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 غالف العدد

م��ورج��ان  مو�صر  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ص��ه��م  اأ���ص��واق  ان�صمت 
املوؤ�ص�صة  اتخذته  قرار  يف  النا�صئة،  العاملية  لالأ�صواق  �صتانلي 
الدولية يف �صهر يونيو املا�صي، بعد ت�صويت �صارك فيه مدراء 
اأ�صولها  وتقدر  املوؤ�صر  اآثر  تقتفي  ا�صتثمار  و�صناديق  حمافظ 

بنحو 7 تريليونات دوالر.
وحددت مورجان �صتانلي �صهر مايو من العام املقبل، موعدًا 
بهدف  املوؤ�صر،  اإىل  االإم��ارات  اأ�صواق  بان�صمام  قرارها  لتفعيل 
توزيع  ب��اإع��ادة  اال�صتثمار  و�صناديق  ملحافظ  الفر�صة  اع��ط��اء 
االأم��رك��ي��ت��ن  يف  ���ص��وق��ًا   12 ع��ل��ى  ت��ت��وزع  ال��ت��ي  ا�صتثماراتها 

واأوروبا واآ�صيا وال�صرق االأو�صط.
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حددت مايو المقبل لتفعيل القرار 

 اأ�سواق الإمارات على موؤ�سر »مورجان �ستانلي« للأ�سواق العاملية النا�سئة

موضوع الغالف

موؤ�صر  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ص��ه��م  اأ����ص���واق  ان�صمت 
قرار  يف  النا�صئة،  العاملية  لالأ�صواق  �صتانلي  مورجان 
املا�صي، بعد ت�صويت  الدولية يونيو  املوؤ�ص�صة  اتخذته 
�صارك فيه مدراء حمافظ و�صناديق ا�صتثمار تقتفي اآثر 

املوؤ�صر وتقدر اأ�صولها بنحو 7 تريليونات دوالر.
وحددت مورجان �صتانلي �صهر مايو من العام املقبل، 
اإىل  االإم��ارات  اأ�صواق  بان�صمام  قرارها  لتفعيل  موعدًا 
مل��ح��اف��ظ و�صناديق  ال��ف��ر���ص��ة  اع��ط��اء  ب��ه��دف  امل��وؤ���ص��ر، 
اال�صتثمار باإعادة توزيع ا�صتثماراتها التي تتوزع على 
وال�صرق  واآ�صيا  واأوروب���ا  االأمركيتن  يف  �صوقًا   12

االأو�صط.
ينعك�س  اأن  وال�صلع  املالية  االأورق  هيئة  وتوقعت   
قرار جمموعة موؤ�صرات مورجان �صتانلي برتقية اأ�صواق 
 " "اإم اإ�س �صي اآي  االإمارات لالأوراق املالية على موؤ�صر 
املحلية،  االأ�صهم  اأ�صواق  اإيجابًا على  نا�صئة  اأ�صواق  اإىل 

خالل املرحلة املقبلة.
ونوهت اإىل اأن هذا القرار يعك�س ثقة دولية متزايدة 

باالأ�صواق املحلية واأداء ال�صركات امل�صاهمة العامة.

واأو���ص��ح��ت اأن��ه��ا ب��ذل��ت ج���ه���ودًا م��ت��وا���ص��ل��ة خ��الل 
وم�صددة  ال��رتق��ي��ة،  اإىل  للو�صول  املا�صية  ال�صنوات 
االرتقاء  اأج��ل  من  العمل  موا�صلة  على  ذات��ه  الوقت  يف 

باالأ�صواق االإماراتية.
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  وق��ال 
االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد،  وزي��ر 
من  االإم����ارات  اأ���ص��واق  ترقية  ق��رار  اإن  وال�صلع،  املالية 
ت�صنيف مبتدئة اإىل اأ�صواق نا�صئة على موؤ�صر "مورجان 
خطة  �صمن  متوا�صلة  جل��ه��ود  تتويج  ه��و  �صتانلي" 
وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  متكاملة  ا�صرتاتيجية 
املالية  االأ���ص��واق  تطوير  يف  ال��ري��ادة  حتقيق  ت�صتهدف 
وامل�صاهمة يف دعم منو االقت�صاد الوطني، وفق اأف�صل 

املعاير واملمار�صات العاملية.
�صوق  االأمريكية  �صتانلي  مورجان  موؤ�ص�صة  وت��درج 
اأبوظبي لالأوراق املالية و�صوق دبي املايل على موؤ�صرها 
�صهر  من  ب��دءًا  النا�صئة  لالأ�صواق  اآي"  �صي  اإ���س  "اإم 
ال�صنوية  ن�صف  املراجعة  مع  تزامنًا  وذلك  القادم،  مايو 

للموؤ�صرات.

معالي سلطان المنصوري: قرار 
الترقية يعكس ثقة دولية متزايدة 
باألسواق المحلية وأداء الشركات 

المساهمة العامة
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على  دول���ة   21 النا�صئة  االأ����ص���واق  م��وؤ���ص��ر  وي�صم 
اجلنوبية  وك��وري��ا  ال�صن  اأب��رزه��ا  ال��ع��امل،  م�صتوى 

والربازيل وتايوان، والبور�صة امل�صرية.
اأ���ص��واق  واأ����ص���اف م��ع��ايل امل��ن�����ص��وري اأن جن���اح 
انعكا�س  ه��و  ال��رتق��ي��ة،  على  احل�����ص��ول  يف  االإم����ارات 
التي  امل��ت��وا���ص��ل،  وال��دع��م  والتنمية  ال��رخ��اء  مل�صرة 
ال�صمو  �صاحب  نافذة  وب�صرة  ثاقبة  بحكمة  يقودها 
)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة 
الله(، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي )رعاه الله(.
�صوء  يف  الرتقية  ق��رار  اتخاذ  مت  اأن��ه  معاليه  وب��ن 
املالية،  ب��االأ���ص��واق  اخلا�صة  الفنية  املعاير  م��ن  ع��دد 
باملوؤ�صرات  تتعلق  التي  املو�صوعية  االأخرى  واملعاير 
العامة القت�صاد الدولة مثل حجم الناجت املحلي، ودخل 
االقت�صادية  القرارات  يف  احلكومة  وا�صتقرار  الفرد، 
التي ت�صدرها وغرها من االأمور االأخرى التي تتوفر 
يتميز  وال��ذي  االإم���ارات،  لدولة  الوطني  االقت�صاد  يف 
بالقوة وال�صالبة ون�صب النمو اجليدة والتي ال تتوافر 
يف العديد من االأ�صواق النا�صئة وحتى بع�س االأ�صواق 

العاملية املتطورة.
فريق عمل

واأ�صاف معايل �صلطان املن�صوري اأن هيئة االأوراق 
املالية وال�صلع �صكلت، وفقًا ال�صرتاتيجيتها و�صيا�صتها 
جهات  مع  التعامل  يف  خربتها  �صوء  ويف  التطويرية 
عمل  فريق  املالية،  االأ�صواق  مع  وبالتعاون  الت�صنيف، 
اأج��ل  م��ن  علمي،  منهج  وف��ق  متوا�صل  وب�صكل  داأب 
املا�صية،  الفرتة  خالل  الرتقية  متطلبات  كافة  ا�صتيفاء 
حيث  لالأ�صواق،  املوؤ�ص�صي  االإطار  ا�صتقرار  معيار  مثل 
وت�صريعية  ا�صتثمارية  بيئة  توفر  من  الهيئة  متكنت 
متطورة تت�صمن اأنظمة من �صاأنها احلفاظ على حقوق 
امل�صتثمرين وتلبي طلبات امل�صتثمرين يف خمتلف دول 
ال�صوق  العامل، واالأمر نف�صه ينطبق على معيار تنظيم 
وتدفق  التناف�صية  واالأط��ر  الت�صريعات  يت�صمن  ال��ذي 

املعلومات.
قيمة  القرار  هذا  اأن ميثل  املن�صوري  وتوقع معايل 
م�صافة لل�صوق وقفزة نوعية كونه يعطي �صهادة توؤكد 
موؤ�ص�صة  حددتها  التي  املتطلبات  ا�صتوفت  اأنها  على 
ه��ذا  اإىل  لالن�صمام  امل�����ص��ت��وى  ب��ه��ذا  ع��امل��ي��ة  ت�صنيف 

املوؤ�صر.
ان�صمام  ي�صاهم  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  معاليه  واأع���رب 
�صتانلي”  “مورغان  م��وؤ���ص��ر  اإىل  االإم�����ارات  اأ���ص��واق 
االأ���ص��واء  م��ن  امل��زي��د  ت�صليط  يف  النا�صئة  ل��الأ���ص��واق 
عليها، وجذب مزيد من امل�صتثمرين املحلين واالأجانب 
الذي  االأم��ر  واملحافظ،  اال�صتثمار  �صناديق  ومديري 
وتعزيز  لل�صوق،  الداخلة  ال�صيولة  ارتفاع  معه  يتوقع 
القريب  امل��دى  يف  عمقه  وزي���ادة  تعامالته،  يف  الثقة 
والبعيد، ومنحه املزيد من القوة، ورفع تناف�صيته على 

امل�صتوى العاملي. وقال معاليه اإن قرار الرتقية يعك�س 
ال�صركات  واأداء  املحلية  باالأ�صواق  متزايدة  دولية  ثقة 
موؤ�ص�صات  اأن��ظ��ار  حم��ط  ويجعلها  العامة،  امل�صاهمة 
لها  ي��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل  اأم���ور  وه��ي  ال��دول��ي��ة،  الت�صنيف 
انعكا�صات اإيجابية وت�صاهم يف اإحداث نقلة نوعية يف 
االأ�صواق؛ حيث يتوقع اأن تعمل على حتفيزها للدخول 
ال�صعيد  على  والظهور  النمو  من  جديدة  مرحلة  يف 

العاملي.
مبادرات متعددة

من  ب��ع��دد  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وق��ام��ت 
�صوق  ت�صنيف  الإع����ادة  �صعيها  اإط����ار  يف  امل���ب���ادرات 
�صوق  ت�صنيف  من  ورفعها  املالية،  ل��الأوراق  االإم��ارات 
تناف�صية  تعزيز  بهدف  وذلك  نا�صئة،  �صوق  اإىل  مبتدئة 

هذه االأ�صواق على امل�صتوى العاملي.
الت�صنيف  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ع  ب��االت�����ص��ال  وب�����ادرت 
اإنرتنا�صيونال"،  كابيتال  �صتانلي  "مورجان  العاملية 
و"فوت�صي"، و"�صتاندر اأند بورز" منذ ب�صع �صنوات؛ 
واأ�صفرت  املطلوبة،  والبيانات  املعلومات  قدمت  حيث 
االإم��ارات  اأ�صواق  تاأهيل  عن  ال�صابق  يف  اجلهود  هذه 
"موؤ�صر  ع��ل��ى  ث��ان��وي��ة  نا�صئة  اأ���ص��واق  ت�صنيف  اإىل 
مرحلة  يف  لالنتقال  توؤهل  خطوة  يف  وذلك  فوت�صي"، 
اإ�صافة  متطورة"،  "نا�صئة  اأ�صواق  ت�صنيف  اإىل  تالية 
االإم��������ارات،  اأ�ص��واق  ت�صني��ف  اإدراج  ا�صتم��رار  اإىل 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ن  الوحي��دة 
العربية، �صمن موؤ�صرات را�صيل اإنف�صتمنت�س لالأ�صواق 

