورية (كل ستـة أشهر) ، عن تطبيقها ومقترحاا لتحسني

وتطوير هذه القواعد، متهيداً ملراجعتها والعمل ا بصفة إلزامية  .
ويف الدورة الثـانية والثالثني للمجلس األعلى (١٩-٢٠ ديسمرب ٢٠١١م )

اعتمد الس األعلى هذه القواعد ، حيث قرر : 
أوال : اعتمـاد القواعد املوحدة إلدراج األوراق املالية يف األسواق املالية بدول

الس وهي : 
• القواعد املوحدة إلدراج األسهم يف األسواق املـالية بدول جملس التعاون

لدول اخلليج العربية . 
• القواعد املـوحدة إلدراج السندات والصكـوك يف األسواق املالية بدول

جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 
• القواعد املوحدة  إلدراج وحدات صنـاديق االستثمار يف األسواق املالية

بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
ثانياً : العمل ا بصفة استرشادية ملدة سنتني متهيداً ملراجعتها والعمل ا بصفة إلزامية.
هذا وتعمل اللجنة الوزارية على استكمـال توحيد األنظمة املتعلقة بتكامل
األسواق املالية ، وقـد توصلت اللجان التابعة هلا ملـشروع قواعد موحدة لطرح
األوراق املـالية يف األسواق املالية بدول الس، ومشروع قواعد اإلفصاح املوحدة
لألوراق املالية املدرجة يف األسواق املالية بدول جملس . وسترفع هذه املشاريع إىل

اللجنة الوزارية للموافقة عليها والتوصية بشأا للمجلس األعلى .

األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية
قطاع الشئون االقتصاديـة

فربايـر ٢٠١٢م
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القواعد املوحدة إلدراج األسهم يف األسواق املالية
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة

املـادة ( ١ )
تعاريـف

يف تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاين املُبينة
قرين كل منها ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك:

ـ الدولـــة : أي دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
ـ الدولـة األم : الدولة اليت أسست فيها الشركة.

ـ اجلهة الـرقابيـة : اجلهة اليت تتوىل مهام اإلشراف والرقابة على األسواق املالية
يف الدولة.

ـ الســوق: سوق األوراق املالية املرخص يف الدولة.
ـ اجلهـة املعنيـة: اجلهة اليت تتوىل مهام اإلشراف والرقابة على سجل الشركات

املسامهة يف الدولة.
ـ الشركـة: الشركة املسامهة املؤسسة يف الدولة، واليت أُدرجت أو طلبت إدراج

أسهمها .
ـ األسهـم: األسهم اليت تصدرها الشركة.

ـ الشخص : الشخص الطبيعي أو االعتباري.
ـ يـوم : يوم عمل .

ـ تعليق اإلدراج : اإليقاف املؤقت إلدراج أسهم الشركة حبد أقصى ستة أشهر .
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املـادة (٢)
نطـاق التطبيـق

تسري هذه القواعد على ما يلي : 
١ _ الشركات املسامهة اليت تتقدم بطلب إدراج أسهمها يف السوق .

٢ _ الشركات املسامهة املدرجة يف السوق .
املـادة (٣)

ال جيوز إدراج أية أسهم يف السوق إال بعد موافقة اجلهة الرقابية. 
املـادة (٤)

شـروط اإلدراج
يشترط إلدراج أسهم الشركة يف السوق اآليت :

١ _ أن تكون الشركة مسجلة يف سجل الشركات املسامهة لدى اجلهة املعنية.
٢ _ أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن ثالث سنوات مالية
صـدرت عنها ثالث ميزانيات مدققة مـن مدقق حسابات مرخص من قبل
الدولة وحسب املعايري احملاسـبية املعترف ا ، ومصادق عليهما من اجلمعية

العمومية للشركة.
٣ _ أن تكون الشركة مدرجة يف سوق الدولة األم.

٤ _ موافقة اجلمعية العمومية للشركة على إدراج أسهمها لدى السوق املعين.
٥ _ أن يكون راس مال الشركـة مدفوعاً بالكامل  وال يقل عن (٥٠) مليـون

ريال سعودي (أو ما يعادله ).
٦ _ أن يكون رأس مـال الشركة مقسماً إىل أسهم، وأن تكون حقوق املسامهني

بالنسبة لكل فئة من فئات األسهم اليت تصدرها الشركة متساوية.
٧ _ أال يقل عدد املسامهني يف الشركة عن ٢٠٠ مساهم.
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٨ _ أن ال تقل حقوق املسامهني يف الشركة يف أخر بيانات مالية عن ١٢٠% من
املتوسط املرجح لرأس املال .

