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كات المناعي ش.م.ع.ق  مجمع شر

 

ن عىل األوراق  كةاقواعد وإجراءات تنظيم تداول األشخاص المطلعي   لمالية للشر

 

 ألحكام المادة )
ً
ي السوق الرئيسية )"28وفقا

 
كات والكيانات القانونية المدرجة ف نظام ( من نظام حوكمةالشر

كات المناعي ش.م.ع.ق. )"الحوكمة كة"( أصدر مجلس إدارة مجمع شر ي جلسته المنعقدة بتاري    خ  "( الشر
 
ف

كة عىل النحو  2020أكتوبر  26 قواعد وإجراءات تنظيم تداول األشخاص المطلعي   عىل األوراق المالية للشر

 الوارد أدناه: 

 
ن عىل األوراق المالية تسىم هذه القواعد "  .1 قواعد وإجراءات تنظيم تداول األشخاص المطلعي 

كة  "( جراءاتالقواعد وال " )يشار إليها فيما بعد ب "للشر

 

ي هذه القواعد واإلجراءات وتحل محل  .2
"سياسات وإجراءات تعامالت األشخاص المطلعي   تلغ 

 .
ً
كةسابقا  وتضارب المصالح" الصادرة من مجلس إدارة الشر

 

 

ي األوراق  .3
 
 ألحكام نظام الحوكمة وبغرض أن تحكم التداول ف

ً
صدرت هذه القواعد واإلجراءات امتثاال

 أدناه وذلك بغية: 
ً
كة بالنسبة لألشخاص المطلعي   والمشار إليهم تعريفا  المالية للشر

 

ح أي شخص من التعامل عىل أساس معلومات .أ ها   ضمان عدم استفادة/ترب  ّ داخلية لم يتم نشر

 بعد للجمهور. 
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ي تخص األوراق المالية لكافة  .ب
توفي  ساحة تعامل عادل وإمكانية الوصول إىل المعلومات الت 

 األطراف ذات الصلة. 

كة وتوفي  الحماية للمتعاملي   بها ونشر كافة   .ت ضمان سالمة ودقة التعامل باألوراق المالية للشر

 أي الشفافية واإلفصاح. مبد ز لتعزي ةالمعلومات المتوافر 

ية كاملة بكل المتطلبات القانونية واإلدارية اأن يكون كل األشخاص المطلعي   عىل علم تام ودر   .ث

كة.  ي األوراق المالية للشر
 
 المتعلقة بملكيتهم وتعاملهم ف

اء أو بيع حقوق الملكية  وتجدر اإلشارة إىل أن تعامالت األشخاص المطلعي   ال تشي  فقط إىل شر

اء أو الخيارات  اء خيارات البيع أو الشر  إىل بيع أو شر
ً
كة ولكن أيضا أو سندات الدين الخاصة بالشر

شخص مطلع تلك التعامالت قد تمت من قبل  وتعتي  األخرى فيما يتصل بتلك األوراق المالية. 

ي تلك
 
ة ف ة أو غي  مباشر األوراق المالية  إذا كان لذلك الشخص أية مصالح سواء أكانت مباشر

 إذا كانت مملوكة باسم ذلك الشخص المطلع من عدمه. برصف النظر عما 

 

 للمادة ) .4
ً
: 1الشخص المطلع وفقا ي

"أي شخص اطلع بحكم موقعه عىل ( من نظام الحوكمة تعت 

ي األوراق المالية 
 
ي جذب أو عزوف المتعاملي   ف

 
معلومات لم تكن متاحة للجمهور، ويمكن أن تؤثر ف

ي قدرة 
 
كة أو للمساهمي   مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر ف ي يكون للشر

كات الت  ها من الشر كة أو غي  للشر

اماتها، ويشمل ذلك أعضاء كة عىل الوفاء بالي   المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والعاملي    الشر

هم ممن يتاح لهم الحصول عىل مثل تلك المعلومات بسبب  كة من مجموعتها وغي  كة أو أي شر بالشر

ها.   عالقات تعاقدية أو مهنية أو غي 

 

 : ي
 وعليه يمكن القول أن قائمة األشخاص المطلعي   تشمل اآلت 

 

 رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.  .أ

اإلدارة التنفيذية العليا وتشمل المسؤول التنفيذي األول والمسؤولي   التنفيذيي   اآلخرين  .ب

كة.  ة أمامه ووحدة الرقابة الداخلية بالشر  المسؤولي   مباشر

كة.  .ت كة من مجموعة الشر  أي شر
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ي جذب أو عزوف ويمكن أأي شخص تتاح له معلومات لم تكن متاحة للجمهور  .ث
 
ن تؤثر ف

كة أو للمساهمي    ي يكون للشر
كات الت  ها من الشر كة أو غي  ي األوراق المالية للشر

 
المتعاملي   ف

اماتها، بسبب عالقات تعاقدية أو  كة عىل الوفاء بالي   ي قدرة الشر
 
مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر ف

ها، وذلك مثل:   مهنية أو غي 

 

(i) لألشخاص المطلعي   زواج واألوالد القرص األ .  