النا�صئة. 
�صعيها  �صمن  اإج����راءات وخ��ط��وات  ع��دة  وات��خ��ذت 
�صتانلي"؛  "مورجان  ملوؤ�صر  االإم��ارات  اأ�صواق  لتاأهيل 
اخلا�صة  الت�صنيف  معاير  بدرا�صة  بداية  قامت  فقد 
و�صرحها  املطلوبة،  املعلومات  كافة  وتقدمي  باملوؤ�صر، 
بن  متت  التي  املتكررة  واللقاءات  االجتماعات  خالل 
بالت�صاور والتن�صيق مع �صركائها  اجلانبن، كما قامت 

الهيئة تتوقع 
انعكاسات إيجابية 
لترقية أسواق المال 
المحلية على مؤشر 
»مورجان ستانلي«
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اتخاذ  مت  بحيث  ال��و���ص��اط��ة  و���ص��رك��ات  االأ����ص���واق  م��ن 
االأجنبي،  اال�صتثمار  ت�صجيع  �صاأنها  من  التي  التدابر 
وت�صجيل امل�صتثمرين لدى �صركات الو�صاطة، وتطبيق 
املت�صمنة  البنود  "اعرف عميلك"، وا�صتيفاء كافة  مبداأ 
الت�صنيف  جهة  و�صعتها  ال��ت��ي  املتطلبات  قائمة  يف 

املعنية يف االأوقات املحددة.
اأنظمة ت�شريعة

وتطبيق  اإ�صدار  ت�صمنت  العملية  اإن  الهيئة  وقالت 
عملية  تطلبتها  ال��ت��ي  الت�صريعية  االأن��ظ��م��ة  م��ن  ع���دد 
اأخ���رى،  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت  واإج����راء  الت�صنيف، 
اإجراءات  واتخاذ  جديدة،  مالية  خلدمات  والرتخي�س 
�صرورية. واأ�صدرت عدة اأنظمة جديدة من بينها نظام 
ونظام  االأم���ن،  احلفظ  ونظام  الدفع  مقابل  الت�صليم 
اال�صتثمار  تدعم  التي  واالأنظمة  بالهام�س،  ال��ت��داول 
ال�صوق  و�صانع  اال�صتثمار،  �صناديق  مثل:  املوؤ�ص�صي 
واإقرا�س  املك�صوف،  على  )البيع  له  املرافقة  واالأنظمة 
وتوفر  ال�صوق،  و�صانع  املالية،  االأوراق  واقرتا�س 
باإجراء تعديالت على نظام  قامت كذلك  ال�صيولة(، كما 

الو�صطاء، ونظام حوكمة ال�صركات.
لت�صهيل  االإج������راءات  م��ن  ع����ددًا  ال��ه��ي��ئ��ة  وات���خ���ذت 
من  بها  واالك��ت��ت��اب  امل��ال��ي��ة  االأوراق  اإ���ص��دار  عمليات 
اآلية البناء  اآليات متعارف عليها دوليًا مثل  خالل تبني 
ال�صعري، ورخ�صت لعدة جهات لتقدمي خدمات احلفظ 
االأمن، والتداول بالهام�س، وعملت على توفر االآليات 
وتقليل  اال���ص��ت��ث��م��ار  دع���م  م��ن  مت��ك��ن  ال��ت��ي  واالأدوات 
ن�صبة  ل��زي��ادة  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  اإىل  �صعت  حيث  امل��خ��اط��ر؛ 
العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات  يف  االأجانب  ا�صتثمارات 
الهيئات  ومتطلبات  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق 
الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانن الدولة فيما يخ�س 
اأداء  لتطوير  م��ب��ادرات��ه��ا  ووا���ص��ل��ت  االأم����وال،  غ�صيل 

ورف��ع  مهنيًا  وتاأهيلهم  الو�صاطة  ب�صركات  العاملن 
مهاراتهم.

تن�شيق وت�شاور
الهيئة  �صكلت  اأي�����ص��ًا،  االإج���رائ���ي  ال�صعيد  وع��ل��ى 
للتن�صيق  عديدة  اجتماعات  ونظمت  عمل  جمموعات 
ودبي  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوقي  مع  والت�صاور 
املايل  دبي  ومركز  املالية  للخدمات  دبي  و�صلطة  املايل 
املدرجة  ال�صركات  مع  عدة  لقاءات  عقدت  كما  العاملي، 
وال��ت��ي   ،  MSCI م��وؤ���ص��ر  �صمن  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
اآث��ار  لتقييم  معهم  اجتماعات  بعقد  املوؤ�ص�صة  ت��ق��وم 
الهيئة  ووا�صلت  االإمارات،  دولة  يف  التنظيمية  البيئة 
احلفظ  واأمناء  ال�صركات  هذه  مع  امل�صتمرة  متابعاتها 
اجتماعات  عقدت  نف�صه  الوقت  ويف  االإط���ار،  ه��ذا  يف 
"مورجان �صتانلي" االإقليمي ملوافاته  دورية مع مكتب 
االأ���ص��واق  وظ��روف  وامل�صتجدات  التطورات  ب��اأح��دث 
جماالت  يخ�س  فيما  الراجعة  التغذية  على  واحل�صول 

التح�صن.
لكبار  تعريفية  عرو�س  تقدمي  يف  الهيئة  و�صاركت 
ا�صتطالعات  �صملتهم  مم��ن  االأج���ان���ب،  امل�صتثمرين 
 20-20  Russell موؤ�ص�صة  مثل  اال�صتثمار  موؤ�ص�صات 
اال�صتثمار  و�صناديق  املحافظ  اأكرب  من   70 ت�صم  التي 

الدولية مبجموع اأ�صول يتجاوز 5 تريليون دوالر.
اأي  اإ�صدار  جتنب  على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وعمل 
الت�صنيف  ج��ه��ات  ل��دى  تف�صر  اأن  �صاأنها  م��ن  ق���رارات 
الدولية على اأنها قد ت�صاهم يف و�صع قيود على حركة 

اال�صتثمار.
معايري الرتقية

واأكدت الهيئة اإن املعاير املحددة من قبل "مورجان 
�صتانلي" تركز على خم�صة حماور، هي: االنفتاح على 
من  االأم���وال  روؤو����س  تدفق  وحرية  االأجنبية،  امللكية 

موضوع الغالف

 اإلنجاز الذي تم سيجعل 
أسواق اإلمارات تأخذ مكانها 

الطبيعي على خريطة 
األسواق الناشئة

للهيئة                  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ر  مي��ك��ن��ك   
�رشكة  ت�سجيل  جتديد   www.sca.gov.ae
اأجنبية،  م�ساهمة عامة، وجتديد قيدها، وقيد �رشكة 
لعقد  املوافقة  وطلب  ال�رشكة،  قيد  �سطب  وطلب 
اأو غري عادية، وطلب �سهادة  جمعية عمومية عادية  

اإىل من يهمه الأمر، وطلب ا�سدار اأدوات الدين. 

عزيزي امل�سوؤول بال�رشكة امل�ساهمة العامة
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وفعالية  املوؤ�ص�صي،  االإط��ار  وا�صتقرار  ال��دول��ة،  واىل 
االإطار الت�صغيلي، وااللتزام مبعاير احلوكمة واأف�صل 
االأمر يقت�صر على  اأن  اأن ذلك ال يعني  املمار�صات. غر 
مايتعلق  منها  اأخ���رى  اع��ت��ب��ارات  فهناك  املعاير  ه��ذه 
ال  �صركات   3 ووج��ود  وال�صيولة  املايل  ال�صوق  بحجم 
وارتفاع  دوالر  مليون   500 عن  ال�صوقية  قيمتها  تقل 
اأي�صا  اأم����ور  وه���ي   %20 ع��ن  اأ�صهمها  دوران  م��ع��دل 
املوؤ�صرات  اإىل  اإ�صافة  املحلية،  االأ���ص��واق  يف  متوفرة 

العامة القت�صاد الدولة.
الت�صريعية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ومت��ك��ن��ت 
ل���الأ����ص���واق، وذل����ك ب��اإ���ص��دار ع���دة اأن��ظ��م��ة م��ث��ل نظام 
حقوق  ونظام  االأم��ن،  واحلفظ  الدفع،  مقابل  الت�صليم 
على  ويعمل  موؤخرًا،  الهيئة  اأ�صدرته  الذي  االكتتاب، 
جديدة  منتجات  وي��ط��رح  ب��االأ���ص��واق  ال�صيولة  زي���ادة 
الفعال  التطبيق  مع  والدولين،  املحلين  للم�صتثمرين 
الأنظمة االإف�صاح وال�صفافية واحلوكمة التي من �صاأنها 

تعزيز الثقة باأ�صواق املال املحلية.
واأ�صارت الهيئة اإىل جناح االإمارات يف حتقيق تقدم 
وا�صح يف جماالت املراقبة الفعالة الأ�صواق االأ�صهم من 
على  قيود  اأي  وج��ود  وع��دم  التنظيمية،  الهيئات  قبل 
عمليات حتويل روؤو�س االأموال، وجهود تعزيز البيئة 
التناف�صية بن �صركات الو�صاطة املالية، ووجود �صيولة 
كافية لدعم ا�صتثمارات عاملية �صخمة وتعزيز ال�صفافية 
ال�صوق  حول  معلومات  وتوفر  التداول،  عمليات  يف 
الوقت  يف  ال��ت��داول  عمليات  ح��ول  ت��ق��اري��ر  واإ���ص��دار 
للمحللن ت�صر  التقديرات االأولية  اإن  املنا�صب. وقالت 
اال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  من  املتوقعة  التدفقات  اأن  اإىل 
بعد  الدولة  اأ�صواق  ت�صتقطبها  اأن  يتوقع  التي  العاملية 
مابن  اإىل  ت�صل  قد  نا�صئة،  اىل  اال�صواق  ترقية  ق��رار 
اأملها يف  مليار اإىل ملياري دوالر. واأعربت الهيئة عن 
لهذا املوؤ�صر عوائد مبا�صرة  اأن يتبع ان�صمام االإمارات 
ال��ذي  االإجن���از  اأن  اإىل  منوهًا  مبا�صرة،  غ��ر  واأخ���رى 
ت�صنيفها  من  تتخل�س  االإم���ارات  اأ���ص��واق  �صيجعل  مت 
الراهن، االأ�صواق املبتدئة، لتاأخذ مكانها الطبيعي على 
دواًل مثل رو�صيا  التي ت�صم  النا�صئة  االأ�صواق  خريطة 
اأن  واأو�صحت  وتركيا.  وماليزيا  والربازيل  وال�صن 
موؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة  التقارير  على  فاح�صة  نظرة 
اإىل  االن�صمام  اأن  حقيقة  تبن  اأن  ميكن  دولية،  مالية 
�صتانلي"،  "مورجان  مثل  نطاقًا  اأو�صع  عاملي،  موؤ�صر 
اعرتاف  حمل  ت�صبح  اإذ  االأ���ص��واق؛  اإيجابية  من  يزيد 
و�صناديق  اال�صثمارية  املحافظ  كربيات  قبل  من  دويل 
االأمر عاماًل  العاملية، ويعد هذا  املوؤ�ص�صاتية  اال�صتثمار 

معنويًا ذا اأهمية كربى لل�صوق.