٩ _ أن تكـون أسهم الشركة قابلة لنقل امللكية والتداول ، وعدم وجود أي قيود
على ذلك إال مبوافقة اجلهة الرقابية .

١٠ _ أن تلتزم الشركة بأيه شروط إضافية يعمل ا يف اجلهة الرقابية .
املـادة (٥)

حيق للدولة إلزام شركاا احمللية بإدراج أسهمها يف أسواقها فور تأسيسها وفق
األنظمة واللوائح املعمول ا يف الدولة .

املـادة (٦)
طلبـات اإلدراج

تقدم طلبـات اإلدراج للجهة الرقابية على النمـوذج املعتمد لديها مشفوعة
باملعلومات واملستندات الالزمـة، ومن خالل الشخص الذي حتدده اجلهة الرقابية
ولن يتم النظر يف أي طلب إال بعد استكمـاله . وميكن للجهة الرقابية االسترشاد

بالنموذج رقم (١) املرفق ذه القواعد .
املـادة (٧)

النظر يف طلبات اإلدراج
تـصدر اجلهة الرقابية قرارها بشأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تجاوز مخسة
عشر يوماً من تاريخ تقدمي الطلب مستوفياً للشروط، وجيوز هلا طلب أية بيانات أو
إيضاحات أخرى تراها ضرورية إلصـدار قرارها، ويف هذه احلالة يبدأ احتساب املدة

احملددة إلصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات و اإليضاحات املطلوبة.
و للجهة الرقابية رفض طلب اإلدراج مع بيان األسباب. ويخطر ذوو الشأن

بالقرار خالل مدة ال تجاوز مخسة أيام من تاريخ صدوره .
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املـادة (٨)
يخول قرار اجلهة الرقابية باملـوافقة على إدراج أسهم الشركة حق قيد تلك
األسهم يف السوق، وتعد املوافقة الغيه إذا انقضت فترة (٣) أشهر من تاريخ إخطار

ذوي الشأن ا دون قيام الشركة بقيد األسهم يف السوق .
املـادة (٩)

يترتب على املوافقة على قيد أسهم الشركة يف السوق اآليت :
١ _ الـتزام الشركة بتوقيع اتفاقيات مع كل من السوق وجهات اإليداع واملقاصة

حتدد حقوق والتزامات كل طرف.
٢ _ التزام السوق مبنح الشركة رمزاً خاصاً للتداول، وامساً خمتصراً باللغتني العربية

واإلجنليزية، مع مراعاة عدم تشابه األمساء يف األسواق. 
٣ _ التزام السوق بإخطار اجلهة الرقابية بواقعة القيد خالل مدة ال تجاوز مخسة أيام

من تارخيه.
٤ _ التـزام الشركة - قبل عشرة أيام من تاريخ إدراجها يف السوق- باإلعالن يف
صحيفتني يوميتني تصدران يف الدولة بـاللغتني العربية واإلجنليزية عن بياناا
املالية السنويـة واملرحلية وملخص لنشرة اإلصـدار احملدثة وملخص لتقرير

جملس إدارا املقدم لغايات اإلدراج.
٥ _ التزام الشركة بسداد رسوم القيد واإلدراج املقررة يف املواعيد احملددة لذلك.

املـادة (١٠)
تعليق اإلدراج 

١ _ للجهة الـرقابية  تعليق  إدراج أسهم الشـركة من التـداول يف السوق إذا
حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سري العمل، أو إذا رأت أن
تـداول السهـم ال خيدم املصلحة العامـة أو يشكل غبناً أو إخالالً حبقوق

املسامهني أو لغري ذلك من األسباب. 
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٢ _ دون اإلخالل بعمومية ما ورد يف البند (١) من هذه املادة جيوز للجهة الرقابية
أن تعلق اإلدراج يف احلاالت اآلتية:

( أ ) إذا مل تلتزم الشركة بتسديد الـرسوم املستحقة و املقررة أو الغرامات
املستحقة للجهات الرقابية واألسواق .

(ب) إذا اختذت اجلمعية العمومية قراراً ببيع اجلزء األعظم من موجودات الشركة.
(ج) إذا مت تعليق إدراج أسهم الشركة يف سوق الدولة األم.

( د ) إذا تقدمت الشركة بطلب مربر لتعليق إدراج أسهمها.
املـادة (١١)

للجهة الرقابية إلغاء تعليق إدراج أية أسهم يف حال زوال األسباب اليت أدت لذلك.
املـادة (١٢)

إلغـاء اإلدراج 
للجهة الرقابية إلغاء إدراج أية أسهم يف السوق يف أي من احلاالت اآلتية :

١ _ إذا صدر حكم قضائي ـائي أو قرار من اجلمعية العمـومية حبل الشركة
وتصفيتها، أو حتوهلا إىل شكل قانوين آخر. 

