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مجال التقرير وطريقة إعداده 

تٙذف إعذاد ٘زا اٌرمش٠ش لاَ اٌفش٠ك اٌّشرشن تئصذاس ٚسلح عًّ ذٙذف ٌّعشفح 

: تاإلفصاغ عٕذ ٔمطح اٌث١ع ٚاٌرٟ ذشًّاٌّسائً اٌّرعٍمح 

 .اٌشئ١س١حِىٛٔاخ اٌّعٍِٛاخ  .1

 Layeredو١ف١ح إ٠صاي اٌّعٍِٛاخ ٌٍّسرصّش٠ٓ، ًٚ٘ ٠عة اسرخذاَ غش٠مح  .2

approach  ذعٕٟ ٚظع ِعٍِٛاخ أخشٜ تاإلظافح إٌٝ اٌّعٍِٛاخ )أَ ال؟

ٚذض٠ٚذ اٌّسرصّش٠ٓ تٙا عٕذ اٌطٍة أٚ ٚظعٙا وٍّؽك ٌٍّعٍِٛاخ  اٌشئ١س١ح

 (. اٌشئ١س١ح

 ِا ٘ٛ اٌّفَٙٛ اٌذل١ك ٌع١ٍّح اإل٠صاي ٚاٌرس١ٍُ؟ .3

 ِا ٘ٛ اٌٛلد اٌزٞ ٠عة ف١ٗ إ٠صاي اٌّعٍِٛاخ؟ .4

 .اسرخذاَ ٌغح سٍٙح فٟ عشض اٌّعٍِٛاخ .5

 .إٌّارض اٌّسرخذِح فٟ ع١ٍّح اإلفصاغ .6

ٚلذ ذُ ذٛص٠ع ٚسلح اٌعًّ عٍٝ وافح اٌعٙاخ ا١ٌّٕٙح اٌّرخصصح اٌرٟ ذعًّ فٟ ٘زا 

٠ٚمذَ ٘زا اٌرمش٠ش  .ذُ اخز تعط ِالؼظاخ ٘زٖ اٌعٙاخ تع١ٓ االعرثاس ٚلذ. اٌّعاي

ذؽ١ٍال ذفص١ٍ١ا ٌٍمعا٠ا اٌشئ١س١ح اٌّرعٍمح تع١ٍّح اإلفصاغ ٚاٌرٟ أش١شخ فٟ ٚسلح 

. اٌعًّ

 

