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مقدمــــــة 

يف ظل املعطيات والجنازات التي حققها جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف كافة املجالت 
من��ذ انطالق��ه يف ع��ام 1981م،  ول �ش��يما يف املج��ال القت�ش��ادي بداي��ة م��ن قي��ام منطق��ة التج��ارة 
احل��رة وانط��الق الحت��اد اجلمرك��ي واإع��الن ال�ش��وق اخلليجي��ة امل�ش��رتكة وال�ش��ر قدم��ًا يف الحت��اد 
النق��دي وقي��ام املجل���س النق��دي والب��دء يف تنفي��ذ مهام��ه متهي��دًا لقي��ام البن��ك املرك��زي واإط��الق 
العملة املوحدة، فقد برزت اأهمية تكامل الأ�ش��واق املالية بدول املجل���س وتوحيد ال�شيا�ش��ات والأنظمة 
املتعلق��ة به��ا وذل��ك نظ��رًا لالأهمية الق�شوى لهذه املوا�شيع والتي ن�ش��ت عليها التفاقية القت�شادية 
ب��ني دول جمل���س التع��اون لتفعي��ل ال�ش��وق اخلليجي��ة امل�ش��رتكة وتعظي��م ال�ش��تفادة منه��ا، واأك��د عليه��ا 
املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه الثالث��ني )الكوي��ت  - دي�ش��مرب 2009م( بتكلي��ف اللج��ان الوزاري��ة املعني��ة 
بو�شع الآليات الالزمة لتفعيل املادة )5( من التفاقية القت�شادية التي تن�س على »تكامل الأ�شواق 
املالي��ة يف دول املجل���س وتوحي��د ال�شيا�ش��ات والأنظم��ة املتعلق��ة به��ا« وذل��ك بهدف تنمية ال�ش��تثمارات 
املحلية والبينية واخلارجية يف دول املجل���س، وتوفر بيئة ا�ش��تثمارية تت�ش��م بال�ش��فافية وال�ش��تقرار.
و�ش��عيًا لتحقي��ق ه��ذا التكام��ل مب��ا يتف��ق م��ع متطلب��ات ال�ش��وق اخلليجية امل�ش��رتكة وُيّك��ن مواطني 
دول املجل���س الطبيعيني والعتباريني من ال�ش��تثمار والتداول يف جميع الأ�ش��واق املالية بدول املجل���س 
بي�ش��ر و�ش��هولة، دون تفري��ق اأو متيي��ز يف املعامل��ة، ولإتاح��ة الفر�ش��ة له��ذه الأ�ش��واق لتحقيق مزيد من 
التط��ور وتق��دمي منتج��ات جدي��دة وتطوي��ر اأ�ش��واق ال�شك��وك وال�ش��ندات الت��ي له��ا دور ه��ام يف تعزي��ز 
م�ش��رة النم��و القت�ش��ادي ب��دول املجل���س فق��د اعتم��د املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه الثاني��ة والثالث��ني 
)دي�ش��مرب2011م( القواعد املوحدة لإدراج الأوراق املالية )الأ�ش��هم، ال�ش��ندات وال�شكوك، وحدات 
�شنادي��ق ال�ش��تثمار( ب��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، ب�شف��ة ا�شرت�ش��ادية مل��دة �ش��نتني 

متهي��دًا ملراجعته��ا والعم��ل بها ب�شف��ة اإلزامية. 
ويف ع��ام 2012م  تو�شل��ت اللجن��ة الوزاري��ة لروؤ�ش��اء جمال���س ادارات اجله��ات املنظم��ة لالأ�ش��واق 
املالي��ة ب��دول املجل���س اإىل بع���س القواع��د واملب��ادئ املوح��دة املتعلق��ة بتكام��ل الأ�ش��واق املالي��ة ب��دول 
املجل�س واعتمادها املجل�س الأعلى يف دورته الثالثة والثالثني )دي�شمرب 2012م(، حيث قرر اعتماد 
قواع��د الإف�ش��اح املوح��دة ل��الأوراق املالي��ة املدرج��ة يف الأ�ش��واق املالي��ة ب��دول جمل���س التع��اون ل��دول 
اخللي��ج العربي��ة، والعم��ل به��ا ب�شف��ة ا�شرت�ش��ادية مل��دة �ش��نتني متهي��دًا ملراجعته��ا والعم��ل به��ا ب�شف��ة 

اإلزامي��ة، وت�ش��تمل عل��ى )6( اب��واب هي : 
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1.  الأحكام العامة.
2.  الإف�شاح عن املعلومات املالية. 

3.  الإف�شاح يف تقرير  جمل�س الدارة.
4.  الف�شاح عن التطورات املهمة والأحداث اجلوهرية. 

5.  التزامات الإف�شاح امل�شتمرة.
6.  الف�شاح املتعلق مبلكية الأ�شهم . 

وملحق عن حمتويات تقرير جمل�س الإدارة. 
 ه��ذا و�ش��تعمل ال��دول الأع�ش��اء به��ذه القواع��د ب�شف��ة ا�شرت�ش��ادية مل��دة �ش��نتني متهي��دًا ملراجعته��ا 

والعمل به��ا ب�شفة الزامية. 
اآمل��ني اأن حتق��ق قواع��د الإف�ش��اح املوح��دة ل��الأوراق املالي��ة املدرج��ة يف الأ�ش��واق املالي��ة ب��دول 

جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة اله��دف املرج��و م��ن اإقراره��ا. 

�لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية
قطاع �ل�صئون �لقت�صادية



الباب األول
 أحكام عامة
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المادة األولى
التعريفات

يق�ش��د بالكلم��ات والعب��ارات ال��واردة اأدن��اه املع��اين املو�شح��ة اأم��ام كل منه��ا م��ا مل يق���س �ش��ياق 
الن���س بغ��ر ذلك.

اأ.  �لدولة: اأّي دولة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
�جله��ة �لرقابي����ة : اجله��ة الت��ي تت��وىل مه��ام التنظي��م والرتخي���س والإ�ش��راف والرقاب��ة عل��ى  ب. 