٢ _ إذا علق إدراج األسهم ملدة تتجاوز ستة أشهر. 
٣ _ إذا اتخذ قرار بدمج الشركة مع شركة أو شركات أخرى، حبيث ترتب على

ذلك انتهاء الشخصية االعتبارية للشركة .
٤ _ إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها بشكل ائي أو مؤقت ملدة تزيد عن

اثين عشرشهراً.
٥ _ إذا تقدمت الشـركة بطلب إلغاء إدراج أسهمها بنـاًء على موافقة من اجلمعية

العمومية.
٦ _ إذا انتهى أجل الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
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املـادة (١٣)
أحكـام عامـة

تلتـزم الشركات اليت مت إدراج أسهمها يف السـوق بكافة القوانني واللوائح
واألنظمة الصادرة عن اجلهة الرقابية أو األسواق .
املـادة (١٤)

حتدد رسوم القيـد واإلدراج للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد سدادها وفقاً
لقانون كل دولة ولوائحها وأنظمتها.

املـادة (١٥)
العقـوبــات

يعاقب كل مـن خيالف أحكام هذه القواعد وفـقاً لقوانني ولوائح  وأنظمة
اجلهة الرقابية أو األسواق بالدولة اليت متت فيها املخالفة .

املـادة (١٦)
النفــاذ

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الس األعلى .
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املستندات املطلوبـة املرفقـة
بامللحق رقـم ( ١ )

للجهة الرقابية طلب املستندات واإليضاحات الالزمة لإلدراج ، وعلى سبيل
املثال :

١ _ طلب من الشـركة موقع من رئيس جملس اإلدارة أو من خيوله بإدراج أسهم
الشركة يف السوق.

٢ _ موافقة مبدئية من السوق املراد إدراج األسهم فيه.
٣ _ موافقة اجلمعية العمومية للشركة على إدراج أسهمها لدى السوق املعين.

٤ _ موافقة املصرف املركزي علـى اإلدراج بالنسبة للبنوك والشركات اخلاضعة
لرقابته .

٥ _ نسخة معتمدة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ومجيع التعديالت
اليت طرأت عليهما .

٦ _ نسخة معتمدة وحمدثة من نشرة اإلصدار . 
٧ _ نسخة معتمدة من شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية للشركة سارية

املفعول.
٨ _ نسخة معتمدة من حمضر اجتماع اجلمعية العمومية التأسيسية.

٩ _ شهادة معتمدة من املستشار القانوين للشركة مبوقف القضايا املرفوعة من أو
ضد الشركة وشركاا التابعة وااللتزامات املالية املتعلقة بتلك القضايا.

١٠ _ شهادة معتمدة تؤكد أن مجيع موجودات وأصول الشركة مسجلة بامسها.
١١ _ نسخة من تقرير تقييم موجودات الشركة معتمدة من مقيم مستقل.
١٢ _ قائمة معتمدة بأمساء املفوضني بالتوقيع عن الشركة ومناذج التوقيع.

١٣ _ بيان مطبوع ومعتمد وآخر إلكتروين بأمساء املسامهني وملكية كل منهم.

 _ ١٨ _



١٤ _ تعهد من الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعماهلا يف وسائل النشر اليومية قبل
تداول  أسهمها يف السوق بأسبوعني على األقل.

١٥ _ تـعهد من الشركة بالتزامها بالقوانني واللوائح واألنظمة الصادرة عن اجلهة
الرقابية واألسواق .

١٦ _ تقرير صادر عن جملس إدارة الشركة يتضمن كحد أدىن ما يلي: 
( أ ) نبذة خمتصـرة عن تأسيس الشركة وأغراضها الرئيسية وعالقتها بالشركات

األخرى سواء كانت أماً أو تابعةّ أو شقيقةً أو حليفةّ (إن وجد).
(ب) حتديد األسهم الـيت سبق للشركة إصدارهـا واحلقوق اليت تتمتع ا،

وتلك اليت ترغب الشركة بإدراجها.
(ج) كشف بأمساء أعضاء جملس اإلدارة، واألسهم اليت ميلكوا هم وأقارم
من الـدرجة األوىل واملصدرة من قبل الشركة األم أو التابعة أو احلليفة
أو الشقيقة (إن وجد) وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات

املسامهة العامة األخرى.
( د ) واجبات ومسئـوليات أعضـاء جملس اإلدارة ومناصـبهم، واملزايا

واملخصصات ونسبة املشاركة يف األرباح اليت متنح هلم.
(هـ) أمساء من ميلكون (٥%) أو أكثر من األسهـم اليت أصدرا الشركة

وعدد ما ميلكه كل منهم. 
( و ) نسبة مسامهة غري اخلليجيني يف رأمسال الشركة. 