: إ١ٌٙاأُ٘ إٌرائط اٌرٟ ذُ اٌرٛصً 

تؽ١س  األفرادللمستثمرين  اإلفصاحهناك حاجة لوجود طريقة فعالة لعمليات  - أ

٠سرط١ع ٘ؤالء اٌّسرصّش٠ٓ اذخار لشاسُ٘ االسرصّاسٞ تٕاء عٍٝ ِعٍِٛاخ 

تٗ  ْٚٞ س١سرصّشراالسرصّاسٞ اي إٌّرطِٓ ِعشفح  ٠ٓٚاف١ح ذّىٓ اٌّسرصّش

 ٠ٓعٍٝ اٌّسرصّشِٚمذاس اٌعائذ أٚ اٌخساسج اٌّرٛلع١ٓ ٚذىٍفح االسرصّاس، وزٌه 



ٌٛس١ػ اٌزٞ ٠ث١ع ٘زا ِعشفح ذعاسض اٌّصاٌػ اٌرٟ لذ ذىْٛ ِٛظٛدج ٌذٜ ا

  .إٌّرط االسرصّاسٞ

أظٙشخ إٌرائط تأْ اٌطش٠مح اٌفعاٌح ٌإلفصاغ ٠عة  :الطريقة الفعالة لإلفصاح - ب

ٌٍّسرصّش٠ٓ ٚاْ ذمذَ ٘زٖ اٌّعٍِٛاخ فٟ اٌٛلد  اٌشئ١س١حأْ ذمذَ اٌّعٍِٛاخ 

 .إٌّاسة ٚاْ ذىْٛ تٍغح ٠ّىٓ فّٙٙا تسٌٙٛح

إٌرائط تأْ اٌّسرصّش٠ٓ األفشاد  أظٙشخ :تفضيالت المستثمرين األفراد - خ

٠ٙرّْٛ تاٌّعٍِٛاخ اٌرٟ ذّىُٕٙ ِٓ ِعشفح إٌّرط االسرصّاسٞ اٌزٞ 

وّا . س١سرصّشْٚ تٗ ِٚمذاس اٌعائذ أٚ اٌخساسج اٌّرٛلع١ٓ ٚذىٍفح االسرصّاس

إٌرائط تأْ اٌّسرصّش٠ٓ ٠فعٍْٛ اٌّعٍِٛاخ اٌّخرصشج ٚاٌّٛظضج ٚاٌرٟ  خت١ٓ

ِٚصاغح تٍغح سٍٙح ٚاٌرٟ ذشوض عٍٝ اٌّعٍِٛاخ ٠رُ ذمذ٠ّٙا تطش٠مح ظ١ذج 

اٌرٟ ٠عرمذْٚ تأُٔٙ ٠ؽراظٛٔٙا، وّا ٠فعٍْٛ اؼرٛاء ٘زٖ اٌّعٍِٛاخ عٍٝ أِصٍح 

 .تس١طح ٚسسِٛاخ ت١ا١ٔح ذٛظ١ؽ١ح

ٌمذ لاِد ٚسلح اٌعًّ تذساسح سٍٛن اٌّسرصّش٠ٓ : دراسة سلوك المستثمرين - ز

ٕ٘ان ذثا٠ٓ فٟ اٌسٍٛن  أْإٌرائط  أظٙشخٚلذ . عٕذ اذخار اٌمشاس االسرصّاسٞ

ٌذٜ اٌّسرصّش٠ٓ عٕذ اذخار اٌمشاس االسرصّاس ٚرٌه تغط إٌظش عٓ 

اٌّعٍِٛاخ اٌّرٛفشج ٌذ٠ُٙ، ؼ١س ذث١ٓ تٛظٛد عٛاًِ ذؤشش عٍٝ اٌمشاس 

 :االسرصّاسٞ ِٕٙا

a. تٕاء عٍٝ اٌشعٛس  ٞإٌاؼ١ح اٌعاغف١ح تؽ١س ٠رُ اذخار اٌمشاس االسرصّاس

 .اٌذاخٍٟ ٌٍّسرصّش ١ٌٚس تٕاء عٍٝ ِا ٘ٛ ِرٛفش ٌذ٠ٗ ِٓ ِعٍِٛاخ

b.  تؽ١س اٌصمح اٌضائذج ٚاٌّثاٌغح فٟ ذمذ٠ش اٌصمافح االسرصّاس٠ح ٌٍّسرصّش

شمافرُٙ االسرصّاس٠ح  إ٠ٌٝعضٚ تعط اٌّسرصّش٠ٓ ٔعاؼُٙ فٟ اٌّاظٟ 

 .١ٌٚس ٌظشٚف اٌسٛق

c. ٟاء اٌمٛٞ أٚ اٌعع١ف اٌؽاٌٟ أٚ تاألد ٖذأشش اٌّسرصّش٠ٓ اٌّثاٌغ ف

 .اٌساتك



d.  اٌعّٛد أٚ اٌىسً تؽ١س ٠ؽافع اٌّسرصّشْٚ عٍٝ اٌّشاوض اٌرٟ تٕٛ٘ا

 .فٟ اٌساتك ٚاٌرٟ ذىْٛ ِرعٍمح تئسرشاذ١ع١ح اذثعٛ٘ا

 