الأ�ش��واق املالي��ة يف الدول��ة.
ج.  �ل�ص���وق: �شوق الأوراق املالية املرخ�س يف الدولة.

ِدر: ال�شخ�س العتباري الذي ُتدَرج اأوراقه املالية وُتتداول يف ال�شوق. د.  �ملُ�صْ
ه�.  �أور�ق مالي��ة: 1( الأ�ش��هم 2( اأدوات الدي��ن 3( الوح��دات 4( ال�ش��هادات 5( مذك��رات ح��ّق 
الكتت��اب 6( عق��ود اخلي��ار والعق��ود امل�ش��تقبلية وعق��ود الفروقات 7( عق��ود التاأمني طويلة الأجل 

8( اأّي حق��وق اأخ��رى اأو اأدوات ت��رى اجله��ة الرقابي��ة �ش��مولها واعتماده��ا اأوراق��ًا مالي��ة. 
و.  الإف�ص��اح للجمه��ور: الإف�ش��اح ع��رب التطبيق��ات الإلكرتوني��ة لل�ش��وق يف الدول��ة اأو ب��اأّي طريق��ة 

اأخ��رى حتدده��ا اجله��ة الرقابي��ة.
كب��ار �لتنفيذي��ن: اأّي �ش��خ�س طبيع��ي يدي��ر ويك��ون م�ش��وؤوًل ع��ن و�ش��ع الق��رارات الإ�ش��رتاتيجية  ز.  

��ِدر وتنفيذها. للُم�شْ
�لأج��ور و�ملكاف��اآت و�لتعوي�ص��ات: الروات��ب والأجور والبدلت والأرباح وما يف حكمها، واملكافاآت  ح.  
الدورية اأو ال�شنوية املرتبطة بالأداء، و اخلطط التحفيزية ق�شرة اأو طويلة الأجل ، واأّي مزايا 

عينية.
�صخ�س: اأّي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري. ط.  

ر. �لأقرباء: الزوج و الزوجة والأولد الق�شّ ي.  
ك.  �ل�صخ�س �ملطلع: اأّي �شخ�س ح�شل على معلومات جوهرية قبل الإف�شاح عنها.

�لتط��ور �مله��م �أو �حل��دث �جلوه��ري: اأّي تط��ور يف ال�ش��ركة ين��درج يف اإط��ار ن�ش��اطها ول تك��ون  ل.  
معرفت��ه متاح��ة لعام��ة النا���س و ل��ه تاأث��ر يف اأ�ش��ول ال�ش��ركة اأو خ�شومه��ا اأو و�شعه��ا امل��ايل اأو يف 
امل�ش��ار الع��ام لأعماله��ا ويك��ن اأن ي��وؤدي اإىل تغ��ر يف �ش��عر الورق��ة املالية اأو يك��ن اأن يوؤثر تاأثرًا 

كب��رًا يف ق��درة ال�ش��ركة على الوف��اء بالتزاماتها.
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المادة الثانية 
نطاق التطبيق

��ِدر ال��ذي ُت��دّرج وُتت��داول اأوراق��ه املالي��ة يف ال�ش��وق واأّي   ه��ذه القواع��د ناف��ذة عل��ى كلٍّ م��ن املُ�شْ
�ش��خ�س ي�ش��ار اإلي��ه يف ه��ذه القواع��د.

��ِدر واأّي �ش��خ�س ي�ش��ار اإليه يف هذه القواعد بجمي��َع القوانني والأنظمة واللوائح  كذل��ك يلت��زم املُ�شْ
والتعليمات ذات العالقة املعمول بها يف الدولة.

المادة الثالثة 
تعيين ممثل للشركة 

��ِدر تعي��ني ممثل��ني ل��ه اأم��ام اجله��ة الرقابي��ة وال�ش��وق جلمي��ع الأغرا���س املتعلق��ة  اأ.  يج��ب عل��ى املُ�شْ
به��ذه القواعد.

��ِدر  تق��دمي تفا�شي��ل كتابي��ة عن كيفي��ة الت�شال بهم، مب��ا يف ذلك اأرقام  يج��ب عل��ى ممثل��ي املُ�شْ  ب. 
هاتف املكتب و املنزل و الهاتف املتنقل و الفاك���س و الربيد الإلكرتوين.  

المادة الرابعة 
تزويد الجهة الرقابية بالمستندات 

املعل����ومات  و  امل�ش��تندات  ال�ش��وق بجمي��ع  الرقابي��ة و/اأو  تزوي��د اجله��ة  ��ِدر  املُ�شْ  يج��ب عل��ى 
والإي�شاح��ات والدفات��ر وال�ش��جالت الت��ي تطلبه��ا اجله��ة الرقابية ويجب اأن تك��ون وا�شحة و�شحيحة 

وغ��ر م�شللة.    

المادة الخامسة 
اإلعالنات واإلشعارات والتقارير

��ِدر باللغت��ني العربي��ة  يج��ب اأن تك��ون جمي��ع الإعالن��ات والإ�ش��عارات والتقاري��ر ال�ش��ادرة ع��ن املُ�شْ
والإجنليزي��ة، عل��ى اأن تك��ون اللغ��ة العربي��ة ه��ي اللغ��ة املعتم��دة يف  تو�شي��ح وتف�ش��ر الإعالن��ات 
والإ�شعارات والتقارير. ويف حالة وجود تعار�س بينهما، يوؤخذ بالن�ّس العربي، ويحّق للجهة الرقابية 

الكتف��اء بطل��ب الإعالن��ات والإ�ش��عارات والتقاري��ر باللغ��ة العربية.