( ز ) األحداث اهلامة اليت مرت ا الشركة من تاريخ تأسيسها وحىت تاريخ
تقدمي طلب اإلدراج. 

(ح) تقـرير جملس اإلدارة ألداء الشركة وإجنازاا مقـارنةً باخلطة املوضوعة
مدعماً باألرقام، واخلطة املستقبلية للشركة.

 _ ١٩ _



١٧ _ البيانات املالية للشركة مشتملة كحد أدىن على ما يلي: 
( أ ) تقرير جملس اإلدارة ومدقق احلسابات وقائمة املركز املايل وقائمة الدخل
وقـائمة التدفقـات النقدية وقـائمة التغريات يف حقـوق املسامهني
واإليضاحات حـول البيانات املالية للثالث الـسنوات السابقة لتاريخ

تقدمي طلب اإلدراج.
(ب) البيانات املـالية املرحلية اليت تغطي الفترة الزمـنية من اية السنة املالية
السابقة لتقدمي طلب اإلدراج وحىت اية الربع األخري الذي يسبق تاريخ

الطلب على أن تكون مدققة من مدقق حسابات الشركة. 

 _ ٢٠ _













القواعد املوحدة إلدراج السندات والصكوك يف األسواق املالية
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة

املـادة ( ١ )
تعاريـف

يف تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك:

ـ الدولـــة : أي دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
ـ الدولـة األم : الدولة اليت أسست فيها الشركة.

ـ اجلهة الـرقابيـة : اجلهة اليت تتوىل مهام اإلشراف والرقابة على األسواق املالية
يف الدولة.

ـ الســوق: سوق األوراق املالية املرخص يف الدولة.
ـ املصـدر: احلكومة أو أية شركة أو جهة أو أي شخص قانوين آخر مؤسس يف
الدولة سواء كان عاماً أو خـاصاً، يقوم بإصدار السندات أو الصكوك مبا يف

ذلك الشركات اململوكة كلياً أو جزئياً من احلكومة.
ـ وكيل محلة السنـدات أو الصكوك: الشخص الـذي ميثل محلة السندات او

الصكوك ويقوم باملهام املنصوص عليها يف هذه القواعد .
املـادة (٢)

نطـاق التطبيـق
تسري هذه القواعد على إدراج السندات والصكوك يف السوق .

املـادة (٣)
ال جيوز إدراج أية سندات أو صكوك يف السوق إال بعد موافقة اجلهة الرقابية. 

 _ ٢٣ _



املـادة (٤)
شـروط اإلدراج

يشترط إلدراج السندات والصكوك يف السوق اآليت :
١ _ أن يكون املصدر قد حصل على موافقة اجلهة الرقابية على إصدار السندات أو

الصكوك املطلوب إدراجها.
٢ _ احلصول علـى املوافقات الالزمـة إلدراج السندات أو الـصكوك وفقاً

لإلجراءات القانونية املتبعة لدى املصدر.
٣ _ تعيني وكيل محلة السنـدات أو الصكوك يتوىل املهام التالية على سبيل املثال

وليس احلصر: 
( أ ) طلب وفحص التقـارير والبيانات املالية الدورية للمصدر ، واملستندات

واملعلومات ذات الصلة.
(ب) متابعة تنفيذ املـصدر 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 أو الصكوك مت استخدامها وفقا للغرض

الذي أصدرت من أجله بنشرة اإلصدار.
( د ) التأكد من دفع الفائدة املسـتحقة على السندات أو األرباح املستحقة

على الصكوك إىل حامليها يف تاريخ االستحقاق.
(هـ) التأكد من استحقـاق أو إطفاء السندات أو الصـكوك وفقا لنشرة

اإلصدار.
( و ) دعوة محلة السندات أو الصكوك لـالجتماع ملناقشة أي أمر طارئ،

يؤثر سلبا على مصاحلهم .

 _ ٢٤ _



ولوكيل محلـة السندات أو الصكوك االستعـانة بذوي اخلربة واالختصاص
الجناز املهام املوكلة إليه دون اإلخالل مبسؤوليته.