 يف ياالستثمار االجتماع بخططالمتعلقة  الرئٌسٌةاإلفصاح عن المعلومات  ئمباد

 مرحلة ما قبل البٌع

اٌّشرشن ٠ؤوذ أْ ٘زٖ اٌّثادا لذ ٚظعد تؽ١س ذىْٛ ِششذا ٌألسٛاق إْ اٌفش٠ك 

ٚ٘زا ال ٠عٕٟ أْ ٕ٘ان ِعا١٠ش ِؽذدج ٠ّىٓ ذطث١مٙا فٟ وافح . ٚاٌعٙاخ اٌرشش٠ع١ح ف١ٙا

. األسٛاق فٟ اٌعاٌُ وىً الْ ٌىً سٛق خصائص ِع١ٕح

ظٌمٌة للتكٌف مع األطر التن القابلالنوع  بحٌث تكون منالمبادئ لقد تم وضع هذه  

بغض النظر عن  قابلة للتطبٌقوٌنبغً لها، على سبٌل المثال، أن تكون . المختلفة

 . ، أو نموذج التوزٌع السائدةمن قبل الجهات الرقابٌة التشرٌعات المطبقةمستوى 

 

 الرئٌسٌة على إفصاحات إلعالمالمعلومات تشمل  أنٌجب  :األول المبدأ

 وشروط وتكلفة االستثمار،، والمخاطرالفوائد األساسٌة،  عنالمستثمرٌن 

بٌع عملٌة الوسٌط الذي ٌتم من خالله بالمرتبطة  والمكافئات وتعارض المصالح

  .االستثماري المنتج

:   ٠ٍٟعٓ إٌّرط ٠عة أْ ذفصػ عّا  اٌشئ١س١حٚع١ٍٗ، فاْ اٌّعٍِٛاخ 

  االستثماري ونوع المنتج اسم 

 االستثماريلمنتج ل واإلستراتٌجٌةاالستثمارٌة  األهداف 

  المخاطر االستثمارٌة والعوائد للمنتج ، وبالتالً ٌجب أن تتضمن إفصاحات

ومن ثم . المخاطر، المخاطر الجوهرٌة التً تكتنف االستثمار فً هذا المنتج 

التذبذب ومخاطر االئتمان، ومخاطر / مخاطر األداء: ٌجب أن تشتمل على

 . السٌولة ومخاطر العملٌات

 أو تكالٌف / ، بما فٌها أي معلومات عن خصومات و كالٌفالرسوم والت

  .مصارٌف أو رسوم من أي اإلعفاءتعوٌضات أو ال



  ى أساسها تم والتً عل شروطأو  قٌودطبٌعة الضمانات المقدمة بما فٌها أي

 . تقدٌم هذه الضمانات

  ٌشتمل علٌها المنتج، على سبٌل المثال،  التًتضارب المصالح المحتملة

 :  ٌلًٌمكن أن ٌشمل تضارب المصالح ما 

o  على )أن تكون المدفوعات للمستثمر تتم وفق صٌغة معٌنة  ومحددة

 أو / و ( مؤشر أداءالمنتج نسبة إلى  ءأدا: سبٌل المثال 

o منتجاتهم  تسٌل يأن تكون هناك عقوبات على المستثمرٌن الراغبٌن ف

  .عد المحددقبل المو

 ًالمنتج السابق  معلومات عن أداءالتقدٌم  ٌجب. الفترات السابقة أداء المنتج ف

كذلك ٌجب ، بطرٌقة ٌمكن من خاللها مقارنة األداء مع أداء منتجات أخرى

ٌجب أال ٌؤخذ بمثابة داللة على أداء  للمنتج داء السابقاأل التنبٌه إلى أن

توفر معلومات تارٌخٌة عن أداء المنتج وفى حالة عدم . المستقبل المنتج فً

  .عن العوائد المحتملة عن هذا المنتج السابق ، فانه ٌجب تقدٌم تصورات 

  اإلضافٌةالمعلومات  : 