ت�سوية اأبرز النقاط العالقة بكفاءة
قالت هيئة االأوراق املالية وال�صلع انه متت بكفاءة تامة ت�صوية اأبرز النقاط العالقة مع "مورجان �صتانلي" 
بتحميل  منها  يت�صل  ما  وخ�صو�صًا  الدفع،  مقابل  الت�صليم  اآلية  �صمن  االإجباري  البيع  جزئية  يف  املتمثلة 

خ�صارة عدم جناح �صفقة التداول على املوؤ�ص�صة اال�صتثمارية.
واأو�صحت اأنه مت تعديل النظام بحيث يتم ت�صليم االأ�صهم يف نف�س الوقت الذي يتم فيه دفع قيمة العملية، 
مما يعني اأن اأيًا من البائع اأو امل�صرتي لن يكون عر�صة ملخاطر عدم التزام الطرف االآخر بال�صداد اأو الت�صليم 
املطلوب، كما �صمح النظام بالتعوي�س النقدي للم�صرتي، وهو ما تعتربه MSCI اأحد اأهم العوامل لت�صنيف 
�صوق على اأنها نا�صئة. واأ�صارت  اإىل اأن التجربة على مدى االأ�صهر املا�صية اأثبتت فعالية وجناح تطبيق هذا 
النظام، بحيث اأ�صبح النظام يويل اأهمية بالغة حلماية حقوق امل�صتثمرين، واأ�صبح مبقدور امل�صتثمر، الذي 
يتعامل من خالل احلافظ االأمن، رف�س �صفقة البيع اأو ال�صراء يف حال مل تتوافق مع االأمر ال�صادر عنه، 
مايعني اأن اآليات تطبيقه جنحت لي�س فقط يف �صمان انتقال ملكية االأ�صهم املباعة تزامنًا مع تلقي قيمة تلك 
االأ�صهم والعك�س بالعك�س، بل اأي�صًا احلد من املخاطر املرتبطة بتنفيذ ال�صفقات، كما اأنها تتيح ملوؤ�ص�صات 
احلفظ االأمن املحلية القدرة على رف�س ت�صوية �صفقات البيع اأو ال�صراء، االأمر الذي ي�صمن وجود االأوراق 
املالية حتت ال�صيطرة التامة لتلك املوؤ�ص�صات لي�صبح من غر ال�صروري العمل وفق ح�صابات مزدوجة. واأكد 

اأن م�صاألة الت�صليم مقابل الدفع قد متت معاجلتها بطريقة تتوافق مع املعاير العاملية.
م�صتويات  ارتفاع  مع  بال�صيولة،  املتعلقة  العقبة  تذليل  املا�صي  العام  نهاية  منذ  كذلك  مت  انه  وا�صافت 
ال�صيولة وارتفاع م�صتويات التداول اليومي ب�صكل الفت، فقد �صهدت اأ�صا�صيات االأ�صواق تغرات اإيجابية 
اأم��وال حملية وخارجية  بدءَا من الربع االأخر من العام املا�صي وخالل العام احلايل، مع دخول روؤو���س 
االأ�صواق بغر�س اال�صتفادة من الفر�س اال�صتثمارية املغرية. وحول مطلب امللكية اأو "ن�صب متلك امل�صتثمرين 
االأجانب يف ال�صركات امل�صموح فيها وفقًا لقوانن دولة االإمارات"، والذي يعد اأحد اأهم املتطلبات لالن�صمام 
ال�صركات  بت�صجيع  قاموا  واالأ�صواق  اإنها  الهيئة  قالت  النا�صئة،  �صتانلي” لالأ�صواق  “مورجان  موؤ�صر  اإىل 
امل�صاهمة العامة على فتح باب التملك اأمام امل�صتثمرين االأجانب، وهو ما زاد من عدد ال�صركات التي تفتح باب 
التملك اأمام االأجانب وفقًا لقانون ال�صركات )الذي يعطي احلق لل�صركات بفتح باب التملك اأمام االأجانب بحد 
اأق�صى 49%(، االأمر الذي اأتاح املزيد من فر�س اال�صتثمار اأمام امل�صتثمرين غر املواطنن )اأفرادًا وموؤ�ص�صات( 
يف اأ�صواق الدولة، مع مالحظة اأنه مت التو�صل اإىل اتفاق يق�صي ب�صم ال�صركات التي تتيح متلكًا لالأجانب 
اأ�صواق  هناك  باأن  علمًا  االأجانب،  ملكية  ق�صية  جتاوز  بذلك  ليتم  النا�صئة  االأ�صواق  موؤ�صرات  �صمن  فقط 
مالية ان�صمت للموؤ�صر، رغم اأن ن�صب ملكية االأجانب يف روؤو�س اأموال �صركاتها اأقل من اأ�صواق االإمارات. 
الهدف املطلوب؛ وعقدت اجتماعات  اإ�صافية لتحقيق  اإج��راءات  املالية اتخذت  االأ�صواق  اإدارات  ان  واأكدت 
مع م�صوؤويل احلفظ االأمن لبحث �صبل تطوير وتطبيق نظام الت�صليم مقابل الدفع؛ فقد قام �صوق اأبو ظبي 
لالأوراق املالية بتطوير العديد من االأنظمة مثل دليل التداوالت ونظام املقا�صة، ونظام الرقابة االآمن، وعمل 
على رفع مهارات الو�صطاء يف ال�صوق. كما قام �صوق دبي املايل باإجراءات اأخرى عديدة من بينها اإجناز اآلية 
الت�صليم مقابل ال�صداد، واآلية التعوي�س النقدي للم�صرتي، وتطبيق اإجراءات ت�صحيح ال�صفقات، وتوفر 
خدمة وكيل الدفع نيابة عن ال�صركات املدرجة، واإعادة �صياغة اإجراءات العمل مبا يتالءم مع حتديثات البنية 
االأ�صا�صية لل�صوق. ونوهت اإىل اأنه فيما يتعلق باالإجراءات املتبعة للتقييم من جانب "مورجان �صتانلي"، 
يالحظ اأن املوؤ�ص�صة املالية، التي تدير واحدًا من اأكرب املوؤ�صرات اخلا�صة باأ�صواق املال يف العامل، عند القيام 
بعملية املراجعة ال جتري ات�صاالت مع ال�صوق واإمنا تراقب االإجراءات التي تقوم بها اأ�صواق االأوراق املالية 
بالدولة، وت�صتقي معلوماتها من مقدمي خدمة احلافظ االأمن ومديري ال�صناديق اال�صتثمارية اإىل جانب 

اأ�صحاب اال�صتثمار املوؤ�ص�صي للتعرف على راأيهم.
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اجتمع برئاسة معالي سلطان المنصوري

جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع يقر نظام حقوق الكتتاب
وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  واف��ق 
�صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  برئا�صة  عقد  ال��ذي 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  االق��ت�����ص��اد  وزي���ر  امل��ن�����ص��وري 
حقوق  ب��ت��داول  اخلا�س  النظام  م�صروع  على  الهيئة 
اإطار  املال، ويف  راأ�س  زيادة  باأ�صهم  االكتتاب اخلا�صة 
على  منها  وحر�صًا  للهيئة،  واالإ�صرايف  الرقابي  الدور 
املالية  االأ�صواق  بتنظيم عمل  املرتبطة  االأنظمة  اإ�صدار 
اأدوات  وت��وف��ر  ال�صوق  عمق  زي���ادة  يف  ي�صاهم  مب��ا 

ا�صتثمارية جديدة. 
ووافق املجل�س اأي�صًا، خالل االجتماع الذي عقده يف 
مقر الهيئة بدبي، على مقرتح ب�صاأن اإلزامية تطبيق نظام 

االإف�صاح االإلكرتوين على ال�صركات امل�صاهمة العامة. 
اج��ت��م��اع��ه  ع��ق��د  ق���د  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  وك����ان 
و�صم  للمجل�س(،  الرابعة  ال���دورة  من  ع�صر  )الثامن 
رئي�س  )نائب  الفال�صي  زايد  بن  علي  بن  �صعادة حممد 
الرئي�س  الطريفي  �صامل  الله  عبد  و�صعادة  املجل�س(، 
و�صعادة  وال�صلع،  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
علي  بن  الله  عبد  و�صعادة  املن�صوري،  را�صد  مبارك 
الفال�صي.  دروي�س  بن  خليفة  بطي  و�صعادة  الهاملي، 
)مقرر  الزعابي  اإبراهيم  �صعادة  االجتماع  ح�صر  كما 

املجل�س( و�صعادة مرمي ال�صويدي )من�صق املجل�س(. 
ومت خالل االجتماع متابعة االإجراءات التي ُاتخذت 

اجتماع  يف  ال�صادرة  والتو�صيات  ال��ق��رارات  لتنفيذ 
جمل�س االإدارة ال�صابق.