٤ _ أن يلتزم املصدر بأية شروط إضافية يعمل ا يف اجلهة الرقابية، وجيوز للجهة
الرقابية استـثناء املصدر من أي من الشروط الواردة يف هذه املادة وذلك مع

عدم اإلخالل مبا ورد بنشرة اإلصدار .
املـادة (٥)

طلبـات اإلدراج
تقدم طلبـات اإلدراج للجهة الرقابية على النمـوذج املعتمد لديها مشفوعة
باملعلومات واملستندات الالزمـة، ومن خالل الشخص الذي حتدده اجلهة الرقابية
ولن يتم النظر يف أي طلب إال بعد استكـماله . وميكن للجهة الرقابية االسترشاد

بالنموذج رقم (١) املرفق ذه القواعد .
املـادة (٦)

تصدر اجلهة الرقابية قرارها بشأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تجاوز مخسة
عشر يوماً من تاريخ تقدمي الطلب مستوفياً للشروط، وجيوز هلا طلب أية بيانات أو
إيضاحات أخرى تراها ضرورية إلصـدار قرارها، ويف هذه احلالة يبدأ احتساب املدة
احملددة إلصدار القرار من تـاريخ استيفاء البيانات و اإليضـاحات املطلوبة. وللجهة
الرقـابية رفض طلب اإلدراج مع بيان األسباب. ويخطر ذوو الشأن بالقرار خالل

مدة ال تجاوز مخسة أيام من تاريخ صدوره .
املـادة (٧)

يخول قرار اجلهة الرقابية باملوافقة على إدراج السندات أو الصكوك حق قيد
تلك السندات أو الصكوك يف الـسوق، وتعد املوافقة الغيه إذا انقضت فترة (٣)
أشهر من تـاريخ إخطار ذوي الشأن ـا دون قيام املصدر بـقيد السندات أو

الصكوك يف السوق .
 _ ٢٥ _



املـادة (٨)
يترتب على املوافقة على قيد السندات أو الصكوك يف السوق اآليت :

١ _ التـزام املصدر بتوقيع اتفاقيات مع كل من السوق وجهات اإليداع واملقاصة
حتدد حقوق والتزامات كل طرف.

٢ _ التزام السوق مبنح املصدر رمزاً خاصاً للتداول، وامساً خمتصراً باللغتني العربية
واإلجنليزية، مع مراعاة عدم تشابه األمساء يف األسواق. 

٣ _ التزام السـوق بإخطار اجلهة الرقابية بواقعة القيد خالل مدة ال تجاوز مخسة
أيام من تارخيه.

٤ _ التزام املصدر بسداد الرسوم املقررة يف املواعيد احملددة لذلك.
املـادة (٩)

تعليق اإلدراج 
أوالً : للجهة الرقابية بعد التحقيق والتشاور مع األسواق تعليق إدراج السندات أو
الصكـوك من التـداول يف السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما
يهدد حسن سري العمل، أو إذا رأت أن تــداول السندات أو الصكوك ال

خيدم املصلحة العامة أو لغري ذلك من األسباب. 
ثانياً : دون اإلخالل مبا ورد يف البند أوالً من هذه املادة جيوز للجهة الرقابية تعليق

ادراج السندات أو الصكوك  يف احلاالت اآلتية: 
١ _ إذا فقدت السندات أو الصكوك املدرجة أحد شروط اإلدراج الواردة يف

املادة (٤) من هذه القواعد. 
٢ _ إذا مل يلتزم املصـدر بتسديد الرسوم املـستحقة واملقررة أو الغرامات

املستحقة للجهات الرقابية أو األسواق.
٣ _ إذا مت تعليق إدراج سندات أو صكوك املصدر يف أي سوق مدرجة فيه.

 _ ٢٦ _



٤ _ عجز املصدر للسندات أو الصكوك عن الوفاء بالتزاماته املالية قصرية أو
طويلة األجل وعدم قدرته على متويل نشاطه الطبيعي.

٥ _ إذا تقدم املصدر بطلب مربر لتعليق إدراج سنداته أو صكوكه.
ثـالثاً: للجهة الرقـابية إلغاء تعليق إدراج أيـة سندات أو صكوك يف حال زوال

األسباب اليت أدت لذلك.
املـادة (١٠)

إلغـاء اإلدراج 
للجهة الرقابـية إلغاء إدراج أية سنـدات أو صكوك يف السوق يف أي من

احلاالت اآلتية :
١ _ إذا صدر قـرار قضائي ائي أو قرار من اجلمعيـة العمومية غري العادية حبل

املصدر وتصفيته. 
٢ _ إذا علق إدراج السندات أو الصكوك ملدة ستة أشهر. 

٣ _ إذا توقف املصدر _ إذا كان شـركة _ عن مباشرة نشاطه بشكل ائي أو
مؤقت ملدة تزيد عن اثين عشر شهراً.