o االستثمارٌة وكذلك الذٌن ٌقومون بتقدٌم  المحفظةعن مدٌر  معلومات

أمناء االستثمار أو الحفظ : على سبٌل المثال)الخدمات الرئٌسة، 

قد تتضمن هوٌة مدٌر  اإلضافٌةمثل هذه المعلومات . ( األمٌن

رقابة القائمٌن على هذه  وأٌضا الجهة الرقابٌة المختصة عن المحفظة

 .  الخدمات

o التعامل مع حاالت الشكاوى المتعلقة  التً ٌتم بموجبها اإلجراءات

 . بالمنتج 

o  الشركة فً الوفاء  إخفاقالمعلومات عن التعوٌضات المتاحة فً حال

 . بالتزاماتها فٌما ٌتعلق بهذا المنتج 

o  واالنسحاب اإللغاءحقوق.  



o  ملخص عن األعباء الضرٌبٌة سواًء على الدفعات المقدمة لالستثمار

 . أو على العوائد المستحقة عن االستثمار فً المنتج 

 

 : المعلومات الجوهرٌة لإلفصاح عن شركات الوساطة ٌجب أن تتضمن 

 والخدمات التً تقوم بها ومعلومات عن مسئولًشركة الوساطة اسم ، 

 . االتصال بالشركة

  معلومات الرسوم والمصارٌف بشركة الوساطة، بما فً ذلك المصارٌف

 . من العوائد المستحقة للمستثمرٌن والرسوم التً من شأنها أن تخفض

 على سبٌل المثال، تضارب المصالح التً قد  .تضارب المصالح المحتملة

حوافز مالٌة  الحصول علىمن  موظفٌهاتمكن شركة الوساطة أو أٌا من 

بما ٌتعارض ، وذلك معٌنة من أسهم من تصنٌفات معٌنة نتٌجة لبٌع أصول

على  صالح العمالءللعمالء وتقدٌم خدمة تقدٌم أفضل  مع أداء واجباتهم فً

ة إلى أي مزاٌا غٌر مادٌة ٌمكن تقدٌمها إلى ، باإلضافأي مصالح أخرى

 . شركة الوساطة 

 

 : وسٌلة االنجاز والتنفٌذ 

  تشمل األنواع بحٌث  اإلفصاحٌجب أن تكون هناك مرونة فً متطلبات

والتً تسمح لكل من المنتجٌن  المختلفة من خطط االستثمار الجماعً

تقدم بعض النظم فعلى سبٌل المثال، قد . والوسطاء من تقدٌم إفصاحاتهم

، فً كز بصفة منفصلة على شركة الوساطةاشتراطات ومتطلبات إفصاح تر

 . حٌن تقدم أٌضا متطلبات إفصاح تحدٌدا خاصة بالمنتج 

 ما كانت الجهة الرقابٌة تتبنى نظام وإذا Layered Approach ًف 

البٌع، ٌجب أن ٌتضمن من أٌن  إجراءالمطلوب قبل  اإلفصاح، فان اإلفصاح

على االستثمار  اإلضافٌةوكٌف للمستثمر أن ٌحصل على المعلومات 

 . المقترح



آنٌة ومتاحة مجانا للمستثمر  الرئٌسٌةٌجب أن تكون المعلومات  :المبدأ الثانً

 قراره المستثمر من اتخاذ  حتى ٌتمكنمرحلة ما قبل البٌع،  يومتوفرة ف

 ى المعلومات المبنى عل ياالستثمار

 

 :   االنجاز والتنفٌذوسٌلة 

  قد تتطلب الجهات الرقابٌة ضرورة توفر دلٌل ٌهدف إلى إثبات أن متطلبات

 . تم االلتزام بهاقد  اإلفصاح التً بموجبها ٌتم تسلٌم المعلومات للمستثمرٌن 

  وشركات الوساطة علٌهم أن  مصدري المنتج االستثماريكما أن كل من

 وٌمكن. نهم قد قاموا بتنفٌذ هذا المتطلبسجالتهم بما ٌثبت أ يٌحتفظوا ف

ان ٌطلبوا من والمستثمر  لمصدر المنتج االستثماري وشركة الوساطة

 الرئٌسٌةالمعلومات  قد حصلوا على بأنهمٌفٌد  إقرارالمستثمرٌن توقٌع على 

 . إلٌهااستطاعوا الوصول  أنهم أو

 عرفة فٌما لو كان المستثمر قد كان م يكما أن الجهات الرقابٌة قد ترغب ف

نقطة على معلومات قبل  بناء قراره االستثماريوضع ٌتخذ من خالله  يف

 . البٌع

 