الباب الثاني
 اإلفصاح عن المعلومات المالية





المادة السادسة 
إجراءات تقديم المعلومات والنتائج المالية

ِدر القوائ��م امل��الية املرحلية وال�شنوية قبل الإف�شاح عنها.     1/   يجب اأن يعتم��د جمل�س اإدارة املُ�شْ
م القوائم املالية املرحلية وال�شنوية اإىل اجلهة الرقابية و/اأو ال�شوق فور اعتمادها  2/  يجب اأن تقدَّ

من جمل�س الإدارة. 
��ِدر للجمه��ور ع��ن قوائم��ه املالي��ة املرحلي��ة وال�ش��نوية ف��ور اعتماده��ا م��ن جمل���س  3/  يف�ش��ح املُ�شْ

الإدارة، ول يج��وز ن�ش��ر ه��ذه القوائ��م عل��ى امل�ش��اهمني اأو الغ��ر قب��ل اإعالنه��ا يف ال�ش��وق.
4/  ُتَع��ّد القوائ��م املالي��ة املرحلي��ة و ال�ش��نوية وفق��ًا ملعاي��ر املحا�ش��بة املتعارف عليه��ا،  وُتْظِهر ب�شورة 
ِدر واأدائه خ��الل الفرتة املالية،  عادل��ة جمي��ع املعلوم��ات اجلوهري��ة املتعلق��ة باملركز امل��ايل للُم�شْ

ِدر واآثارها. مع بيان اأّي تغرات حدثت يف ال�شيا�ش��ات املحا�ش��بية التي كان يتبعها املُ�شْ
5/  ت�ش��تمل القوائ��م املالي��ة كح��ّد اأدن��ى عل��ى قائم��ة املرك��ز امل��ايل وقائم��ة الدخ��ل وقائم��ة التدفق��ات 

النقدي��ة وقائم��ة التغ��رات يف حق��وق امل�ش��اهمني والإي�شاح��ات املرفق��ة بالقوائ��م املالية.
6/  يف حال��ة تعار���س اأيٍّ م��ن معاي��ر املحا�ش��بة املتع��ارف عليها مع املعاير املحا�ش��بية املعمول بها يف 
ِدر  الإف�شاح عن هذا التعار�س  الدولة، تْنُفذ املعاير املحا�شبية املحلية للدولة ويتعني على املُ�شْ

وبيان تاأثره يف القوائم املالية.
��ِدر  تق��دمي اإي�شاح��ات اإ�شافي��ة للبيان��ات  7/  يج��وز للجه��ة الرقابي��ة اأو ال�ش��وق اأن تطل��ب م��ن املُ�شْ

واملعلوم��ات املالي��ة  املف�ش��ح عنه��ا.

المادة السابعة 
القوائم المالية المرحلية 

��ِدر اأن ي��زّود اجله��ة الرقابية و/اأو ال�ش��وق واأن يف�شح ع��ن قوائمه  املالية املرحلية  يج��ب عل��ى املُ�شْ
الت��ي يج��ب اإع���دادها وفح�شه��ا )Reviewed( وفق��ًا للمعاي��ر املحا�ش��بية املتع��ارف عليه��ا، 
وذل��ك ف��ور اعتماده��ا م��ن جمل���س الإدارة وخ��الل الف��رتة الزمني��ة الت��ي حددته��ا اجله��ة الرقابي��ة يف 
��ِدر، و يف ح��ال الإدراج يف اأك��ر م��ن �ش��وق  يج��ب الت��زام  ال�ش��وق امل��درج فيه��ا الأوراق املالي��ة للُم�شْ

الف��رتة الزمني��ة الأق�شر.  
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المادة الثامنة 
القوائم المالية السنوية 

��ِدر اأن ي��زّود اجله��ة الرقابي��ة و/اأو ال�ش��وق واأن يف�شح عن قوائمه  املالية ال�ش��نوية  يج��ب عل��ى املُ�شْ
الت��ي يج��ب اإعداده��ا وتدقيقه��ا )Audited( وفق��ًا للمعاي��ر املحا�ش��بية املتع��ارف عليه��ا، وذل��ك 
ف��ور اعتماده��ا م��ن جمل���س الإدارة وخ��الل الف��رتة الزمني��ة الت��ي حددته��ا اجله��ة الرقابي��ة يف ال�ش��وق 
��ِدر ، و يف ح��ال الإدراج يف اأك��ر م��ن �ش��وق  يج��ب الت��زام الف��رتة  امل��درج فيه��ا الأوراق املالي��ة للُم�شْ

الزمني��ة الأق�شر.  

المادة التاسعة
الفترة الزمنية لحظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين 

��ِدر اأو كب��ار التنفيذي��ني لدي��ه اأو اأّي �ش��خ�س ذي عالق��ة ب��اأيٍّ  ل يج��وز لأع�ش��اء جمل���س اإدارة املُ�شْ
��ِدر خالل الف��رتات الزمنية التي حددتها اجلهة الرقابية يف  منه��م التعام��ل يف اأّي اأوراق مالي��ة للُم�شْ

ِدر.  ال�ش��وق املدرج فيه��ا الأوراق املالية للُم�شْ
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الباب الثالث
 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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المادة العاشرة 
إجراءات تقديم تقرير مجلس اإلدارة

ِدر اأن يرفق بقوائمه املالية ال�ش��نوية تقريرًا �شادرًا عن جمل���س الإدارة يت�شمن  يجب على املُ�شْ اأ/ 
��ِدر الت��ي  عر�ش��ًا لعمليات��ه خ��الل ال�ش��نة املالي��ة الأخ��رة، وجمي��ع العوام��ل املوؤث��رة يف اأعم��ال املُ�شْ

يحت��اج اإليه��ا امل�ش��تثمر ليتمك��ن م��ن تقومي اأ�ش��ول امل�شدر وخ�شوم��ه وو�شعه املايل. 
��ِدر اأن ي��زود اجله��ة الرقابي��ة و اأن يعل��ن للم�ش��اهمني القوائ��َم املالي��ة ال�ش��نوية  يج��ب عل��ى املُ�شْ ب/ 
مرفقًا بها تقرير جمل�س الإدارة خالل مدة حتددها اجلهة الرقابية قبل تاريخ انعقاد اجلمعية 

ِدر. العامة ال�ش��نوية للُم�شْ

المادة الحادية عشرة  
محتويات تقرير مجلس اإلدارة 

يج��ب اأن يحت��وي تقري��ر جمل���س الإدارة كح��ّد اأدن��ى عل��ى البيانات املو�شح��ة يف امللحق املرفق بهذه 
القواعد. 