حقوق الكتتاب
ا�صتنادًا اإىل ال�صالحية املمنوحة ملجل�س اإدارة الهيئة 
املادة  لن�س  وفقًا  مالية  اأوراق  اأي  اإدراج  على  باملوافقة 
ل�صنة 2000   )12( رق��م  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  من   )4(
يف �صاأن النظام اخلا�س باإدراج االأوراق املالية وال�صلع 
بحقوق  اخل��ا���س  النظام  اإ���ص��دار  على  املجل�س  واف���ق 

 . Rights Issue االكتتاب
وتاأتي املوافقة على هذا النظام يف اإطار �صعي الهيئة 
لتطوير االأ�صواق وال�صماح بتداول اأوراق مالية جديدة 
مبا يحقق مزيدًا من التي�صر على امل�صاهمن بال�صركات 
املدرجة لتداول حقهم يف االأولوية يف االكتتاب بزيادة 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  مع  يتوافق  ومبا  املال،  راأ�س 

يف هذا املجال.
وقد اأتاح النظام للم�صاهم الذي ال يرغب يف االكتتاب 
يف اأ�صهم الزيادة اأو ال ي�صتطيع ذلك، اأن يقوم ببيع هذا 
احلق واال�صتفادة من قيمته املالية، وهو ما ي�صكل ميزة 
له، ف�صاًل عن اأن اإيجاد هذه االأداة املالية اجلديدة يعترب 
اإ�صافة لالأ�صواق وتن�صيطًا للتداوالت التي تتم فيها.  ومت 
اإ�صدار النظام بعد مروره بعدة مراحل، مت خاللها ن�صر 
وا�صتقبال  للهيئة،  االإلكرتونية  البوابة  على  م�صودته 

النظام يساهم في توفير خيارات 
استثمارية جديدة وإعطاء مزيد 

 من العمق للسوق المالي

إلزام الشركات المدرجة 
والوساطة بنظام اإلفصاح 
اإللكتروني ابتداء من 2014
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مالحظات املهتمن، وكذلك طرحه على ذوي العالقة يف 
االأ�صواق املالية وو�صع ما اأبدوه من اآراء بخ�صو�صه يف 

االعتبار عند اإعداد ال�صياغة النهائية للنظام. 
املجل�س  اأق��ره  الذي  االكتتاب  حقوق  نظام  ويت�صمن 
فقد عرف  للتعريفات؛  االأوىل  مادته  م��واد؛ خ�ص�صت   7
النظام حقوق االكتتاب على اأنها اأداة مالية متثل احلق 
االكتتاب  ب��اأول��وي��ة  ال�صركة  مل�صاهمي  قانونًا  املمنوح 
مت  كما  اإ���ص��داره،  املقرر  مالها  راأ���س  يف  الزيادة  باأ�صهم 
تعريف ال�صركة وفق ما جاء يف النظام على اأنها ال�صركة 
املدرجة التي ترغب بزيادة راأ�س مالها عن طريق اإ�صدار 

اأ�صهم جديدة.
بينها  من  عامة  اأحكام  عدة  الثانية  امل��ادة  وت�صمنت 
ل��الإدراج  قابلة  مالية  اأوراق���ًا  تعترب  االكتتاب  حقوق  اأن 
لن�صاأة   الثالثة  امل��ادة  وتعر�صت  ال�صوق،  يف  وال��ت��داول 
االك��ت��ت��اب مثل �صاحب احل���ق يف  واإج������راءات ح��ق��وق 
�صحيفتن  عرب  امل�صاهمن  اإع��الم  و���ص��رورة  االكتتاب، 
موعده  قبل  االكتتاب  يف  باأولويتهم  يوميتن  حمليتن 
بفرتة كافية، واالعتبارات الواجب ت�صمينها يف االإعالن، 
االأ�صهم،  مالكي  على  االكتتاب  حقوق  ت��وزي��ع  وكيفية 

وت�صجيلها.
االك��ت��ت��اب  ح��ق��وق  اإدراج  ال��راب��ع��ة  امل����ادة  ون��ظ��م��ت 
والتقا�س  ال��ت��داول  الأح��ك��ام  وخ�صوعها  بها  وال��ت��داول 
االأ���ص��ه��م  ���ص��اأن  يف  املطبقة  وال��ع��م��والت  وال��ت�����ص��وي��ات 

و�صوابط اإلغائها.
حق الأولوية

وت��ن��اول��ت امل����ادة اخل��ام�����ص��ة حت��دي��د م��ال��ك��ي حقوق 
االكتتاب؛ حيث يكون حق االأولوية يف االكتتاب باأ�صهم 

زيادة راأ�س مال ال�صركة ملالكي حقوق االكتتاب يف نهاية 
وي�صع  احلقوق،  تلك  لتداول  والت�صوية  التقا�س  فرتة 
الفنية التي ت�صمح ملالكي  ال�صوق االإج��راءات واالأنظمة 
امل��ال  راأ����س  زي���ادة  باأ�صهم  باالكتتاب  االك��ت��ت��اب  حقوق 
النهائي  ال�صجل  باإر�صال  ويقوم  ال��ت��داول،  ف��رتة  اأثناء 
عمل  يوم  اآخ��ر  يف  ال�صركة  اإىل  االكتتاب  حقوق  ملالكي 
ويتم  احلقوق،  تلك  لتداول  والت�صوية  التقا�س  لفرتة 

التخ�صي�س وفقًا لبيانات هذا ال�صجل.
لالكتتاب  املنظمة  للقواعد  ال�صاد�صة  امل��ادة  وح��ددت 
اأ�صهم  ت��وزي��ع  يتم  حيث  امل���ال؛  راأ����س  زي���ادة  اأ�صهم  يف 
زيادة راأ�س املال على طالب�ي االكتت�اب من مالكي حقوق 
اأال  اكتتاب على  ما ميلكونه من حقوق  بن�صبة  االكتتاب 
يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من االأ�صهم 
على مالكي حقوق االكتتاب الذين طلبوا اأكرث من ن�صبة 
ما ميلكونه، ويطرح ما تبقى من االأ�صهم لالكتتاب العام، 
ن�صب  جت��اوز  االكتتاب  حقوق  امتالك  على  يرتتب  وال 
التجارية  ال�صركات  قانون  يف  عليها  املن�صو�س  امللكية 
اأو النظام االأ�صا�صي لل�صركة، وت�صع االأ�صواق نظامًا فنيًا 

يكفل ذلك. 
الإف�شاح الإلكرتوين

ب�صاأن  اق��رتاح  على  اأي�صاَ  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وافق 
اإلزامية تطبيق نظام االإف�صاح االإلكرتوين على ال�صركات 
نظرًا  الو�صاطة،  و�صركات  امل��درج��ة  العامة  امل�صاهمة 
وللفوائد  النظام،  تطبيق  من  التجريبية  الفرتة  لنجاح 
تطبيقه،  ج��راء  من  املالية  االأ���ص��واق  على  �صتعود  التي 
ومن بينها: اأن اعتماد النظام يعزز م�صتويات ال�صفافية 
والطويل  املتو�صط  امل��دى  على  وي�صاهم  االأ���ص��واق،  يف 

يف جذب اال�صتثمارات املوؤ�ص�صية وزيادة عمق االأ�صواق 
اإىل توفر تكلفة  من حيث م�صتوى ال�صيولة، باالإ�صافة 
املالية  لبياناتها  امل��درج��ة  ال�����ص��رك��ات  واإع�����داد  جتميع 

با�صتخدام النظم التقليدية.
ويبداأ تطبيق النظام ابتداء من العام 2014، بحيث 
 2013 ال��ع��ام  ع��ن  ال�صنوية  التقارير  ع��ن  االإع���الن  يتم 
با�صتخدام هذا النظام، وكذلك اإف�صاح �صركات الو�صاطة 
وتقارير  املالية،  امل��الءة  وتقارير  املالية،  البيانات  عن 
ف�صل احل�صابات، وتقارير الذمم املالية، مع التعميم على 
ال�صركات التي �صتخ�صع للنظام قبل بدء التطبيق مبدة 

كافية التخاذ الرتتيبات الفنية الالزمة.

املجل�س ناق�س درا�سات لتداول ال�سركات احلديثة وال�سغرية
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  وجه  
املالية  واالأ�صواق  الهيئة  بن  م�صرتكة  جلنة  بت�صكيل 
لتنظيم  الالزمة  والقانونية  الفنية  ال�صوابط  لو�صع 
وال�صغرة  احلديثة  ال�صركات  اأ�صهم  وتداول  اإدراج 

واملتو�صطة.
كما وجه املجل�س الذي عقد اجتماعه ال�صاد�س ع�صر 
من الدورة الرابعة للمجل�س، ب�صرعة اإعداد تقرير عن 
ي�صمن  مبا  امل�صروع  يف  العمل  و�صر  اللجنة  اأعمال 
اال�صت�صارية  ال�صركة  تقوم  اأن  على  امل�صروع  اإجناز 
اإليها  �صتتو�صل  التي  ال�صوابط  مبراجعة  املكلفة 
املمار�صات  اأف�صل  �صوء  يف  ال�صاأن  هذا  يف  اللجنة 
واالف�صاح  االدراج  �صروط  حيث  من  �صواء  العاملية، 
واحلوكمة التي ميكن اأن تطبق عليها، اأو تخ�صي�س 
حتديد  اأو  االأ�صهم،  لهذه  م�صتقلة  تداول  �صا�صات 
االإجراءات  من  غرها  اأو  لها  معينة  تداول  �صاعات 

والقواعد التي حتكم عمل هذه ال�صوق.
وكان املجل�س قد عقد اجتماعه ال�صاد�س ع�صر )من 
معايل  برئا�صة  دبي  يف  للمجل�س(  الرابعة  الدورة 
املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد، 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة. 
�صم االجتماع كاًل من �صعادة حممد بن علي بن زايد 
الفال�صي )نائب رئي�س جمل�س االإدارة(، و�صعادة عبد 
الله �صامل الطريفي الرئي�س التنفيذي للهيئة، و�صعادة 
حممد علي اأحمد الظاهري، و�صعادة عبد الله بن علي 

الهاملي، و�صعادة بطي خليفة بن دروي�س الفال�صي. 
�صعادة  الهيئة  من  اأي�صًا  االجتماع  ح�صر  كما 
لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الزعابي  اإبراهيم 
املجل�س(، و�صعادة مرمي  )مقرر  القانونية واالإ�صدار 
ال�صويدي نائب الرئي�س التنفيذي ل�صوؤون الرتخي�س 

والرقابة والتنفيذ )من�صق املجل�س(. 

من  عددًا  االجتماع  خالل  املجل�س  وناق�س 
بقطاع  ال�صلة  ذات  الهامة  والق�صايا  املو�صوعات 

االأوراق املالية.
عن  ال�صادر  التقرير  املجل�س،  وا�صتعر�س 
والدرا�صات  االأبحاث  يف  العاملية  "مكنزي"  �صركة 
املالية  واالأ�صواق  الهيئة  اأداء  حول  املتخ�ص�صة 
نقاط  على  ال�صوء  التقرير  األقى  حيث  بالدولة، 
وفر�س  املا�صية،  الفرتة  خالل  الهيئة  اأداء  يف  القوة 
االأداء. واأو�صحت موؤ�صرات  التح�صن والتطوير يف 
يف  الهيئة  جناح  الدرا�صة  بها  ا�صتعانت  التي  االأداء 
املا�صية،  الفرتة  خالل  االإجنازات  من  العديد  حتقيق 
حتتاج  التي  النقاط  بع�س  وجود  اإىل  اأ�صارت  كما 
ال�صركاء  دور  يخ�س  فيما  التطوير  من  املزيد  اإىل 
اال�صرتاتيجين للهيئة مبا ميَكن من حتقيق املزيد من 

التن�صيق والتعاون بال�صكل االأمثل.
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إشادة بدور الهيئة في المبادرة بتطبيق النظام بالشرق األوسط

الإمارات تدعو اإىل ت�سكيل جلنة للإف�ساح الإلكرتوين على م�ستوى دول »التعاون«
االإلكرتوين بدور  لالإف�صاح  الدولية  املنظمة  اأ�صادت   
االإمارات الريادي يف تطبيق نظام الإف�صاح االإلكرتوين 
ال���ذي دع���ت دول��ة  ال��وق��ت  امل��ن��ط��ق��ة، يف  ع��ل��ى م�صتوى 
على  االإلكرتوين  لالإف�صاح  جلنة  ت�صكيل  اإىل  االإم���ارات 