أسلوب ٌخدم وٌناسب  يف وإتاحتها الرئٌسٌةٌجب توفر المعلومات  :المبدأ الثالث

 . الشرٌحة المستهدفة من المستثمرٌن 

 

 :  وسٌلة االنجاز والتنفٌذ

  فان على كل من شركات إٌصال المعلومات الرئٌسٌةطرٌقة ولتحدٌد ،

 :ياألخذ بعٌن االعتبار ما ٌل ومصدري المنتج االستثماريالوساطة 

o عن : ، على سبٌل المثال خصائص وتفضٌالت المستثمرٌن األفراد

، عن طرق الفاكسوالبرٌد االلٌكترونً،  طرٌق الدخول إلى االنترنت

أن ٌقوموا بإرسال وشركات الوساطة  المصدرٌنفان على وكذلك 



المعلومات عن طرٌق البرٌد العادي للمستثمرٌن الذي لٌس اتصال 

 . باالنترنت أو ال ٌستخدمون الفاكس

o  شركات الوساطة  إحدىوهل تم االستثمار بناًء على توصٌة من 

  أن ٌلبوا  والمصدرٌنعلى الجهات الرقابٌة أن تطالب شركات الوساطة

، الرئٌسٌة مكتوبةمعلومات على ال بالحصولرٌن عند طلبهم حاجات المستثم

 . وبال مقابل، وذلك بغض النظر عن الوسٌلة التً تم تزوٌد بها هذه المعلومات

 

غة سهلة ل يف الرئٌسٌةعن المعلومات  اإلفصاحٌجب أن ٌتم  :المبدأ الرابع

شكل قوائم مقارنة وذلك من أجل سهولة  ي، وأٌضا فوبسٌطة خالٌة من التعقٌد

 . الجماعً األخرى مع خطط االستثمارالمقارنة للمعلومات المفصح عنها 

 

 :  وسٌلة االنجاز والتنفٌذ

  ًوضع معاٌٌر لإلفصاح بحٌث ٌكون كافً وموحد إن الغاٌة من هذا المبدأ ه

سهلة وذلك لتمكٌن  مستندات اإلفصاحاللغة المستخدمة فً وان تكون 

ٌتطلب  هذا المبدأ الكما أن . بٌن المنتجات المختلفة المقارنةالمستثمرٌن من 

 . مقارنات مع المنتجات األخرى المتاحةتضمٌن وثائق اإلفصاح 

  السهلة البسٌطة ٌجب أن تستخدم لنقل المعلومات لتكون  اإلفصاحإن لغة

وٌجب األخذ بعٌن . خالل شرٌحة المستثمرٌن المستهدفةأقرب إلى الفهم من 

االعتبار قدرات وحاجات المستثمرٌن المستهدفٌن بحٌث تكون المعلومات 

كذلك أن تكون المعلومات مرتبة بطرٌقة عالقة بالموضوع المقدمة ذات 

 . تسلسلٌة

 ٌجب استخدامها لتحسٌن  يالت بعض الخصائص للغة السهلة يوفٌما ٌل

 :  اإلفصاحوتطوٌر متطلبات 

o  الحٌاة الٌومٌة يالشائعة فاستخدام المفردات. 



o بعض المصطلحات الفنٌة، والقانونٌةحالة استخدام  يف ،

هذه الحالة ٌجب أن تكون  يمصطلحات المال واألعمال، ففو

 . مع شرح موجز كلما أمكن تعرٌف واضح

o  ٌتضمن استخدام الجداول بما )استخدام األمثلة كلما أمكن

دة وغٌر المفاهٌم المجر وذلك بغرض شرج( والرسومات

 . الملموسة

 لألحرف بحٌث تكون مقروءة استخدام مقاسات . 