(ii)  الذين يتوقع ان تكون لديهم إمكانية الوصول إىل معلومات غي  متاحة األشخاص

كة.   للجمهور تتعلق باألوراق المالية للشر

(iii)  .ها للجمهور ي حوزته معلومات داخلية جوهرية قبل نشر
 
 ف
ً
 أي شخص تقع مؤقتا

(iv)  ي
 المعلومات الشية الذين يحصلون عىل معلومات داخلية جوهرية.  متلق 

(v)    كة الجوهرية غي  العاملي  الذي يتلقون أو لديهم إمكانية الوصول إىل معلومات الشر

 المتاحة للجمهور. 

(vi)  .أي شخص يتلق  معلومات جوهرية غي  متاحة للجمهور من أي شخص مطلع 

(vii)  مطلعا من وقت آلخر 
ً
ي ذلك الوقت لهذه و أي موظف يمكن أن يكون شخصا

 
يخضع ف

 القواعد واإلجراءات. 

 

كة.  .5 ي تصدرها الشر
كة هي األسهم والسندات واألدوات الت   األوراق المالية للشر

 

كة هو إبرام  .6 ي األوراق المالية للشر
 
مع أي شخص ، أو حث أو محاولة حث إبرام أو عرض التعامل ف

ي أو عرض الدخول 
 
ي أي شخص عىل الدخول ف

 
الترصف أو االستحواذ أو بهدف لغرض أو أي اتفاق ف

ي أو ضمان االكتتاب  االكتتاب 
 
كة ف  . األوراق المالية للشر

 

 من تعامالت األشخاص المطلعي   وهو أمر ممنوع وغي  مسموح .7
ً
 يعتي  تشيب المعلومات الشية نوعا

، معلومات داخلية عىل قيام شخص مطلع  ينطويبه. وهو  بإيصال، بطريق مباشر أو غي  مباشر

ي وقت يعلم فيه الشخص المطلع أو يتعي   عليه عىل نحول معقول 
 
لشخص آخر/أشخاص آخرين ف
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ي األوراق المالية أو 
 
العلم بأن الشخص اآلخر من المحتمل أن يستخدم تلك المعلومات للتعامل ف

 
ً
كة. يحث طرفا ي األوراق المالية للشر

 
 للتعامل ف

ً
  ثالثا

 

ي نظام الحوكمة  منفصل بالرغم من أنه لم يرد تعريف .8
 
لعبارة معلومات جوهرية غي  متاحة للجمهور ف

 لعبارة معلومات جوهرية غي  
ً
إال أنه عند تعريف عبارة الشخص المطلع ما يمكن اعتباره تعريفا

 : ي
 متاحة للجمهور وهو اآلت 

 

ي األوراق المالية  معلومات
 
ي جذب أو عزوف المتعاملي   ف

 
لم تكن متاحة للجمهور ويمكن أن تؤثر ف

ي قدرة 
 
كة أو للمساهمي   مصلحة فيها، أو يمكن أن تؤثر ف ي يكون للشر

كات الت  ها من الشر كة أو غي  للشر

اماتها.  كة عىل الوفاء بالي    الشر

ي ضوء التعريف أعاله: 
 
ي ف

 وعليه، يمكننا القول باآلت 

 

ي معلومات:  .أ
 المعلومات الداخلية تعت 

.  لها ذات طبيعة محددة  - ة بورقة مالية أو أكير ة أو غي  مباشر  صلة مباشر

 لم تتم اتاحتها للجمهور.  -

  إذا تمت اتاحتها للجمهور، من المرجح أن يكون لها أثر كبي  عىل أسعار تلك األوراق المالية.  -

 

. ومثل هذه المعلومات  .ب ي
 غي  قانوت 

ً
ي معلومات لها حساسية عىل األسعار تعامال

 
يكون يعتي  التعامل ف

ها سيكون لها أثر عىل األوراق المالية  ة وإذا تم نشر ة أو غي  مباشر كة بصورة مباشر لها عالقة بالشر