م�صتوى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
املالية وال�صلع موؤخرًا ور�صة  االأوراق  ونظمت هيئة 
الرقابية  واجلهات  املالية  االأ�صواق  هيئات  ملمثلي  عمل 
بدول جمل�س التعاون اخلليجي بعنوان "�صفافية اإعداد 
االإلكرتوين  االإف�صاح  نظام  با�صتخدام  املالية  البيانات 

."XBRL
وا�صتعر�صت الهيئة، خالل ور�صة العمل، جتربتها يف 
وخرباء  رئي�س  بح�صور  االإل��ك��رتوين،  االإف�صاح  جمال 
املنظمة الدولية لالإف�صاح االإلكرتوين، وذلك بهدف اإلقاء 
ال�صوء على النظام، الذي ت�صتخدمه العديد من االأ�صواق 
املالية املتطورة، والتعريف بالقيمة امل�صافة التي ميكن 
فيما  ���ص��واء  اخلليجية،  امل��ال��ي��ة  ل��الأ���ص��واق  ي��وف��ره��ا  اأن 
يخت�س بتعزيز �صفافية وتوفر البيانات املالية لل�صركات 
اأخ��ذًا  فيها،  احلوكمة  مب�صتوى  االرتقاء  اأو  املُف�صحة، 
املالية  االأ���ص��واق  هيئات  جهود  ت�صافر  اأن  االعتبار  يف 
جذب  يف  ي�صاهم  اأن  ميكن  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  اخلليجية 
وتعزيز اال�صتثمار املوؤ�ص�صي طويل االأجل يف اأ�صواقها. 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ودع���ا حم��م��د احل�����ص��ري 
ت�صكيل جلنة  اإىل  الهيئة  وامل�صاندة  املوؤ�ص�صية  لل�صوؤون 
خا�صة باالف�صاح االإلكرتوين يف دول جمل�س التعاون، 
لهذه  ودعمها  خربتها  لتقدمي  الهيئة  ا�صتعداد  واأب���دى 
االإم��ارات  غ��رار جلنة  اق��رتح تكوينها على  التي  اللجنة 

لالإف�صاح االإلكرتوين.

ومت عقد الور�صة يف مقر هيئة االأوراق املالية بدبي 
العامة  االأم��ان��ة  ممثلي  وبح�صور  الهيئة،  من  مب��ب��ادرة 
رئي�س  ال�صاملي  الله  وعبد  اخلليجي،  التعاون  ملجل�س 
الهيئة العامة ل�صوق املال ب�صلطنة عمان، وممثلي هيئات 
االأ�صواق املالية يف دول املجل�س االأخرى، وهيئة مركز 

قطر للمال، وامل�صرف املركزي مبملكة البحرين.
االإم��ارات  ال��ذي يراأ�س جلنة  وق��ال حممد احل�صري، 
لالإف�صاح االإلكرتوين، يف كلمته خالل افتتاح الندوة، اإن 
الهدف من انعقاد الندوة هو ر�صد وبحث وحتليل الدور 
تعزيز  جم��ال  يف  االإل��ك��رتوين  لالإف�صاح  االأهمية  البالغ 
القرار  ات��خ��اذ  وتي�صر  املالية  االأ���ص��واق  يف  ال�صفافية 
االإلكرتوين  االإف�صاح  اأن  واأو�صح  ال�صليم.  اال�صتثماري 
مكوناتها،  بكافة  املالية  االأ�صواق  على  اأهميته  التقت�صر 
وكافة  وامل�صارف  النقد  اأ�صواق  اإىل  ذلك  يتعدى  ولكنه 
اجلهات ذات العالقة باإعداد ومراجعة وحتليل البيانات 
املالية مثل امل�صارف املركزية والبنوك و�صركات التدقيق.
تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي  العمل  ور�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
عالقات التعاون اخلليجي امل�صرتك يف املجاالت املتعلقة 
املعارف واخلربات مبا يعود  املالية وتقا�صم  باالأ�صواق 
بالنفع على امل�صتثمرين واملتعاملن يف قطاعات االأوراق 
روح  هو  االإف�صاح  اأن  اإىل  الفتًا  املجل�س،  ب��دول  املالية 
دعائم  اأحد  هي  االأ�صواق  �صفافية  واأن  املالية،  االأ�صواق 
حتقيق الثقة يف االأ�صواق وجذب امل�صتثمرين من خالل 

تو�صيح املعطيات حلملة االأ�صهم وللمحللن املالين.
على  ال�صوء  الإلقاء  �صعت  العمل  ور�صة  اأن  واأ�صاف 
املالية  للتقارير  املرنة  الربجمة  للغة  املختلفة  اجلوانب 
املعروفة ا�صطالحًا باالإف�صاح االإلكرتوين، واملزايا التي 
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يحققها تبني هذا النظام �صواء فيما يت�صل باالإف�صاح 
الفوري عن البيانات املالية الدورية، اأو فيما يتعلق 
مع  اأك��رب،  وك��ف��اءة  اأعلى  ب�صرعة  البيانات  بتحليل 
ت�صنيف  يف  الفائقة  اإمكاناته  االعتبار  يف  االأخ���ذ 
املقارنات،  عقد  يتيح  ال��ذي  االأم��ر  املالية  البيانات 
عموديًا واأفقيًا، واإجراء حتليالت متعمقة بدرجة دقة 
عالية، واأعتقد اأنكم ت�صاركونني الراأي يف اأهمية ذلك 

وانعكا�صاته على كفاءة ال�صوق ودرجة تطوره.
االإم��ارات  بدولة  املالية  االأوراق  هيئة  اأن  واأك��د 
ور�صة  يف  امل�صاركن  اأم��ام  جتربتها  خال�صة  ت�صع 
اأن دولة االإم��ارات العربية  اأخذًا يف االعتبار  العمل 
حتقيق  يف  االإف�صاح  الأهمية  منها  اإدراك���ًا  املتحدة، 
املالية،  االأوراق  باأ�صواق  التداوالت  وعدالة  �صالمة 
االلكرتوين االإف�صاح  نظام  بتبني  مبكراَ  بادرت  قد 
املنظمة  م��ع  ال�����ص��دد  ه���ذا  يف  وت��ع��اون��ت   XBRL
اجلهة  باعتبارها  االإل��ك��رتوين،  لالإف�صاح  العاملية 
املعنية على امل�صتوى العاملي يف كل ما يت�صل بهذا 
النظام. واأبدى نائب الرئي�س التنفيذي للهيئة ،الذي 
اختارته منظمة االإف�صاح االإلكرتوين موؤخرًا �صفرًا 
لها يف املنطقة العربية، ا�صتعداد لتقدمي دعمها للجنة 
على  ت�صكيلها  يتم  االإل��ك��رتوين  باالإف�صاح  خا�صة 
م�صتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي، على غرار 
ت�صم  والتي  االإلكرتوين،  لالإف�صاح  االإم��ارات  جلنة 
هيئة االأوراق املالية و�صوق اأبو ظبي لالأوراق املالية 

و�صوق دبي املايل.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف��راج��ن��ي��ت��و  ط���وين  وق����دم 
للمنظمة الدولية ل�الإف�صاح االإلكرتوين عر�صًا �صرح 
اإىل  االإلكرتوين، م�صرًا  االإف�صاح  اأهداف نظام  فيه 
واأن���ه مت  ب��رجم��ي،  اأن��ه يتعدى كونه جم��رد تطبيق 
اإعداده لت�صجيل وتبادل املعلومات عن االأعمال واأن 
البع�س ي�صتخدمونه الأغرا�س االمتثال واملعلومات 
واأدائ��ه��ا  ال�صركات  عن  كاملة  �صور  لتقدمي  املالية 
اأن  نريد  وب��ذل��ك  واال���ص��ت��دام��ة،  باملخاطر  والتحكم 
نتاأكد من تلبية احتياجات ال�صوق. ولفت اإىل اأن هذه 
التقنية حديثة ومل مي�س عليها زمن طويل، ولذلك 

يجب اأن تكون مرنة.
يتمحور  االأ�صا�صي  النظام  هدف  اأن  عن  وك�صف 
ال�صفافية بغر�س تعزيز كفاءة ال�صوق املايل،  حول 

بالتعاون مع الهيئات الرقابية واجلهات املعنية.
من  االإلكرتوين  االإف�صاح  مزايا  بع�س  واأو�صح 
بينها اأنه يوؤثر على امكانية الت�صغيل امل�صرتك ونقل 
وحتليلها،  البيانات  ا�صتعمال  اع���ادة  يف  الكفاءة 
وموثوقية  اأك���رب  ك��ف��اءة  وي��ق��دم  التكاليف  وي��وف��ر 
اأقل تكلفة من االأنظمة االأخرى، كما  للبيانات، واأنه 
اإىل  و�صيوؤدي  ال�صناعة  ه��ذه  يف  دويل  معيار  اأن��ه 
فراجنيتو  اأ�صاد  كما  عامة،  ب�صورة  الكفاءة  تعزيز 
االإل��ك��رتوين بدول  لالإف�صاح  االإم���ارات  ب��دور جلنة 
لن�صر  اللجنة  الأع�صاء  الريادية  واجلهود  االإم��ارات 

ثقافة االإف�صاح االإلكرتوين وتر�صيخها يف املنطقة.

االإلكرتوين  لالإف�صاح  االإم��ارات  جلنة  وعر�صت 
ريان  د.  وق��دم   النظام،  تطبيق  يف  ال��دول��ة  جتربة 
ليماند العر�س التو�صيحي، مبينًا اأهمية النظام يف 
ط وُي�َصرع  التحول للخدمات االإلكرتونية الذي ُيَب�صِّ
ويخف�س  ال��وق��ت،  ويخت�صر  االإف�����ص��اح،  عمليات 
التي  الهامة  املالية  البيانات  لطرح  الالزمة  التكلفة 
وت�صهيل  جهة  من  امل�صتثمرين  ق��رارات  على  توؤثر 
عمل اجلهات الرقابية من جهة اأخرى، وبذلك تتحقق 
واجلهة  الرقابية  للجهة  الثالثة،  لالأطراف  الفائدة 
الدولة  جعل  عن  ف�صاًل  وامل�صتثمر،  عليها  املراقب 

مكانًا اآمنًا وجاذبًا لال�صتثمارات املحلية واالأجنبية.
االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل ان  واأ���ص��ار 
حتليل  م��ن  املالين  واملحللن  امل�صتثمرين  متكن 
يتميز  ملا  نظرًا  كفاءة  واأك��رث  اأ�صرع  ب�صكل  البيانات 
به من اإمكانية ت�صنيف البيانات املالية ب�صكل ي�صمح 
اإىل  والو�صول  واأفقيًا،  عموديًا  املقارنات،  باإجراء 
حتليالت متعمقة بدرجة عالية من الدقة، االأمر الذي 
ال�صركات  بن  االإف�صاح  مب�صتوى  باالرتقاء  ي�صهم 
اأرفع  اإىل  به  وي�صل  املحلية  االأ���ص��واق  يف  املدرجة 
وبذلك  العاملية.  االأ���ص��واق  يف  املطبقة  امل�صتويات 
املنا�صب  الوقت  يف  وموثوقة  دقيقة  بيانات  توفر 
والدقة  العالية  بالفعالية  وتت�صم  للمقارنة  وقابلة 
�صواء  املعنين  لكافة  بالن�صبة  البيانات  واعتمادية 
القائمن بن�صر تلك البيانات اأو م�صتخدميها، كل هذا 
من �صاأنه اأن يعزز ثقة امل�صتثمرين باالأ�صواق املالية.