 ومن أجل استخدام نماذج لعرض المعلومات بحٌث تكون قابلة للمقارنة ،

، فان على الجهات الرقابٌة أن فً العرض وإمكانٌة المقارنةتطوٌر البساطة 

حالة  يمحددة لإلفصاح بمعنى طول المستند وذلك ف خصائصٌقدموا 

 وضعهاٌجب  ي، الحد األدنى من البٌانات المحددة التياستخدام مستند كتاب

، الترتٌب الالزم والمحتوى المبدأ الثالث يإلٌه ف اإلشارةوتناولها كما تمت 

المتعلق ببعض البٌانات على سبٌل المثال بٌان األداء، بٌان المخاطر 

 . لتكالٌفوا

  يوترتٌب البٌانات بحٌث تمثل فعلى الجهات الرقابٌة أن تحدد تسلسل 

مجموعها تسلسال منطقٌا بما ٌضمن احتوائها على كافة العناصر الضرورٌة 

 الرئٌسٌةالمقارنة والمقاربة بٌن المعلومات  إمكانٌاتئ يبما ٌه والرئٌسٌة

 . األخرىوخطط االستثمار الجماعً 

  ومات تضمٌن معلب للمصدرٌنبٌن السماح  توازنعلى الجهات الرقابٌة أن

وبٌن البساطة وإمكانٌة المقارنة فً ، إضافٌة عن المنتج االستثماريمحددة 

 . عرض المعلومات

 