٤ _ إذا تقدم املصدر بطلب مربر إللغاء إدراج سنداته أو صكوكه.
٥ _ إذا انتهى أجل املصدر أو الغرض الذي أنشئ من أجله.

٦ _ استحقاق أو إطفاء السندات أو الصكوك.
املـادة (١١)

أحكـام عامـة
يلتزم املصدر الذي مت إدراج سنداته أو صكـوكه يف السوق بكافة القوانني

واللوائح واألنظمة الصادرة عن اجلهة الرقابية أو األسواق .

 _ ٢٧ _



املـادة (١٢)
حتدد الرسوم املقررة للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد السداد وفقاً لقانون كل

دولة ولوائحها وأنظمتها .
املـادة (١٣)

العقـوبــات
خيضع كل من خيالف أحكام هذه القـواعد للعقوبات واجلزاءات املقررة يف

قوانني ولوائح وأنظمة اجلهة الرقابية أو األسواق بالدولة اليت متت فيها املخالفة .
املـادة (١٤)

النفــاذ
تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الس األعلى .

 _ ٢٨ _



 _ ٢٩ _



املستندات املطلوبـة املرفقـة
بامللحق رقـم ( ١ )

للجهة الرقابية طلـب املستندات واإليضاحات الالزمة لإلدراج السندات أو
الصكوك ، ومنها على سبيل املثال ما يلي :

١ _ طلب مـن املصدر موقع من رئيس جملـس اإلدارة أو املمثل القانوين للجهة
املصدرة (إذا مل يكن شركة) أو من ينوب عنهما بإدراج سندات يف السوق.

٢ _ موافقة مبدئية من السوق املراد إدراج السندات أو الصكوك فيه.
٣ _ املوافقة الالزمة إلدراج السندات أو الصكوك وفقاً لإلجراءات القانونية املتبعة

لدى املصدر.
٤ _ موافقة املصرف املركزي علـى اإلدراج بالنسبة للبنوك والشركات اخلاضعة

لرقابته .
٥ _ نسخة معتمدة من عقد التأسيس والنظام األساسي للمصدر ومجيع التعديالت

اليت طرأت عليهما .
٦ _ نسخة معتمدة من شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية للمصدر سارية

املفعول.
٧ _ قائمة معتمدة بأمساء املفوضني بالتوقيع عن املصدر ومناذج التوقيع ونسخ من

هويام الشخصية.
٨ _ بيان مطبوع ومعتمد وآخر إلكتـروين بأمساء مالكي السندات أو الصكوك

وملكية كل منهم .

 _ ٣٠ _













القواعد املوحدة إلدراج وحدات صناديق االستثمار يف األسواق املالية
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة

املـادة ( ١ )
تعاريـف

يف تطبيق أحكام هذه القواعد يقصـد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاين
املبينة قرين كل منها ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك:

ـ الدولـــة : أي دولة من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
ـ الدولـة األم : الدولة اليت أسس فيها صندوق االستثمار.

ـ اجلهة الرقابيـة : اجلهة اليت تتوىل مهام التنظيم والتراخيص واإلشراف والرقابة
على األسواق املالية يف الدولة.

ـ الســوق: سوق األوراق املالية املرخص يف الدولة.
_ صندوق االستثمار : وعاء مايل يباشـر نشاط جتميع املدخرات من املستثمرين
مقابل إصدار وحدات استثمار مـتساوية يف القيمة ويف احلقوق، ويتخذ أحد

األشكال املنصوص عليها قانوناً.
_ صندوق استثمار مفتوح : صندوق ذو رأس مال متغري يزيد مبا يتم إصداره من
وحدات جـديدة وينخفض مبا يتم استرداده مـن وحدات قائمة، وجيوز بعد

موافقة اجلهة الرقابية تداول وحداته يف السوق بعد إدراجه ا.
_ صندوق استثمـار مغلق : صندوق ذو رأس مال ثابت، وال تسترد وحداته إال يف
اية عمره ما مل ينص يف نظامه األساسي وتتفق سياسته االستثمارية على خالف
ذلك، وجيوز تداول وحداته يف السوق بعد إدراجه ووفقاً للضوابط اليت تصدر ا

موافقة اهليئة وتلك الواردة بنظامه األساسي ونشرة االصدار اخلاصة به.
_ وحدات الصندوق : ورقة ماليـة، متساوية احلقوق متثل حصة مالكها يف صايف

قيمة أصول الصندوق.
 _ ٣٣ _



_ القيمة االستردادية : صايف قيمة األصول مقسوم على عدد وحدات الصندوق.
_ األطراف ذات العالقة : الشركة املؤسسة لصندوق االستثمار وجملس إدارته وأي