كة،   : األسعار ويمكن اعتبار المعلومات المتعلقة بما يىلي معلومات ذات حساسية عىل للشر

كة.  .1  البيانات المالية الفصلية للشر

  . إعالن أرباح األسهم .2

 أية خطط رئيسة للتوسع أو تنفيذ مشاري    ع جديدة.   .3

 الدمج أواالستحواذاالندماج أو عمليات   .4

كة.  جوهريالتخلص من كل أو جزء   .5  من الشر
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 تعتي  المعلومات اإليجابية أو السلبية معلومات جوهرية.  .ت

كة منع اإلفصاح غي  المرصح به ألية معلومات غي  متاحة للجمهور يتم  .ث من ضمن سياسة الشر

ي 
 
ي مكان العمل وإساءة استعمال المعلومات الجوهرية غي  المتاحة للجمهور ف

 
الحصول عليها ف

ي األوراق المالية. 
 
 التعامل ف

كة مملوكة لل .ج كة ويمنع اإلفصاح غي  المرصح تعتي  المعلومات غي  المتاحة للجمهور المتعلقة بالشر شر

 به عن تلك المعلومات. 

كة يتعلق بمعلومات  .ح كة ألي استفسار من خارج الشر ي أي مسؤول أو موظف بالشر
ي حالة تلق 

 
ف

كة.   جوهرية غي  متاحة للجمهور، يتعي   تحويل ذلك االستفسار إىل اإلدارة القانونية للشر

 

( من نظام طرح وإدراج األوراق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 49وفق أحكام المادة )  .9

 ألحكام 
ً
 التعميمات الدورية لبورصة قطر: وطبقا

 

ي يحظر عىل  .1
 
كة مقيدة أوراقها المالية ف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   ألية شر

اء  هم بطريق مباشر أو غي  البورصة القيام ببيع أو شر كة لحسابهم أو لحساب غي  األوراق المالية للشر

 التالية:  اتمباشر خالل الفي  

 
ة الممتدة من التاري    خ الذي تتم فيه دعوة مجلس اإلدارة لإلنعقاد لمناقشة البيانات المالية  .أ الفي 

فصاح عن ذلك السنوية ونصف السنوية وحت  تمام انعقاد المجلس وإعتماد هذه البيانات واإل

 .
ً
ة الممتدة بي   التاريخي   عن خمسة عشر يوما كة إخطار   للجمهور، عىل أال تقل الفي  وعىل الشر

كة  بورصة قطر بالتاريخي   وعىل أعضاء مجلس اإلدارة عدم اإلطالع عىل البيانات المالية للشر

ة قبل أكير من ثالثة أيام من تاري    خ اجتماع مجلس اإلدارة.   خالل تلك الفي 

ي حال  .ب
 
ة الربعية، وحت  اإلعالن عن البيانات المالية الربعية. وف أسبوع قبل تاري    خ إنتهاء الفي 

ة الممتدة من تاري    خ الدعوة إلنعقاد  إنعقاد مجلس اإلدارة لمناقشة البيانات المالية الربعية للفي 

 المجلس وحت  تمام انعقاده. 

كة عقد أي اجتماع للمجل ي كل األحوال ال يجوز للشر
 
س لمناقشة أو إصدار قرار يتعلق بالبيانات وف

ة  المالية أو لمناقشة أو إصدار قرارات تتعلق بالمساهمي   أو أسعار األوراق المالية خالل الفي 

ي تقررها 
ي بورصة قطر حسب التوقيتات الت 

 
ة التعامالت ف ي تسبق أو تتخلل في 

الصباحية الت 

كة أن تزود بور   صة قطر بتلك القرارات. بورصة قطر من وقت آلخر وعىل الشر
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 : ي
ويد بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية باآلت  كة أن تقوم بي    وعليه، عىل إدارة الشر

 

ارة لالنعقاد لمناقشة البيانات المالية الربعية وانصف السنوية دعوة مجلس اإلتاري    خ  .1

 والسنوية. 

حات توزي    ع األرباح )إن تاري    خ انعقاد المجلس واتخاذ قرار باعتماد البيانات المالية  .2 ومقي 

 وجدت(. 

أسماء رئيس وأعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيي   وأية تعديالت تطرأ عىل هذه  .3

 األسماء. 