واضحة، دقٌقة، ولٌست  الرئٌسٌةٌجب أن تكون المعلومات  :المبدأ الخامس

مضللة أو غامضة وأن تكون موجهة إلى المستثمر المستهدف، مع مراعاة 

 .بصفة دورٌة منتظمة اإلفصاحالتحدٌث لبٌانات 



 : وسٌلة االنجاز والتنفٌذ 

  إلى المخاطر ذات العالقة عند  الرئٌسٌةالمعلومات  تشٌرٌجب أن

كما ٌجب أال تغفل  .ألي خطط استثار جماعًلمزاٌا المحتملة استعراضها ل

البٌانات الهامة، بما فٌها التحذٌرات ، وأن تراعى عدم التهوٌن والتقلٌل  من 

 . أهمٌتها

 احتواء المعلومات المقدمة مقارنة مع خطط استثمار جماعً أخرى دعن ،

أن هذه المقارنات محاٌدة  (1: )تتأكد من أنفان على الجهات الرقابٌة 

ٌجب أن تكون مصادر المعلومات التً تمت بناء علٌها ( 2) وموضوعٌة

ٌجب أن ٌتم تضمٌن الفرضٌات واألسس التً ( 3)عملٌات المقارنة محددة 

  .لمقارنات بموجبهاتمت ا

 فان على ، فترات سابقة ياألداء فعلى  الرئٌسٌةالمعلومات  احتواءحال  يف

تقلل من التضلٌل الذي قد بحٌث  متطلباتتقوم بوضع الجهات الرقابٌة أن 

المعلومات  احتواءحال  يفو. ٌحصل عند التركٌز على األداء السابق

تقوم فان على الجهات الرقابٌة أن ، يالمستقبل ألداءل على توقعات الرئٌسٌة

مبنٌة على حقائق واقعٌة وان ال التوقعات بوضع متطلبات للتأكد من أن هذه 

 . تكون مضللة

  أو شركات الوساطة  المصدرٌنعلى الجهات الرقابٌة أن تطلب من كل من

كلما كان ذلك  الرئٌسٌةالمعلومات وتحدٌث المنتج مراجعة  يالمتعاملٌن ف

فٌها والتً قد تؤثر على دقة  تغٌٌرات جوهرٌة يألعكس ضرورٌا وذلك 

استراتٌجٌات  يتحدٌث التغٌٌرات ف: وٌمكن أن ٌشمل ذلك .المعلومات

، مخاطر، تبنى هٌكل وصالحٌات جدٌدةنطاق ال ياالستثمار، التغٌٌر ف

كما ٌجب أال ٌفسر هذا .  وصف وبٌان األداء عن فترات سابقة  يتغٌٌرات ف

ه وشركة الوساطة لتقدٌم هذ المصدرجرد اقتراح لكل من المبدأ على أنه م

على سبٌل المثال على أساس ما بعد )، المعلومات بصفة مستمرة ومنتظمة

فان القرار ، وعلٌه وتحدٌث االفصاحات المطلوبة قبل نقطة البٌع( االستثمار



قبل نقطة البٌع ٌعود للجهات  اإلفصاحبوضع هذا المتطلب ضمن متطلبات 

  .كل على حدا الرقابٌة

  وشركة الوساطة كل  المصدرعلى الجهات الرقابٌة أن تطلب من كل من

المعلومات نسخة محدثة من  االلكترونًفٌما ٌخصه أن ٌوفر على موقعة 

 . بطرٌقة متاحة للمستثمرٌن  الرئٌسٌة

 

عن  اإلفصاححتى تتمكن الجهات الرقابٌة من فرض متطلبات  :المبدأ السادس

من  معرفة، فان علٌها المصدر وشركة الوساطةلدى كل من  الرئٌسٌةالمعلومات 

 .عنها اإلفصاحٌجب  يهذه المعلومات الت يٌملك وٌتحكم ف الذي

 

  : وسٌلة االنجاز والتنفٌذ

مهما فً معرفة وتحدٌد من  إن معرفة من ٌملك وٌتحكم فً المعلومات ٌعد عنصرا

المعلومات الرئٌسٌة المتعلقة بالمنتج اإلفصاح عن ، فان وعلٌه. اإلفصاح ٌجب علٌه 

االستثماري تقع على عاتق المصدر واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخدمات 

والشك أن العبء ٌقع بدرجة كبٌرة على  .الوساطة تقع على عاتق شركة الوساطة

الجهات الرقابٌة فً تحدٌد العناصر المعقدة والمتشابكة حال تفعٌل هذا المبدأ 

 .  اإلفصاحز التنفٌذ ، وبصفة خاصة عند محاولة تجنب تكرار التزامات ووضعه حً

  ًتقدٌم أو تعدٌل فً بعض الحاالت عندما ترغب شركة الوساطة ف

، فً بعض النظم إلى تحمل الرئٌسٌة عن المنتج، فربما تحتاجالمعلومات 

، وقد ٌنص على هذا تحدٌدا فً المعلومات مزٌدا من المسئولٌة عن هذه

  . عات ذات العالقة التشري

  فان شركة اإلفصاحبصفة عامة هو المسئول عن محتوى  المصدروإذا كان ،

المنتج  ومٌزاتالوساطة هً المسئولة فً معظم التشرٌعات عن شرح مالمح 

 . للعمالءاالستثماري 

 



  قد ال ٌستطٌع أن ٌحدد على وجه دقٌق معلومات  المصدرمن المسلمات أن

، فعلى سبٌل المثال إذا ما . بعٌنها فً بداٌة تقدٌم وعرض المنتج لالستثمار

، فان ولٌة المحملة مباشرة على المنتجكان بوسع المنتج أن ٌحدد التكالٌف األ

. التسوٌقللشراء وملكٌة المنتج سوف تتنوع حسب وسٌلة  اإلجمالٌةالتكالٌف 

، ٌقع العبء على شركة الوساطة فً القٌام بتقدٌر المدى الالزم علٌهو

بحٌث تقوم باإلفصاح للمستثمر عن  وتكالٌف شركة الوساطةلتكالٌف المنتج 

 . التكلفة الكلٌة