الباب الرابع 
اإلفصاح عن التطورات المهمة واألحداث الجوهرية





المادة الثانية عشرة 
التطور المهم أو الحدث الجوهري 

��ِدر الإف�ش��اح ع��ن التط��ورات املهم��ة والأح��داث اجلوهري��ة الت��ي ق��د توؤثر يف �ش��عر  يج��ب عل��ى املُ�شْ
الورق��ة املالية ومنها:    

��ِدر.  1/   �ش��راء اأو بي��ع اأ�ش��ل طوي��ل الأج��ل ب�ش��عر ي�ش��اوى اأو يزي��د عل��ى 10% م��ن �ش��ايف اأ�ش��ول املُ�شْ
وت�شمل الأ�شول طويلة الأجل اأ�شوًل تتجاوز قيمة ا�شتهالكها �شنة مالية واحدة واأّي اأ�شول اأخرى 

��ع حتويله��ا اإىل نقد خالل �ش��نة واحدة.  ل يتوقَّ
ِدر تعادل اأو تزيد على 10% من �شايف اأ�شوله.  2/  اأّي م�ديونية للُم�شْ

اأّي خ�شائر تعادل اأو تزيد على 10% من �شايف اأ�شوله.    /3
��ِدر اأو ن�ش��اطه، وي�ش��مل عل��ى �ش��بيل املث��ال ل احل�ش��ر: وف��رة  اأّي تغي��ر كب��ر يف بيئ��ة اإنت��اج املُ�شْ   /4

امل��وارد واإمكاني��ة احل�ش��ول عليها.  
ِدر.  ِدر اأو اأعلى من�شب تنفيذي يف املُ�شْ اأّي تغيرات يف ت�شكيل اأع�شاء جمل�س اإدارة املُ�شْ   /5

6/  اأّي دع��وى ق�شائي��ة كب��رة اإذا كان املبل��غ مو�ش��وع الدع��وى ي�ش��اوى اأو يزي��د عل��ى 5% م��ن �ش��ايف 
ِدر.   اأ�ش��ول املُ�شْ

ِدر  مب�ا يعادل اأو يزيد على%10.  الزيادة اأو النق�شان ف�ي �شاف�ي اأ�ش�ول املُ�شْ   /7
ِدر مب��ا يعادل اأو يزيد على %10.  8/  الزيادة اأو النق�شان يف اإجم��ايل مبيعات املُ�شْ

��ِدر اأو  9/  الدخ��ول يف عق��د تك��ون اإيرادات��ه م�ش��اوية اأو تزي��د عل��ى 5% م��ن اإجم��ايّل اإي��رادات املُ�شْ
الإنه��اء غ��ر املتوق��ع لذل��ك العق��د. 

��ِدر  ��ِدر وط��رف ذي عالق��ة اأو اأّي ترتي��ب ي�ش��تثمر مبوجب��ه كلٌّ م��ن املُ�شْ 10/ اأّي �شفق��ة ب��ني املُ�شْ
وط��رف ذي عالق��ة يف اأّّي م�ش��روع اأو اأ�ش��ل اأو يق��دم متوي��اًل ل��ه. 

ِدر اأدوات الدين على الوفاء بالتزاماته. 11/ عدم قدرة ُم�شْ
12/ التغير يف الت�شنيف الئتماين لأدوات الدين .

13/اأّي تغير يف وكيل ال�شداد اأو مدير ال�شتثمار اأو اأمني احلفظ.
14/ اأّي �شراء اأو ا�شرتداد اأو اإلغاء لأدوات الدين يف غر املواعيد املحددة يف ن�شرة الإ�شدار.
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15/ اأّي قرار بعدم ت�شديد اأّي دفعة فائدة م�شتحقة على اأدوات الدين.
��ِدر القي��ام ب��ه وبخا�ش��ة اأّي �شمان��ة متعلق��ة به��ذا  16/ اأّي اإ�ش��دار جدي��د لأدوات الدي��ن يق��رر املُ�شْ

الإ�ش��دار اجلديد. 
17/ اأّي ت�شرف ينطوي على تعار�س م�شالح بني ال�شندوق ومدير ال�شتثمار.

18/ تعلي��ق اإج��راءات ا�ش��رتداد وح��دات ال�شنادي��ق عن��د وج��ود حالة من حالت التعلي��ق وخالل مدة 
معينة يتم التفاق عليها.

المادة الثالثة عشرة 
 االلتزامات المتعلقة باإلفصاح عن التطورات واألحداث الجوهرية 

��ِدر  اأن ي�ش��ع �شيا�ش��ات و اإج��راءات ب�ش��اأن الإف�ش��اح ع��ن التط��ورات املهم��ة والأح��داث  عل��ى املُ�شْ اأ. 
اجلوهري��ة.

��ِدر الت��زام املحافظ��ة عل��ى �ش��رية اخل��رب املتعل��ق بالتط��ورات املهم��ة والأح��داث  يج��ب عل��ى املُ�شْ ب. 
اجلوهري��ة قب��ل ن�ش��ر الإع��الن.

يج��ب اأن يك��ون توقي��ت ن�ش��ر الإع��الن مالئم��ًا وب�ش��ورة عادل��ة متك��ن اأّي م�ش��تثمر اأن ياأخ��ذ يف  ج. 
العتب��ار ذل��ك التط��ور اأو احل��دث امله��م املعل��ن قب��ل اتخ��اذ ق��راره ال�ش��تثماري.

ِدر من ن�ش��ر الإعالن  يج��ب اأن ُتعق��د اجتماع��ات جمل���س الإدارة و اللج��ان خالل فرتة متّكن املُ�شْ د. 
قب��ل الف��رتات املحددة للتداول اأو بعدها.