جهة يتم التعاقد معها لتقدمي خدمات للصندوق.
املـادة (٢)

نطـاق التطبيـق
١ _ تسري هذه القواعـد على إدراج وحدات صناديـق االستثمار يف السوق
املطروحة طرحاً عاماً، وذلك للصناديق اليت تؤسس يف الدولة أو الصناديق اليت

ال تتمتع جبنسية الدولة وتوافق اجلهة الرقابية على إدراجها.
٢ _ للجهة الرقابية وضع ضـوابط إلدراج وحدات صناديق االستثمار املطروحة

طرحاً خاصاً .
املـادة (٣)

١ _ ال جيوز إدراج أية وحدات صندوق يف السوق إال بعد موافقة اجلهة الرقابية.
٢ _ يقوم مؤسس الصندوق باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لإلدراج وفقاً لألحكام

واإلجراءات القانونية املتبعة يف كل دولة.
املـادة (٤)

شـروط اإلدراج
يشترط إلدراج وحدات الصناديق يف السوق اآليت :

١ _ أن تـكون اجلهة طالبة اإلدراج قد حصلت على مـوافقة اجلهة الرقابية على
إصدار وحدات الصناديق املطلوب إدراجها.

٢ _ احلصول علـى املوافقات الالزمة إلدراج وحدات الصناديق وفقاً لإلجراءات
القانونية املتبعة لدى كل دولة. 

٣ _ أن تلتزم األطراف ذات العالقة بأية شروط إضافية يعمل ا يف اجلهة الرقابية.

 _ ٣٤ _



املـادة (٥)
طلبـات اإلدراج

تقدم طلبات اإلدراج للجهة الـرقابية من خالل الشخص الذي حتدده اجلهة
الرقابية على النموذج املعتمد لـديها ، مشفوعة باملعلومات واملستندات الالزمة .

وميكن للجهة الرقابية االسترشاد بالنموذج رقم (١) املرفق ذه القواعد .
املـادة (٦)

تصدر اجلهة الرقابية قرارها بشأن طلب اإلدراج خالل مدة ال تجاوز (١٥)
يومـاً من تاريخ تقدمي الطلب مستوفياً للشـروط، وجيوز للجهة الرقابية طلب أية
بيانات أو إيضاحات أخرى تراهـا ضرورية إلصدار قرارها، ويف هذه احلالة يبدأ
احتساب املـدة احملددة إلصدار القرار من تاريخ استيفـاء البيانات واإليضاحات

املطلوبة، وللجهة الرقابية رفض طلب اإلدراج مع بيان األسباب. 
وخيطر ذوو الشأن بالقرار خالل مدة ال تجاوز (٥) أيام من تاريخ صدوره .

املـادة (٧)
يخول قرار اجلهة الرقابية بـاملوافقة على إدراج وحدات الصندوق حق قيد
تلك الوحدات يف الـسوق، وتعد املوافقة ملغـية إذا انقضت فترة (٣) أشهر من

تاريخ إخطار ذوي الشأن ا دون القيام بقيد وحدات الصندوق يف السوق .
املـادة (٨)

يترتب على املوافقة على قيد وحدات الصندوق يف السوق اآليت :
١ _ التزام مؤسس صندوق االستثمار بتوقيع اتفاقيات مع كل من السوق وجهات

اإليداع واملقاصة حتدد حقوق والتزامات كل طرف.
٢ _ التزام السـوق مبنح صندوق االستثمار رمزاً خـاصاً للتداول، وامساً خمتصراً

باللغتني العربية واإلجنليزية، مع مراعاة عدم تشابه األمساء يف األسواق. 
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٣ _ التزام السوق بإخطار اجلهة الرقابية بواقعة القيد خالل مدة ال تجاوز (٥) أيام
من تارخيه.

٤ _ التـزام صندوق االستثمار- قبل عشـرة أيام من تاريخ إدراجه يف السوق-
بـاإلعالن يف صحيفتني يوميتني تصدران يف الدولة باللغتني العربية واإلجنليزية
عن بياناته املالية السنويـة واملرحلية ،إن وجدت، وملخص لنشرة اإلصدار

احملدثة وملخص لتقرير جملس إدارته املقدم لغايات اإلدراج.
٥ _ التزام صندوق االستثمار بسداد الرسوم املقررة يف املواعيد احملددة لذلك .

