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 توصية بشأن الحد األدنى من المعلومات التي يقدمها الوسطاء في معامالت سوق األوراق المالية للمستثمرين

 

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة والمهنيين المرخص لهم بممارسة المشورة في االستثمار في األوراق المالية والمنتجات المالية 

المتداولة في البورصات أو المصدرة من خالل االكتتاب العام أن يقوموا بتقديم لكل عميل مذكرة إعالمية تحتوي على جميع المعلومات 

 .التي تعتبر مفيدة لقرار االستثمار في األوراق المالية والمنتجات المالية األخرى

 :يجب للمذكرة اإلعالمية أن

تجري صياغتها في وثيقة مكتوبة، موجزة، واضحة ودقيقة وبلغة بسيطة لفهم سهل من قبل المستثمر-   . 

 . قدم مجانا للعميل وقبل شراء المنتجت-  

. حتوي على جميع المعلومات ذات الصلة الالزمة التخاذ القرار االستثماري، مع األخذ بعين االعتبار تعقيد كل المنتجات المعروضةت-  

 .يجب أن تستوفي جميع خصائص المنتج بما في ذلك التعاريف والتكاليف والمخاطر، واإليرادات المتوقعة، والحقوق والمزايا الواردة فيها

حتوي على المراجع والروابط لتوجيه المستثمرين للحصول على معلومات أكثر تفصيالت-   . 

 لمراجع الوسيط في عمليات البورصة؛ 

كون متاحة في جميع أنحاء الشبكة الوسيط في عمليات البورصة وعلى موقع االنترنتت-   . 

يجب أن يتم تحديث المعلومات الواردة في المالحظات عند االقتضاء . قبل نشرها ( يوما30)يجب أن ترسل مذكرة المعلومات إلى اللجنة 

كما يجب أن يتم إخطار أي تغيير كبير للجنة في ظل نفس الظروف. لدمج التطورات الجديدة المتصلة بالمنتجات المعروضة . 

في المذكرة اإلعالمية حتى بعد صدورها وطلب تعديلها أو سحبها، إذا ما رأت أنها تضر مصالح  يجوز للجنة إعادة النظر، إذا لزم األمر،

 .العمالء

• جب أن تتضمن المذكرة الحد األدنى من المعلومات أدناه  : 

أو يتداول في البورصة، وهي/ يجب إعطاء تعريف دقيق وموجز لكل سند قد يصدر و : تعريف المنتج  : 

  سهم أو سندات الشركات؛أ-  

ندات الخزينةس-   . 

سهم أو وحدات هيئات التوظيف الجماعي بالقيم المنقولةأ-   . 

ميزات المنتج-   : 

لقيمة االسمية للورقة المالية؛ا-    

عر اإلصدار؛س-   

ألسعار في السوق الثانويةا-   . 

سديد الثمنت-   . 

روط السدادش-   . 

 • الحقوق المرتبطة باألوراق المالية يجب أن تفسر بشكل جيد في المذكرة اإلعالمية بحيث يمكن للمستثمرين : قوق تتعلق بالمنتج ح

 أخد قراراتهم وللتمييز بين الحقوق الخاصة بكل نوع من األوراق المالية؛

 • لمخاطر المرتبطة باألوراق المالية ا  

• البيع من تاريخ استالم الطلب حتى / المذكرة ينبغي أن تصف جميع مراحل عملية الشراء : البيع لألوراق المالية/ جراءات الشراء إ

 .تنفيذه

 • ألجرا : 

عر الفائدةس-    

رباح موزعةأ-   . 

لمزايا األخرى المصاحبة للمنتجا-   : 

قوق اكتتاب تفضيلية لإلصدارات القادمةح-    

لحق في التصويت،ا-    

الخ...... حويل األوراق المالية ت-    

 • لرسوم و العموالت المتعلقة بالمنتج ا  

• يانات االتصال باألشخاص والهياكل المسئولة عن تلقي وتنفيذ األوامر ب . 
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