االأوىل  الدولة  تعد  االإم��ارات  دولة  اأن  اإىل  ولفت 
االإف�������ص���اح يف  ت��ق��اري��ر  ب��رجم��ة  "لغة  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
اأنها  كما  االإقليمي،  ال�صعيد  على  املالية"  االأ�صواق 
هذه  ا�صتخدام  ناحية  م��ن  ال��ع��امل  دول  ���ص��دارة  يف 
اللغة الإ�صدار تقارير املالءة املالية وتقارير احلوكمة 
وتقارير ف�صل احل�صابات ل�صركات الو�صاطة، اإ�صافة 
العامل  دول  ك��اف��ة  ب��ن  اأ�صبقية  ال��دول��ة  اإح���راز  اإىل 
املعتمدة  الدولية  املعاير  ت�صنيفات  ا�صتخدام  يف 
للتقارير املالية 2011  يف ال� "اإك�س بي اآر اإل"، مما 
عليه  والتدقيق  االإف�صاح  هذا  وترة  بزيادة  ي�صمح 
اأية  اإىل  باالإ�صارة  النظام  ب�صكل فوري بحيث يقوم 
م�صكلة مالية ب�صكل اأوتوماتيكي، وذلك ياأتي تطبيقًا 
لالأهداف التي ت�صمنتها الوثيقة الوطنية لالإمارات 
2021 التي ا�صتهدفت اأن نكون من اأف�صل دول العامل 
ال�صاحة  يف  االإم����ارات  مكانة  تعزيز  على  والعمل 

الدولية.

للهيئة  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ر  ميكنك 
نظام  من  ال�ستفادة   www.sca.gov.ae
املنازعات  يف  التحكيم  وخدمة  املنازعات،  ف�ض 

املتعلقة بالأوراق املالية.

عزيزي امل�ستثمر..

 XBRL اختارت املنظمة العاملية لالإف�صاح االإلكرتوين
التنفيذي  الرئي�س  نائب  احل�صري  خليفة  حممد  �صعادة 
املوؤ�ص�صية  ل��ل�����ص��وؤون  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  لهيئة 
وامل�صاندة، ليكون اأول �صفر للمنظمة يف العامل العربي. 
قبل  م��ن  بالرت�صيح  ر�صمية  ر���ص��ال��ة  الهيئة  وت��ل��ق��ت 
اأ�صاد  للمنظمة،  التنفيذي  الرئي�س  فراجنيتو  اأن��ط��وين 
وجلنة  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  الرائد  بالدور  فيها 
وتطبيق  تبني  يف  ب���االإم���ارات  االإل���ك���رتوين  االإف�����ص��اح 
ودول  االإم���ارات  دول��ة  يف  االإل��ك��رتوين  االإف�صاح  تقنيات 

جمل�س التعاون اخلليجي. 
مواطن  ك��اأول  احل�صري،  على  املنظمة  اختيار  ووق��ع 
ال��رت���ص��ي��ح،  ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى ه���ذا  اإم����ارات����ي واأول ع��رب��ي 
االإف�صاح  وتعزيز  ن�صر  جم��ال  يف  القيمة  جلهوده  نظرًا 
حتديدًا  العربية  واملنطقة  العامل  يف   XBRL االإلكرتوين 
باالإمارات،  االإلكرتوين  االإف�صاح  للجنة  رئا�صته  من خالل 
واملنظمة  الهيئة  بن  العالقات  ودع��م  توثيق  يف  ودوره 
وتنظيم  ا�صت�صافة  يف  للهيئة  الالفت  والنجاح  العاملية، 
املوؤمتر الرابع والع�صرين للمنظمة الذي عقد يف اأبو ظبي 
العام املا�صي، واإ�صادة امل�صوؤولن باملنظمة بتميز الكوادر 
والتي  الهيئة،  ت�صمها  التي  والفنية  االإداري���ة  والكفاءات 
االإل��ك��رتوين  االإف�����ص��اح  م�صروع  يف  املنظمة  م��ع  تعاونت 

بدولة االإمارات.
ت�صتعن  اإن��ه��ا  االإل���ك���رتوين  االإف�����ص��اح  منظمة  وق��ال��ت 
بجهود احل�صري لدعم اأن�صطتها يف املنطقة وامل�صاهمة يف 
التنفيذي  الرئي�س  مع  املبا�صر  والتن�صيق  اأهدافها  حتقيق 
�صت�صند  التي  املهام  بهذا اخل�صو�س.  وتت�صمن  للمنظمة 
الربامج  على  االإ�صراف  الرت�صيح،  مبوجب  احل�صري  اإىل 
وحلقات  ال��ن��دوات  اإقامة  ذل��ك  يف  مبا  للمنظمة  التدريبية 
العربية  وال��دول  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�صلة  ذات  النقا�س 
املالية  التقارير  عن  االإلكرتوين  االإف�صاح  ون�صر  للتعريف 
لل�صركات امل�صاهمة و�صركات الو�صاطة والبنوك وامل�صارف 
والوزارات واجلهات احلكومية، والتعاون مع وفود الدول 
االأخرى باملنطقة الراغبة يف درا�صة جتربة دولة االإمارات 

يف االإف�صاح االإلكرتوين واال�صتفادة منها.

املنظمة العاملية للإف�ساح 
الإلكرتوين تر�سح حممد احل�سري 

اأول �سفري لها يف العامل العربي
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الهيئـة: �سـوق »اأبوظبـي العـالمـي«
 يعزز اأداء �سوق الإمارات المالي

أكدت أنها إضافة مكملة لقطاع األوراق المالية بالدولة

"�صوق  باإن�صاء  القانون  اأن  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأكدت 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدره  العاملي" الذي  اأبوظبي 
اإمارة  حاكم  ب�صفته  الله(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
القيادة  تتخذها  التي  املدرو�صة  للقرارات  منوذجًا  يعد  ظبي،  اأبو 
للدولة، �صواء من حيث توقيت �صدوره واأهدافه وكذلك  احلكيمة 
التي  واال�صرتاتيجية  واجلغرافية  االقت�صادية  للمقومات  توظيفه 

متلكها دولة االإمارات عامة واإمارة اأبو ظبي خا�صة.
القرار ميثل حلقة جديدة  اأن هذا  اأنه مما ال�صك فيه   واأ�صافت  
واإمارة  االإمارات  دولة  يف  االقت�صادية  البيئة  تطوير  حلقات  من 
اأبوظبي يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها من اأجل تبواأ مرتبة 
تعظيم  على  والعمل  الكربى،  العاملية  املالية  املراكز  �صمن  متقدمة 
ح�صتها من اال�صتثمارات املالية العاملية، يف الوقت الذي �صي�صكل 
ويقدم  الدولة،  يف  املايل  للقطاع  نوعية  نقلة  اجلديد  ال�صوق  فيه 
فر�صة �صانحة للرتويج لال�صتثمار اخلارجي باال�صتفادة من البيئة 
القت�صاد  م�صافة  قيمة  اإعطاء  �صاأنه  من  مبا  املحفزة،  االقت�صادية 

الدولة.
ال�صيخ  ال�صمو  اأ�صدره �صاحب  الذي  القانون  اأن  اإىل   واأ�صارت 
على  ال�صوء  ي�صلط  ال  الله(  )حفظه  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
من  يعزز  اأي�صًا  بل  فح�صب،  واالإمكانات  املوقع  من حيث  اأبوظبي 
قدرتها على جذب اال�صتثمار وبيئتها املثالية الإقامة امل�صاريع، كما 

التي  العاملية  التناف�صية  خريطة  على  االإمارة  مبرتبة  يرتقي  اأنه 
ت�صعى اأبوظبي اإىل اأن تتبواأ مكانة متقدمة فيها.

الوقت  يف  جاء  القرار  �صدور  توقيت  اختيار  اأن  ويالحظ 
�صغوطات  من  التقليدية  العاملية  املالية  االأ�صواق  فيه  تعاين  الذي 
اقت�صادية تدفع املوؤ�ص�صات املالية التمويلية على اخلروج من هذه 
والنمو  للدولة  الالفت  االقت�صادي  االأداء  مع  ويتزامن  االأ�صواق، 
املالية،  لالأوراق  االإمارات  �صوق  موؤ�صرات  ت�صهده  الذي  املتوا�صل 

والذي بلغ اأعلى ارتفاع له منذ عدة اأعوام.  
لدولة  الفريد  اجلغرايف  املوقع  ميزة  من  ال�صوق  ي�صتفيد 
بن  متو�صط  مركز  يف  تقع  اأنها  حيث  اأبوظبي،  واإمارة  االإمارات 
الفجوة  بج�صر  تقوم  اأن  من  ميكنها  الذي  االأمر  والغرب  ال�صرق 
الزمنية بن اأ�صواق طوكيو وهوجن �صرقا ولندن ونيويورك غربًا، 
وو�صل احللقة املفقودة الناجتة عن فرق التوقيت بن اأ�صواق املال 
العاملية، بحيث تت�صل اإغالقات البور�صات االآ�صيوية مع نظراتها 
يف ال�صرق االأو�صط واأوروبا والواليات املتحدة ب�صكل مت�صل�صل؛ 
مما يتيح تعاقب العمل باالأ�صواق العاملية على مدار ال�صاعة حول 
ال�صرق  منطقة  يف  حاليًا  القائمة  الزمنية  الفجوة  و�صد  العامل، 

االأو�صط.
مدى  اأي  اإىل  ن�صت�صف  اأن  ميكن  هنا  "من  الهيئة  وتابعت 
الر�صيدة  للقيادة  والثاقبة  احلكيمة  النظرة  عن  القرار  هذا  يعرب 

 القرار يمثل حلقة جديدة 
من حلقات تطوير البيئة 

االقتصادية في دولة 
اإلمارات وإمارة أبوظبي

أخبار الهيئة
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باد"  و"الآي  فون"  "الآي  عر  الط��اع  مكان  واأي  وقت  اأي  يف  ميكنك 
والقرارات  والأنظمة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  قانون  و"الباك بريي" على 
ال�سادرة مبقت�ساه، وموؤ�رشات اأ�سواق املال بالدولة، وال�ستفادة من خدمة حمرك 

البحث مبوقع الهيئة وغريها من اخلدمات الأخرى.