��ِدر بن��اًء عل��ى معلوم��ات مل يف�ش��ح عنه��ا اأولئ��ك  يج��ب ع��دم التعام��ل يف الأوراق املالي��ة للُم�شْ ه�. 
الأ�ش��خا�س الذي��ن يكنه��م الط��الع عل��ى مث��ل ه��ذه املعلوم��ات بحك��م منا�شبه��م.

المادة الرابعة عشرة
التعليق المؤقت 

��ِدر اأن يطل��ب التعلي��ق املوؤق��ت عن��د وق��وع ح��دث خ��الل ف��رتة الت��داول يتطل��ب الإف�ش��اح  اأ. يج��وز للُم�شْ
ِدر تاأمني �شرية احلدث حتى نهاية فرتة  عنه دون تاأخر مبوجب هذه القواعد ول ي�شتطيع املُ�شْ

الت��داول، عل��ى اأن يوؤيَّد طلب التعليق املوؤقت بالآتي: 
الأ�شباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة.  -1
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ن�ش��خة م��ن الإع��الن مت�شمن��ًا �ش��بب التعلي��ق وم��دة التعلي��ق املتوقع��ة، واحل��دث ال��ذي يوؤث��ر يف   .2
��ِدر. ��ِدر والو�ش��ع احل��ايل لالأح��داث املتعلق��ة بن�ش��اطات املُ�شْ ن�ش��اطات املُ�شْ
يجوز للجهة الرقابية اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�شب تقديرها. ب- 

��ِدر عندم��ا تطل��ع عل��ى  ج- يج��وز للجه��ة الرقابي��ة اأن تفر���س التعلي��ق املوؤق��ت دون طل��ب م��ن املُ�شْ
��ِدر وت��رى اأّن تل��ك الظ��روف م��ن املحتم��ل اأن توؤثر يف  معلوم��ات اأو ظ��روف توؤث��ر يف ن�ش��اطات املُ�شْ

ال�ش��وق اأو امل�ش��تثمرين.
��ِدر ال��ذي تخ�ش��ع اأوراق��ه املالي��ة للتعلي��ق املوؤق��ت ال�ش��تمرار يف اللت��زام للقوان��ني  د- يج��ب عل��ى املُ�شْ

والأنظم��ة واللوائ��ح ذات العالقة.
ه�-  ُيرف��ع التعلي��ق املوؤق��ت بع��د انته��اء امل��دة املح��ددة، اأو بع��د انته��اء الظ��روف الت��ي راأت اجله��ة 

الرقابي��ة فر���س التعلي��ق ب�ش��ببها، وذل��ك م��ا مل ت��َر اجله��ة الرقابي��ة خ��الف ذل��ك.





الباب الخامس 
 التزامات اإلفصاح المستمرة





المادة الخامسة عشرة 
القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة 

��ِدر اأن يبل��غ اجله��ة الرقابي��ة ويعل��ن للجمه��ور عل��ى موق��ع ال�ش��وق وف��ق التعليم��ات  يج��ب عل��ى املُ�شْ
اخلا�ش��ة بالإف�ش��اح التط��ورات املهم��ة والأح��داث اجلوهري��ة، وق��رارات و تو�شي��ات جمل���س اإدارة 

��ِدر املتعلق��ة بالتي: املُ�شْ
ِدر عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية. 1/  زيادة راأ�س مال املُ�شْ

ِدر عن طريق منح اأ�شهم. 2/  زيادة راأ�س مال املُ�شْ
ِدر. 3/  اأّي تخفي�س مقرتح لراأ�س مال املُ�شْ

توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة/�شركات غر مدرجة لتملك اأ�شهمها.   /4
5/  توقي��ع اتفاقي��ة متل��ك اأ�ش��هم �شركة/�ش��ركات غ��ر مدرج��ة ع��ن طري��ق زي��ادة را���س امل��ال م��ن 

خ��الل اإدم��اج اأ�ش��هم  مل��الك ال�شركة/ال�ش��ركات غ��ر املدرج��ة. 
6/  ا�شتحواذ على �شركة اأو �شركات مدرجة.

7/  اإع��الن اأرب��اح اأو التو�شي��ة باإعالنه��ا اأو دف��ع ح�ش���س منه��ا اأو اإج��راء توزيع��ات اأخ��رى عل��ى 
حامل��ي الأوراق املالي��ة املدرج��ة

8/     ع��دم اإع��الن اأرب��اح اأو التو�شي��ة بع��دم اإعالنه��ا اأو بع��دم دفع ح�ش���س منها، اإذا كان من املتوقع 
اإعالنها اأو التو�شية باإعالنها اأو دفعها يف ال�شياق املعتاد ملجريات الأحداث.

9/  ا�شتدعاء اأو اإعادة �شراء اأو �شحب اأو ا�شرتداد اأو عر�س �شراء اأوراقه املالية، واملبلغ الإجمايل 
لذلك.

اأّي قرار بعدم الدفع يتعلق باأدوات الدين املدرجة.    /10
اأّي تغي��ر يف احلق��وق املرتبط��ة ب��اأّي فئ��ة م��ن فئ��ات الأوراق املالية املدرج��ة اأو اأوراق مالية تكون    /11

الأوراق املالية املدرجة قابلة للتحويل اإليها.
ِدر اأو �ش��ركته  اأّي ق��رار بتق��دمي عري�ش��ة ت�شفي��ة، اأو �ش��دور اأم��ر ت�شفية، اأو تعيني م�شفٍّ للُم�شْ   /12
الأم اأو اأيٍّ م��ن ال�ش��ركات التابع��ة ل��ه مبوج��ب نظ��ام ال�ش��ركات، اأو الب��دء ب��اأّي اإج��راءات مبوجب 

اأنظمة الإفال�س.
��ِدر اأو ال�ش��ركة الأم اأو اأّي �ش��ركة تابع��ة اأو وق��وع ح��دث اأو انتهاء فرتة زمنية  ح��ّل اأو ت�شفي��ة املُ�شْ   /13
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توجب و�شع امل�شدر حتت الت�شفية اأو احلّل.
ِدر. 14/ اأّي تغير يف النظام الأ�شا�شي اأو املقر الرئي�س للُم�شْ

15/ اأّي تغير ملدقق احل�شابات اخلارجي.