املـادة (٩)
تعليق اإلدراج 

أوالً : للجهـة الرقابية بعد التحـقيق والتشاور مع األسواق تعليق إدراج وحدات
الصندوق من التـداول يف السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما
يهدد حسن سري العمل، أو إذا رأت أن تـداول وحدات الصندوق ال خيدم

املصلحة العامة أو لغري ذلك من األسباب. 
ثانيـاً : دون اإلخالل مبا ورد يف البند (أوالً) من هذه املادة جيـوز للجهة الرقابية

تعليق ادراج وحدات الصندوق يف احلاالت اآلتية: 
١ _ إذا فقـدت وحدات الصندوق املدرجة أحد شروط اإلدراج الواردة يف

املادة (٤) من هذه القواعد. 
٢ _ إذا مل يلتزم صندوق االستثمار بتسـديد الرسوم املستحقة واملقررة أو

الغرامات املستحقة للجهات الرقابية واألسواق.
٣ _ إذا مت تعليق إدراج وحدات الصندوق يف سوق الدولة األم.

٤ _ عجز صندوق االستثمار املفتوح عن الوفاء بالقيمة االستردادية لوحدات
الصندوق يف املواعيد احملددة .
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٥ _ إذا تقدم صندوق االستثمار بطلب مربر لتعليق إدراج وحداته.
٦ _ توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مقبول .

٧ _ إذا أخل الصندوق بأي من الواجبات املنصوص عليها يف نظامه األساسي
ونشرة اإلصدار .

ثـالثاً: للجهة الرقابية إلغاء تعليق إدراج وحدات الصندوق يف حال زوال األسباب
اليت أدت لذلك.

املـادة (١٠)
إلغـاء اإلدراج 

لـلجهة الرقابية إلغاء إدراج وحدات الصندوق يف السوق يف أي من احلاالت
اآلتية :

١ _ إذا صدر قرار قضائي ائي أو قرار من اجلهة ذات الصالحية يف الصندوق وفقاً
لإلجراءات القانونية املتبعة حبل الصندوق وتصفيته. 

٢ _ إذا مت تعليق إدراج وحدات الصندوق ملدة ستة أشهر. 
٣ _ إذا تقدم صنـدوق االستثمار بطلب إلغـاء إدراج وحداته وفقاً لإلجراءات

القانونية املتبعة.
٤ _ إذا انقضى صندوق االستثمار لسبب من األسباب الواردة بالقوانني واللوائح

واألنظمة املطبقة لدى كل دولة أو وفقاً لنظامه األساسي أو نشرة اإلصدار.
املـادة (١١)

أحكـام عامـة
تلتزم صنـاديق االستثمار اليت مت إدراج وحداا يف الـسوق بكافة القوانني

واللوائح واألنظمة الصادرة عن اجلهة الرقابية أو األسواق .
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املـادة (١٢)
حتدد الرسوم املقررة للجهة الرقابية واألسواق ومواعيد السداد وفقاً لقانون كل

دولة ولوائحها وأنظمتها .
املـادة (١٣)

العقـوبــات
خيضع كل من خيالف أحكام هذه القـواعد للعقوبات واجلزاءات املقررة يف

قوانني ولوائح وأنظمة اجلهة الرقابية أو األسواق بالدولة اليت متت فيها املخالفة .
املـادة (١٤)

النفــاذ
تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الس األعلى .
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املستندات املطلوبـة املرفقـة
بامللحق رقـم ( ١ )

للجهة الرقابيـة طلب املستندات واإليضـاحات الالزمة لإلدراج وحدات
الصندوق ، ومنها على سبيل املثال ما يلي :

١ _ طلب من مؤسس صندوق االستثمار بإدراج وحدات الصندوق يف السوق.
٢ _ موافقة مبدئية من السوق املراد إدراج وحدات الصندوق فيه.

٣ _ املوافقة الالزمة إلدراج وحدات الصنـدوق وفقاً لإلجراءات القانونية املتبعة
لدى مؤسس صندوق االستثمار.

٤ _ موافقة املصرف املركزي علـى اإلدراج بالنسبة للبنوك والشركات اخلاضعة
لرقابته.

٥ _ نسخة حمدثـة ومعتمدة من النـظام األساسي ونشـرة اإلصدار لصندوق
االستثمار.

٦ _ نسخة معتمدة من شهـادة السجل التجاري والرخصة الـتجارية للشركة
املؤسسة لصندوق االستثمار سارية املفعول.

٧ _ قائمة معتمدة بأمساء املفوضني بالتوقيع عن صندوق االستثمار ومناذج التوقيع
ونسخ من هويام الشخصية.

٨ _ بيان مطبوع ومعتمد وآخر إلكتروين بأمساء مالكي وحدات الصندوق وملكية
كل منهم.

٩ _ تعهد من مؤسس الصندوق بالتزامه بالقوانني واللوائح واألنظمة الصادرة عن
اجلهة الرقابية واألسواق .
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