عزيزي امل�ستثمر..

ح�صل بنك دبي االإ�صالمي )�س.م.ع( على موافقة 
هيئة االأوراق املالية وال�صلع لقيامه بالتقدم بعر�س 
�صركة  مال  راأ�س  يف  االأقلية  اأ�صهم  على  لال�صتحواذ 
متويل )�س.م.ع( وذلك بعد ا�صتيفاء كافة املتطلبات 
القانونية يف هذا ال�صاأن، حيث قام البنك ب�صداد قيمة 
االأ�صهم التي تقبل عر�س اال�صتحواذ عن طريق زيادة 
راأ�س ماله باإ�صدار اأ�صهم جديدة تخ�ص�س للم�صاهمن 
الذين قبلوا عر�س اال�صتحواذ ومبعامل مبادلة يبلغ 
)10( اأ�صهم يف دبي االإ�صالمي )�س.م.ع( يقابله )18( 

�صهم يف متويل )�س.م.ع( .
ومت فتح باب قبول عر�س اال�صتحواذ من تاريخ 
2013/03/06 وحتى تاريخ 2013/03/30 وقدمت 
حتديد قيمة الزيادة يف راأ�س مال بنك دبي االإ�صالمي 
اال�صتحواذ  عر�س  قبول  باب  غلق  بعد  )�س.م.ع( 
مال  راأ�س  من  املجمعة  االأ�صهم  كمية  على  وبناء 
 )156,696,817( مبقدار  )�س.م.ع(  متويل  �صركة 
قبلوا  الذين  للم�صاهمن  تخ�صي�صها  �صيتم  �صهم 
رقم  الوزاري  القرار  �صدر  وقد   . اال�صتحواذ  عر�س 
)213( ل�صنة 2013 ب�صاأن زيادة راأ�س مال بنك دبي 
ومت   2013/04/30 بتاريخ  )�س.م.ع(  االإ�صالمي 
اإيداع اأ�صهم الزيادة يف ح�صابات امل�صتثمرين بتاريخ  
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للدولة، التي تعمل على توظيف اإمكانات االإمارات واإمارة اأبوظبي، واال�صتفادة 
والتطور  التنمية  من  املزيد  اأجل  من  وتوظيفها،  بها،  تتمتع  التي  املميزات  من 
فاإمارة  واملقيمن،  للمواطنن  الرفاهية  م�صتويات  اأعلى  لتحقيق  والرخاء، 
على  رئي�صيًا  العبًا  تكون  اأن  من  متكنها  التي  االإمكانات  كافة  لديها  اأبوظبي 
خريطة االقت�صاد العاملي ومركزًا ماليًا متميزًا مبا متتلكه من العديد من املقومات 
التحتية املتطورة،  البنية  العاملي" مثل  اأبوظبي  "�صوق  التي تعزز فر�س جناح 
ال�صيا�صات  وكفاءة  واالت�صال،  التداول  الأنظمة  واملتطورة  احلديثة  والتقنيات 
امل�صريف،  القطاع  ومتانة  القوية،  املالية  واملالءة  وامل�صرفية،  والنقدية  املالية 
واحلرية االقت�صادية واآليات ال�صوق، والدور املحوري للقطاع اخلا�س، ووجود 
�صوق مايل ن�صطة على امل�صتوى املحلي واالإقليمي والدويل، كما اأنها متتلك اأحد 

اأكرب ال�صناديق ال�صيادية  يف العامل".
ويتمثل تاأثر هذا ال�صوق على خريطة اال�صتثمارات العاملية يف اإ�صافة زخم 
اأنحاء  لر�صيد الدولة من اال�صتثمارات اخلارجية، مبا يحفز امل�صتثمرين يف كل 
العامل نحو اال�صتثمار يف الدولة، ال�صيما اال�صتثمار املوؤ�ص�صي، الذي يلعب دورًا 
القطاع  اأن ي�صهد  املتوقع  لالأ�صواق. ومن  امل�صتقبلية  الروؤية  ايجابيًا، يف حتديد 
روؤو�س  من  للمزيد  واالنتقال  احلراك  من  املزيد  العامل  يف  وامل�صريف  املايل 
اأجل  من  فقط  لي�س  االإمارات،  دولة  وخ�صو�صًا  املنطقة،  اإىل  العاملية  االأموال 
اال�صتثمار يف الفر�س الواعدة التي تنطوي عليها ال�صوق اجلديدة، واإمنا اأي�صا 
للتمتع بالعوائد املجزية والبنية الت�صريعية املتكاملة، ومناخ اال�صتقرار واالأمن 
واأ�صاف  العامل.  اأنحاء  كافة  يف  والداين  القا�صي  لهما  ي�صهد  اللذان  واالأمان 
العاملي"  اأبوظبي  "�صوق  احلرة  املنطقة  اإن�صاء  قانون  �صدور  فاإن  عام  "بوجه 
على  االإمارات  دولة  موقع  تر�صيخ  �صاأنه  من  �صريبية  اإعفاءات  من  ت�صمنه  مبا  
اخلريطة االقت�صادية العاملية، ودعم خمتلف القطاعات املالية باالإمارة، واالرتقاء 
اأو  املال،  اأ�صواق  يف  �صواء  التداوالت،  واأحجام  قيم  يف  منو  وحتقيق  بها، 
امل�صتقات املالية، و�صيعزز و�صع اأ�صواق الدولة �صمن منظومة املعاير العاملية، 

وي�صهم يف جذب اخلربات وامل�صتثمرين واملوؤ�ص�صات العاملية الكربى". 
جيدًا  منوًا  االإمارات  اأ�صواق  ت�صهد  اأن  الهيئة  توقعت  االأ�صا�س،   هذا  وعلى 
تتوافد  واأن  العاملي"  ظبي  اأبو  "�صوق  الإن�صاء  كانعكا�س  املقبلة  الفرتة  خالل 
االأمن وبنوك  �صركات احلفظ  مثل  املتميزة  املالية  ال�صركات  العديد من كربيات 
اال�صتثمار ومديري االكتتاب و�صركات املقا�صة والت�صوية و�صناديق اال�صتثمار 
وغرها، مبا ي�صاهم يف نقل املزيد من اخلربات املتطورة واإ�صافة عمق االأ�صواق 
املالية املحلية".  وقالت "ال�صوق اجلديد �صيكون اإ�صافة ل�صوق االإمارات لالأوراق 
املالية ومكماًل له �صواء على م�صتوى االأنظمة واللوائح والت�صريعات املالية، اأو 
وا�صتقطاب  اخلارجية،  اال�صتثمارات  من  املزيد  جذب  يف  م�صاهمته  حيث  من 
وتعاون  تن�صيق  هناك  و�صيكون  عامليًا،  الرائدة  املالية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
املكونات  وكافة  املالية  واالأ�صواق  املالية  االأوراق  وهيئة  اجلديد  ال�صوق  بن 
التنظيمية لقطاع االأوراق املالية بالدولة على غرار التعاون القائم حاليًا مع مركز 

دبي املايل العاملي".
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خالل اجتماع لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية بدول »التعاون« 

مناق�سة درا�سة الإمارات حول اآليات التعاون
 بني الهيئات الرقابية اخلليجية

اأن الهيئة بعدة مبادرات وقامت  تقدمت هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
من  جمموعة  واأجرت  وت�صريعات  قرارات  م�صاريع  باإعداد 

الدرا�صات واأوراق العمل خالل م�صاركتها باجتماعات جلان 
التعاون  جمل�س  لدول  املالية  االأ�صواق  هيئات  روؤ�صاء 

الثامن  االجتماع  وناق�س  العربية،  اخلليج  لدول 
املجل�س  بدول  املالية  االأ�صواق  هيئات  روؤ�صاء  للجنة 
امل�صتجدات  موؤخرًا،  البحرين  مملكة  يف  عقد  والذي 
املجل�س،  بدول  املالية  االأ�صواق  يف  والتطورات 

و�صاركت فيه هيئة االأوراق املالية.
هيئة  بها  تقدمت  التي  باملبادرة  االجتماع  ورحب 

"�صفافية  حول  عمل  ور�صة  لعقد  وال�صلع  املالية  االأوراق 
االلكرتوين  االف�صاح  نظام  با�صتخدام  املالية  البيانات  اإعداد 

نقل  بهدف  بدبي،  مبقرها  الهيئة  ت�صت�صيفها  والتي   ،"XBRL
هذا  يخ�س  فيما  امل�صاركة  اخلليجية  الهيئات  اإىل  وخرباتها  جتربتها 
املالية  االأوراق  وجمال  عمومَا  املايل  املجال  يف  وتطبيقاته  النظام 
خ�صو�صًا، والتعريف بالقيمة امل�صافة التي ميكن 
بدول  املالية  لالأ�صواق  النظام  يوفرها  اأن 

املجل�س.
اللجنة  اأع�صاء  اأن  الهيئة  واأو�صحت   
اطلعوا على العر�س الذي قدمته الهيئة بهذا 
بور�صة  امل�صاركة  اأهمية  واأكدوا  اخل�صو�س 

العمل.
التي  الدرا�صة  االجتماع  وا�صتعر�س 
بناء  وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  اأعدتها 
على تكليف من جلنة روؤ�صاء هيئات االأ�صواق 
املالية بدول املجل�س، وتناولت اأطر التن�صيق 
بن اجلهات الرقابية واالأ�صواق املالية. ونوه 
و�صبل  التعاون  اآليات  ناق�صت  العمل  ورقة  اأن  اإىل 
البور�صات  بينهما، وخا�صة يف ظل حتول عدد كبر من  العالقة  تنظيم 
الت�صريعات  على  يوجب  الذي  االأمر  للربح،  تهدف  م�صاهمة  �صركات  اىل 
للهيئات  الالزمة  ال�صالحيات  اإعطاء  املالية  اخلدمات  بقطاع  اخلا�صة 
وتطوير  امل�صتثمرين  حماية  يف  اأهدافها  وحتقيق  ن�صاطها  ملمار�صة 

يف  التعامالت  �صالمة  على  واحلفاظ  املالية  االأ�صواق 
االأ�صواق.  كفاءة  وتعزيز  وعدالتها،  االأ�صواق 
اإي�صاح  ا�صتهدفت  الدرا�صة  اأن  اإىل  ولفتت 
املالية  االأ�صواق  بن  العالقة  طبيعة 
مدى  حيث  من  لها؛  املنظمة  واجلهات 
على  الرقابة  على  اجلهات  هذه  قدرة 
املتوفرة  وال�صالحيات  االأ�صواق، 
املطبقة،  القوانن  مبوجب  لديها 
متطلبات  على  ال�صوء  وت�صليط 
االأ�صواق  على  يتوجب  التي  االف�صاح 
االلتزام بها، منوها اإىل اأنها تطرقت اإىل 
"االأيو�صكو"  منظمة  اأ�صدرتها  التي  املبادئ 
بخ�صو�س العالقة بن كل منهما، وقامت بو�صع 
تو�صيات بناء على املمار�صات املتبعة يف عدد من الدول 
ورقة  عن  تقرير  رفع  مت  وقد  "االأيو�صكو".  مبادئ  االعتبار  بعن  اأخذًا 
بدول  الرقابية  الهيئات  اإدارات  جمال�س  لروؤ�صاء  الوزارية  للجنة  العمل 