 

10.  
ً
وريا  وغي  متوقع، يجوز تأخي  اإلفصاح لوقت قصي  إذا كان ذلك ض 

ً
 جسيما

ً
كة حدثا إذا واجهت الشر

ي مثل هذه الحالة، حينما يوجد خطر لتشب المعلومات الداخلية قبل اإلعالن 
 
لتفسي  الموقف، وف

 :
ً
 مبدئيا

ً
كة أن تصدر إعالنا  عنها، عىل الشر

 

 . يعطي تفاصيل الموضوع بأكي  قدر ممكن (1)

(2)  .
ً
 تحديد السبب وراء تعذر نشر إعالن أكير تفصيال

 التعهد بنشر مزيد من التفاصيل بأشع وقت ممكن.  (3)

كة نشر اإلعالن أو امتنعت عن ذلك، يجب أن تطلب إيقاف التداول عىل  (4) وإذا تعذر عىل الشر

 سهمها لحي   نشر اإلعالن. أ

 

كة وعىل مسؤوليتها تأجيل اإلفصاح عن المعلوما .11 ر بمصالحها يجوز للشر ت للحيلولة دون إلحاق الرص 

ي الحاالت الت تستدعي التأجيل، منها عىل سبيل المثال ال الحرص: 
 
وعة ف  المشر

 

المفاوضات الجارية أو األحداث ذات الصلة، عندما يكون من المحتمل أن تتأثر نتيجة تلك  (1)

 المفاوضات باإلفصاح العام. 

مة منالمتخذة أو العقود الم اتإذا كانت القرار  (2) كة تحتاج إىل موافقة  ي  قبل مجلس إدارة الشر

ط أن يكون اإلفصاح العام عن المعلومات قبل هذه  كيان آخر حت  يشي مفعولها، وبشر

ر بالتقييم الصحيح للمعلومات من جانب الجمهور.   الموافقة، من شأنه أن يلحق الرص 

ي حالة التأجيل:  (3)
 
ط ف  ويشي 

 يؤدي إىل احتمال تضليل  (أ)
ّ
 الجمهور. أّل

ي للمعلومات بالمحافظة عىل شيتها.  (ب)
ام أي شخص متلق   الي  

كةتكون لدى  (ت)  القدرة عىل ضمان شية المعلومات وعدم تشب  ها.  الشر
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ام لتعامالت المطلعي   الداخليي   وتحديد قامت  .12 ي األول كمسؤول الي  
كة بتعيي   المستشار القانوت  الشر

 قواعد واإلجراءات. واجباته بما يسّهل التطبيق الفاعل لهذه ال

 

يتعي   عىل كافة المسؤولي   والعاملي   وأزواجهم وأوالدهم القرّص الحصول عىل موافقة المستشار  .13

كة.  ي األوراق المالية للشر
 
ي األول قبل التعامل المزمع ف

 القانوت 

 

كة وأوراقها المالية األخرى بما  .14 ي أسهم الشر
 
ي يتعي   اإلفصاح عن تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة ف

 
ف

 ذلك إخطار بورصة قطر. 

 

كة مسؤولية  .15 تقع عىل عاتق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولي   والعاملي   اآلخرين بالشر

ام بهذه القواعد واإلجراءات  .   بشأنفردية بااللي    تعامالت األشخاص المطلعي  

 

16.  : ي
ي اآلت 

 
ي حالة خرق هذه القواعد واإلجراءات ف

 
ي يمكن اتخاذها ف

 تتمثل اإلجراءت الت 

 

ي  .1
 
ي دولة قطر قد يخضع األشخاص المطلعون لإلجراءات المنطبقة ف

 
 للقواني   السارية ف

ً
وفقا

ي وقت 
 
كة المالية ف ي أوراق الشر

 
ي تعامالت ف

 
يكون لهم علم بمعلومات حالة المشاركة ف

كة.   جوهرية غي  متاحة للجمهور تخص الشر

األشخاص المطلعون تحت طائلة المساءلة عن معامالت غي  سليمة قام بها أي قد يقع  .2

كة أو قدموا إليه  شخص أفشوا إليه معلومات جوهرية غي  متاحة للجمهور  تخص الشر

ي األوراق ساس تلك المعلوموا له عن رأي عىل أتوصيات أو عي ّ 
 
ات فيما يتعلق بالتعامل ف

كة.   المالية للشر

 تحت طائلة اإلجراءات  .3
ً
كة يقع أيضا من يخالف هذه القواعد واإلجراءات من العاملي   بالشر

ي قد تتضمن إنهاء العمل. 
كة والت   التأديبية من قبل الشر

 
 

 

 

ي ع/ 
 حمد عبد هللا خليفة آل ثات 

  رئيس مجلس اإلدارة