المادة السادسة عشرة 
اجتماع الجمعيات العامة 

)�أ( �لدعوة �إىل �نعقاد �جلمعية �لعامة :
��ِدر بع��د احل�ش��ول عل��ى املوافق��ات الالزم��ة اأن يعل��ن الدع��وة اإىل انعق��اد اجلمعي��ة  يج��ب عل��ى املُ�شْ

العام��ة العادي��ة اأو غ��ر العادية وفقًا لالأتي : 
1/  اأن يكون الإعالن خالل املدة املحددة قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة. 

2/  اأن يت�شمن الإعالن جدول اأعمال اجلمعية.
اأن يت�شمن الإعالن  حتديد مكان انعقاد اجلمعية وتاريخ انعقادها ووقته.    /2

يف ح��ال ا�ش��تمال ج��دول الأعم��ال عل��ى اأحقية اأرباح )نقدية اأو اأ�ش��هم(، يج��ب اإي�شاح جميع    /4
��ِدر يف  التفا�شي��ل املتعلق��ة به��ذه الأرب��اح وتاري��خ الأحقي��ة كم��ا اأو�ش��ى ب��ه جمل���س اإدارة املُ�شْ

الإعالن. 
5/  اإي�شاح من له حّق احل�شور بح�شب الأنظمة واللوائح.

الن�شاب الالزم لنعقاد اجلمعية.   /6
)ب( �لإف�صاح عن نتائج �جتماع �جلمعية �لعامة :

��ِدر اأن يعل��ن نتائ��َج اجتم��اع جمعيته العام��ة العادية اأو غر العادية ف��ور اإقرار بنود  يج��ب عل��ى املُ�شْ
اجلمعية.

)ج( �لإف�صاح عن عدم �نعقاد �جتماع �جلمعية �لعامة: 
��ِدر اأن يعل��ن -ف��ورًا-  يف ح��ال عدم انعق��اد اجتماع جمعيته العام��ة العادية اأو غر  يج��ب عل��ى املُ�شْ

العادية، ويجب اأن يبني الإعالن العن�شرين التاليني على الأقل:  
�شبب عدم النعقاد.    /1

2/  اأثر عدم انعقاد اجلمعية )اإن وجد(.   
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المادة السابعة عشرة
االستثناء من شروط اإلفصاح

��ِدر اأّن الإف�ش��اح ع��ن م�ش��األة يج��ب الإف�ش��اح عنه��ا مبوج��ب ه��ذه القواع��د يك��ن اأن  اإذا راأى املُ�شْ
ي��وؤدي اإىل اإحل��اق �ش��رر غ��ر م��ربر به، واأنه من غر املرجح اأن يوؤدي عدم الإف�شاح عن تلك امل�ش��األة 
اإىل ت�شليل امل�شتثمرين فيما يتعلق باحلقائق والظروف التي يكون العلم بها �شروريًا لتقومي الأوراق 
املالية ذات العالقة، فاإنه يجوز له اأن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك. ويجب يف هذه احلالة اأن يقدم 
اإىل اجلهة الرقابية ب�ش��رية تامة بيانًا باملعلومات املطلوبة والأ�ش��باب التي تدعوه اإىل عدم الإف�شاح 

ع��ن تل��ك املعلومات يف ذلك الوقت .
ِدر اإعالَن ه��ذه املعلومات اإذا راأت  ويج��وز للجه��ة الرقابي��ة قب��ول طل��ب الإعفاء، وله��ا اأن تلزم املُ�شْ

�شرورة لذلك.





الباب السادس
 اإلفصاح المتعلق بملكية األوراق المالية





المادة الثامنة عشرة 
اإلفصاح المتعلق بملكية األوراق المالية

 )�أ(  يج��ب عل��ى �ل�ص��خ�س �لإف�ص��اح للجه��ة �لرقابي��ة و/�أو �ل�ص��وق يف �ملو�عي��د �ملح��ددة عن��د 
ح��دوث �أيٍّ م��ن �حل��الت �لآتي��ة : 

1/  عندم��ا ي�شب��ح مال��كًا اأو ل��ه م�شلح��ة فيم��ا ن�ش��بته )5%( اأو اأك��ر م��ن اأّي فئ��ة م��ن فئ��ات 
��ِدر ذات الأحقي��ة يف الت�شوي��ت اأو اأدوات الدي��ن القابل��ة للتحوي��ل اإىل اأ�ش��هم.     اأ�ش��هم املُ�شْ
عند حدوث زيادة اأو نق�س يف ملكية اأو م�شلحة ال�ش��خ�س امل�ش��ار اإليه يف الفقرة )اأ/1(   /2

ِدر.  م��ن ه��ذه امل��ادة بن�ش��بة )1%( اأو اأك��ر من اأ�ش��هم، اأو اأدوات دين ذلك املُ�شْ
عندم��ا ي�شب��ح ع�ش��و جمل���س الإدارة اأو اأح��د كب��ار التنفيذي��ني يف امل�ش��در مال��كًا اأو ل���ه   /3

��ِدر.  م�شلح��ة يف اأّي حق���وق اأ�ش��هم اأو اأدوات دي��ن ذل��ك املُ�شْ
عن��د ح��دوث زي��ادة اأو نق���س يف ملكي��ة اأو م�شلح��ة اأيٍّ م��ن اأع�ش��اء جمل���س الإدارة يف   /3
��ِدر، اأو اأح��د كب��ار التنفيذي��ني لدي��ه، بن�ش��بة )50%( اأو اأك��ر م��ن الأ�ش��هم اأو اأدوات  املُ�شْ
��ِدر اأو بن�ش��بة )1%( اأو اأك��ر م��ن اأ�ش��هم اأو اأدوات دي��ن ذل��ك  ال���دين الت��ي يتلكه���ا يف املُ�شْ

��ِدر اأيهم��ا اأقل.  املُ�شْ
لأغر����س �لفق��رة )�أ( م��ن ه��ذه �مل��ادة، عن��د ح�ص��اب �لع��دد �لإجم��ايل للأ�ص��هم �أو �أدو�ت �لدي��ن  ب( 
�لتي يكون لأّي �صخ�س م�صلحة فيها، ُيَعّد �ل�صخ�س ل�ه م�صلحة يف �أّي �أ�صهم �أو �أدو�ت دين 

ميلكه��ا �أو ي�ص��يطر عليه��ا �أيٌّ م��ن �لأ�ص��خا�س �لآت��ي بيانهم: 
ر.   1/   زوج ذلك ال�شخ�س واأولده الق�شّ
�شركة ي�شيطر عليها ذلك ال�شخ�س.     /2

اأّي �ش��خ�س يت�ش��رف بالتف��اق م��ع ذل��ك ال�ش��خ�س للح�ش��ول عل��ى م�شلح��ة اأو ممار�ش��ة     /3
��ِدر.  حق��وق الت�شوي��ت يف اأ�ش��هم املُ�شْ

للجهة �لرقابية  ن�صر �أّي �إف�صاح  تتلقاه مبوجب هذه �ملادة.  ج( 
ل يج��وز لل�ص��خ�س �ل��ذي ي�صب��ح مال��كاً �أو ل���ه م�صلح��ة يف م��ا ن�ص��بته )10%( �أو �أك��ر م��ن اأّي  د(  
فئة من فئات الأ�ش��هم ذات الأحقية يف الت�شويت، اأو اأدوات الدين القابلة للتحويل اإىل اأ�ش��هم 
الت�ش��رف يف اأيٍّ منه��ا اإل بع��د موافق��ة اجله��ة الرقابي��ة عل��ى ذل��ك. ويج��وز للجه��ة الرقابي��ة اأن 
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تفر���س قي��ودًا معين��ة عل��ى ذلك الت�ش��رف واأن حت��ّدد طريقته.

المادة التاسعة عشرة
العقوبـات والجزاءات

يعاَق��ب كل م��ن يخال��ف اأح��كام ه��ذه القواع��د وفق��ًا لقوان��ني ولوائ��ح واأنظم��ة اجله��ة الرقابي��ة اأو 
الأ�ش��واق بالدول��ة الت��ي حدث��ت فيه��ا املخالف��ة.

  
المادة العشرون

النفاذ
ت�شري هذه القواعد اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من املجل�س الأعلى .



ملحــــق





محتويات تقرير مجلس اإلدارة

يجب �أن يحتوي تقرير جمل�س �لإد�رة كحّد �أدنى على �لبيانات �لتالية:
��ِدر  و�ش��ركاته التابع��ة، ويف حال��ة و�شف نوع��ني اأو اأكر من  1/ و�ش��ف لأن��واع الن�ش��اط الرئي�ش��ة للُم�شْ

الن�شاط يجب اإرفاق بيان بكّل ن�شاط وتاأثره يف حجم الأعمال واإ�شهامه يف النتائج.  
��ِدر املهم��ة )مب��ا يف ذل��ك اإع��ادة الهيكل��ة، اأو تو�ش��عة الأعم��ال اأو  2/  و�ش��ف خلط��ط وق��رارات املُ�شْ

��ِدر واأّي خماط��ر ق��د يواجهه��ا.  وق��ف العملي��ات( والتوقع��ات امل�ش��تقبلية لأعم��ال املُ�شْ
ِدر ونتائج اأعماله يف ال�ش��نوات  3/  خال�شة على �ش��كل جدول اأو ر�ش��م بياين لأ�شول وخ�شوم املُ�شْ

املالية اخلم���س الأخرة اأو منذ التاأ�شي���س اأيهما اأق�شر.  
ِدر و�شركاته التابعة .    حتليل جغرايف لإجمايل اإيرادات املُ�شْ   /4

5/  اإي�ش��اح لأّي ف��روق جوهري��ة يف النتائ��ج الت�ش��غيلية ع��ن نتائ��ج ال�ش��نة ال�ش��ابقة اأو اأّي توقع��ات 
��ِدر.   اأعلنه��ا املُ�شْ

اإي�شاح لأّي اختالف عن معاير املحا�شبة املتبعة يف الدولة مكان الإدراج.     /6
ا�ش��م كل �ش��ركة تابع��ة وراأ���س ماله��ا ون�ش��بة امللكي��ة فيه��ا ون�ش��اطها الرئي���س، والدول��ة املح��ّل    /7

الرئي���س لعملياته��ا، والدول��ة حم��ّل تاأ�شي�ش��ها.    
تفا�شيل عن الأ�شهم واأدوات الدين ال�شادرة لكل �شركة تابعة.    /8

و�شف ل�شيا�شة توزيع الأرباح.       /9
10/  بي��ان ملجم��وع ملكي��ة اأع�ش��اء جمل���س الإدارة  وكب��ار التنفيذي��ني واأقاربه��م يف اأ�ش��هم اأو اأدوات 
��ِدر اأو اأيٍّ م��ن �ش��ركاته التابع��ة، واأّي تغ��ر يف تل��ك امللكي��ة خ��الل ال�ش��نة املالي��ة الأخرة.   دي��ن املُ�شْ
املعلوم��ات املتعلق��ة ب��اأّي قرو���س )�ش��واء اأكان��ت واجب��ة ال�ش��داد عن��د الطل��ب اأم غ��ر ذل��ك(،    /11
ِدر وال�ش��ركات التابعة ل���ه واأّي مبالغ ُدفعت �ش��دادًا لقرو�س  وك�ش��ف باملديونية الإجمالية للُم�شْ

��ِدر يجب  تقدمي اإق��رار بذلك.   خ��الل ال�ش��نة. ويف ح��ال ع��دم وج��ود قرو���س على املُ�شْ
12/ و�شف لفئات واأعداد الأوراق املالية اأو اأّي حقوق م�ش��ابهة اأ�شدرتها  اأو منحتها ال�ش��ركة  خالل 

ال�شنة املالية مع اإي�شاح اأّي عو�س مت احل�شول عليه مقابل ذلك. 
13/  و�ش��ف لأّي ا�ش��رتداد اأو �ش��راء اأو اإلغ��اء م��ن جان��ب ال�ش��ركة لأّي اأدوات دي��ن قابل��ة لال�ش��رتداد، 
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ِدر  وقيم��ة الأوراق املالي��ة املتبقي��ة، م��ع التميي��ز ب��ني الأوراق املالي��ة املدرج��ة التي ا�ش��رتاها املُ�شْ
وتلك التي ا�ش��رتتها �ش��ركاته التابعة.   

ح فيه التايل: تكوين جمل�س الإدارة ويو�شَّ   /14
اأ.   ت�شني��ف اأع�ش��اء املجل���س )ع�ش��و جمل���س اإدارة تنفيذي/غ��ر تنفي��ذي /م�ش��تقل( وه��ل 

ه��و منتخ��ب اأو مع��ني، واجله��ة الت��ي يثله��ا يف حال��ة التعي��ني.
ِدر ع�شوًا يف جمل�س اإدارتها. ب.   اأ�شماء ال�شركات التي يكون ع�شو جمل�س اإدارة املُ�شْ

ج.   ع��دد اجتماع��ات جمل���س الإدارة الت��ي ُعق��دت خ��الل ال�ش��نة املالي��ة الأخ��رة، و�ش��جّل 
��ح في��ه اأ�ش��ماء احلا�شري��ن. ح�ش��ور كل اجتم��اع يو�شَّ

15/  و�ش��ف خمت�ش��ر لخت�شا�ش��ات جل��ان جمل���س الإدارة الرئي�ش��ة ومهماته��ا مع ذكر اأ�ش��ماء هذه 
اللج��ان وروؤ�ش��ائها واأع�شائها وعدد اجتماعاتها. 

16/  تف�شيل عن املكافاآت و التعوي�شات املدفوعة كلٌّ على حدة :
اأع�شاء جمل�س الإدارة. اأ.  

��ِدر  ب.  خم�ش��ة م��ن كب��ار التنفيذي��ني مم��ن تلق��وا اأعل��ى املكاف��اآت و التعوي�ش��ات م��ن املُ�شْ
ي�ش��اف اإليه��م الرئي���س التنفي��ذي و املدي��ر امل��ايل اإن مل يكون��ا م��ن بينه��م. 

��ِدر طرف��ًا في��ه وتوج��د اأو كان��ت توج��د في��ه م�شلحة لأحد  17/  معلوم��ات تتعل��ق ب��اأّي عق��د يك��ون املُ�شْ
ِدر اأو للرئي���س التنفيذي اأو للمدير املايل اأو لأّي �ش��خ�س ذي عالقة  اأع�شاء جمل���س اإدارة املُ�شْ

ب��اأيٍّ منه��م، واإذا مل توج��د عق��ود م��ن هذا القبيل َوَج��َب تقدمي اإقرار بذلك.   
��ِدر اأو اأح��د كب��ار  بي��ان لأّي ترتيب��ات اأو اتف��اق تن��ازل مبوجب��ه اأح��د اأع�ش��اء جمل���س اإدارة املُ�شْ   /18

التنفيذي��ني ع��ن اأّي رات��ب اأو تعوي���س.  
اأّي حق��وق يف  ��ِدر ع��ن  اأح��د م�ش��اهمي املُ�شْ اأو اتف��اق تن��ازل مبوجب��ه  19/  بي��ان لأّي ترتيب��ات 

الأرباح.  
20/  بي��ان بقيم��ة املدفوع��ات النظامي��ة ل�ش��داد بع���س امل�ش��تحقات كال��زكاة اأو ال�شرائ��ب اأو الر�ش��وم 

اأو اأّي م�ش��تحقات اأخ��رى، م��ع و�ش��ف موجز لها وبيان اأ�ش��بابها. 
��ِدر م��ن اجله��ة الرقابي��ة اأو م��ن اأّي  21/  اأّي عقوب��ة اأو ج��زاء اأو قي��د احتياط��ي مفرو���س عل��ى املُ�شْ

جه��ة اإ�ش��رافية تنظيمي��ة اأو ق�شائي��ة اأخ��رى. 
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ِدر.  22/  بيان بقيمة اأّي ا�شتثمارات اأو احتياطيات اأُن�شئت مل�شلحة موظفي املُ�شْ
23/  اإقرارات مبا يلي: 

اأ.  اأّن �شجالت احل�شابات اأُِعّدت بال�شكل ال�شحيح.   
ذ بفاعلية.   اأّن نظام الرقابة الداخلية اأُِعّد على اأ�ش�س �شليمة وُنفِّ ب.  

ِدر على موا�شلة ن�شاطه.    ج.  اأنه ل يوجد اأّي �شك يذكر يف قدرة املُ�شْ
         ويف حال تعذر اإ�شدار اأيٍّ مما �شبق، يجب اأن يحتوى التقرير على تو�شيح ي�شرح �شبب ذلك.  
24/  اإذا كان تقري��ر املحا�ش��ب القان��وين يت�شم��ن حتفظ��ات عل��ى القوائ��م املالي��ة ال�ش��نوية،  يجب اأن 

يو�ش��ح تقري��ر جمل���س الإدارة  تل��ك التحفظات واأ�ش��بابها واأّي معلومات متعلقة بها. 
25/  يف ح��ال تو�شي��ة جمل���س الإدارة با�ش��تبدال املحا�ش��ب القان��وين قب��ل انته��اء الف��رتة املع��ني م��ن 

اأجله��ا، يج��ب اأن يحت��وى التقري��ر عل��ى ذل��ك، م��ع بي��ان اأ�ش��باب التو�شية بال�ش��تبدال. 
ِدر. 26/  نتائج املراجعة ال�شنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية باملُ�شْ
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