جمل�س التعاون لالطالع عليها.
الإدراج  املوحدة  القواعد  تطبيق  متابعة  تقارير  على  املوافقة  ومتت   
بها  مرفق  الوزارية  للجنة  رفعها  ومت  املا�صية،  للفرتة  املالية  االأوراق 
مقرتحات الفريق املعني بهذا ال�صاأن، والتوجيه حول تطبيق هذه القواعد 

اإلزاميًا.
ووافقت اللجنة على م�صروع القواعد املوحدة الإ�صدار وطرح وحدات 
ورفعها  التعاون  جمل�س  بدول  املالية  باالأ�صواق  اال�صتثمار  �صناديق 
للجنة الوزارية لروؤ�صاء جمال�س اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�صواق املالية 
بدول املجل�س، للتو�صية برفعها للمجل�س الوزاري العتماده من املجل�س 
االأعلى، وذلك ب�صفة ا�صرت�صادية ملدة �صنتن متهيدًا ملراجعتها والعمل بها 

ب�صفة اإلزامية.
على  والرقابة  لالإ�صراف  املوحدة  القواعد  م�صروع  على  وافقت  كما 
التداول يف االأ�صواق املالية بدول جمل�س التعاون ورفعها للجنة الوزارية 
للتو�صية  املالية،  لالأ�صواق  املنظمة  اجلهات  اإدارات  جمال�س  لروؤ�صاء 
ب�صفة  وذلك  االأعلى،  املجل�س  من  العتماده  الوزاري  للمجل�س  برفعها 

ا�صرت�صادية ملدة �صنتن متهيدًا ملراجعتها والعمل بها ب�صفة اإلزامية.

الموافقة على مشروع 
القواعد الموحدة 
لإلشراف والرقابة على 
التداول في األسواق 
المالية بدول »التعاون«
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على  ال��ت��داول  اإيقاف  وال�صلع  املالية  االوراق  هيئة  ق��رار  اأن  حمللون  اأك��د  
البيانات  عن  باالإف�صاح  امللتزمة  غر  االأ���ص��واق  يف  املدرجة  ال�صركات  اأ�صهم 
ال�صركة  اإدارة  اطالع جمل�س  بعد  مبا�صرة،  لل�صركة  وال�صنوية  املرحلية  املالية 
عليها وموافقته عليه، يدعم ال�صفافية يف اأ�صواق املال املحلية، وتعزز الثقة يف 

تعامالت اال�صواق وحتمي حقوق امل�صاهمن.
جمال�س  موافقة  بعد  املالية  البيانات  عن  االإف�صاح  عدم  اأن  الهيئة  واأك��دت 
االإدارة عليها ي�صكل غبنا واإخالاًل بحقوق امل�صاهمن، با�صتثناء تلك ال�صركات 
االإف�صاح عن  االإم��ارات املركزي، كالبنوك، فتلزم  التي حتتاج ملوافقة م�صرف 

بياناتها حال تلقيها املوافقة.
بع�س  اأ�صهم  على  ال��ت��داول  لوقف  االأ���ص��واق  مع  بالتن�صيق  الهيئة  وقامت 
باالجتاه  خطوة  امل�صتثمرون  اعتربه  مما  بالقرار،  تلتزم  مل  التي  ال�صركات 
بكل  بياناتها  عن  االإف�صاح  و  �صلوكها  لتعديل  ال�صركات  هذه  دفعت  ال�صحيح، 

�صفافية ومبا ين�صجم مع القوانن واالأنظمة املتبعة يف هذا اخل�صو�س.
واأ�صدرت الهيئة قرارًا حددت مبوجبه اإجراءات تطبيق املادة ال�صاد�صة من 
النظام اخلا�س باالف�صاح واملتعلقة مبتطلبات متلك ن�صبة 30% فاأكرث من اأ�صهم 
ال�صركات املدرجة يف اال�صواق من قبل  كل �صخ�س طبيعي هو واأبناوؤه الق�صر 
اإخطارها  به، وطالبت ب�صرورة  املرتبطة  كل �صخ�س معنوي  واملجموعة  اأو 
على  املوافقة  عدم  وللهيئة  القاعة  داخل  للتنفيذ  ال�صراء  تقدمي طلب  قبل  بذلك 
اأو  ال�صوق  مب�صلحة  م�صا�س  العملية  على  يرتتب  اأن��ه  ق��درت  اإذا  االأم��ر  تنفيذ 

االقت�صاد الوطني، وذلك بعد الت�صاور مع ال�صوق.
و�صدد قرار الهيئة يف هذا اخل�صو�س  على اأنه يتعن على ال�صخ�س الطبيعي 
اأو املمثل القانوين لل�صخ�س املعنوي  التقدم بطلب اليها مرفق بكافة امل�صتندات 
الالزمة التي توؤكد املوافقة على عملية ال�صراء، وكذلك بيان بعدد االأ�صهم التي 
لل�صركة  امل��دف��وع   امل��ال  را���س  اىل  اال�صهم  ون�صبة  الطلب  تقدمي  وق��ت  ميتلكها 

املدرجة وغرها من االإجراءات االخرى.
وبن اأنه يف حال طلب �صراء ن�صبة من اأ�صهم  اأحد البنوك املحلية يجب على 
مقدم الطلب احل�صول على موافقة م�صرف االإمارات املركزي قبل التقدم بطلب 
ال�صراء  فاإن عملية  الطلب،  املوافقة على  الهيئة، ويف حال �صدور  اإىل  ال�صراء 
يجب اأن تتم خالل  مدة ال تتجاوز 6 اأ�صهر، واإذا انق�صت املدة دون �صراء كل اأو 
جزء من الكمية املراد �صراوؤها يجب على ال�صخ�س مقدم الطلب، الرجوع اىل 
التي حالت دون ا�صتكمال  اإذا رغب يف ذلك، مو�صحا االأ�صباب  للتمديد  الهيئة 
يف  احلق  املعني  ال�صوق  مع  الت�صاور  بعد  وللهيئة  �صراوؤها  املطلوب  الكمية 
املوفقة اأو الرف�س على طلب التمديد وفقا ملا تراه ومبا يخدم م�صلحة ال�صوق 
واالقت�صاد. ولزيادة ال�صفافية يف عملية ال�صراء،  ا�صرتطت  الهيئة االإف�صاح على 
املوقع االإلكرتوين لل�صوق املعني عن موافقتها  على طلب ال�صراء حال ورودها  
لل�صوق مع تو�صيح الكمية املراد �صراوؤها وتاريخ نهاية املدة املمنوحة لل�صراء، 
وال يجوز للم�صتثمر تنفيذ العملية اإال بعد مرور اأ�صبوعن من تاريخ االإف�صاح 
عن املوافقة، وللهيئة احلق يف وقف تنفيذ  عملية ال�صراء خالل فرتة املوافقة اإذا 

تبن لها قيام ال�صخ�س مقدم الطلب باأي ت�صرف اأو تعامل من �صاأنه التغرير اأو 
الت�صليل بامل�صتثمرين مبا يف ذلك ما ن�صت عليه املادة 16 من النظام اخلا�س 

بالتداول واملقا�صة والت�صوية.
وقال وائل اأبو حمي�صن  مدير عام �صركة االأن�صاري للخدمات املالية اإن هذا 
االإجراء ي�صاهم يف منع عمليات اال�صتحواذ التي كانت تتم يف املرحلة املا�صية من 
خالل بع�س امل�صتثمرين على ن�صبة كبرة من روؤو�س اأموال ال�صركات املتداولة 
بوا�صطة جمموعات تابعة لهم اأو عرب ا�صخا�س تربطه بهم م�صالح ا�صتثمارية 
مما كان ي�صر مب�صلحة حقوق امل�صاهمن خا�صة ال�صغار منهم، م�صرًا اإىل اأن 
اأن  اإىل  . واأ�صار  التعامالت ب�صكل عام  الثقة يف  مثل هذه اخلطوة عززت من 

متوا�صلة  الهيئة  ج��ه��ود 
لتطوير  تاأ�صي�صها  منذ 
االن��ظ��م��ة  يف  ال��ع��م��ل 
ال�����ت�����ي حت����ك����م ع��م��ل 
اال������ص�����واق وم��ن��ح��ه��ا 
امل���زي���د م���ن ال��ث��ق��ة يف 
ت���ع���ام���الم���ت���ه���ا ع��ل��ى 
امل�����ص��ت��وى امل��ح��ل��ي او 

العاملي.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق���ال 
جمال عجاج مدير عام 
مركز ال�صرهان لالأ�صهم 

وال�صندات اإن حماية حقوق امل�صاهمن ت�صكل الرافد الرئي�صي لدعم اال�صواق 
وتعزيز الثقة فيها رغم حماالوت البع�س التحايل على هذه املبادىء لتحقيق 
م�صالح خا�صة دون النظر اىل امل�صلحة العامة التي ت�صتوجب من اجلميع دعم 
الثقة يف اال�صواق التي ا�صبحت ت�صكل اأهم قناة ا�صتثمارية يف دولة االمارات 

مقارنة مع بقية القنوات اال�صتثمارية االخرى .
البيانات  عن  فورا  باالإف�صاح  ال�صركات  اإدارات  جمال�س  اإل��زام  اأن  واأ�صاف 
عملية  ت�صبط   التي  االآليات  حتديد  جانب  اإىل  اجتماعاتها  انتهاء  بعد  املالية 
�صراء ن�صبة 30% فاأكرث من راأ�س مال ال�صركات املتداولة كان له اأثر اإيجابي على 
التعامالت يف االأ�صواق وامل�صاهمن الذين باتوا مطمئنن اأن حقوقهم حممية 

من اأكرب جهة معنية باالإ�صراف والرقابة على عمل ال�صركات .
واأو�صح اأن القرار اخلا�س باإف�صاح ال�صركات عن بياناتها ون�صب توزيعاتها 
ت�صتهدف  التي  ال�صيولة  حجم  من  عزز  االإدارات  جمال�س  اجتماع  انتهاء  فور 
ت�صحوذ  زال��ت  ما  التي  امل�صاربة  عمليات  من  وقلل  اال���ص��واق  يف  اال�صتثمار 
تفاعل  اأن  اإىل  واأ�صار  االآن.  ال��ت��داوالت حتى  من  االأك��رب  اجل��زء  على  ذلك  رغم 
انعك�س  االأحيان مما  اأغلب  كان جيدًا يف  ال�صركات  توزيعات  مع  امل�صتثمرين 
باآثاره على اأداء اال�صواق التي �صجلت االأ�صهم املتداولة فيها مكا�صب قوية منذ 

بداية العام اجلاري .

لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين

اإلزام ال�سركات بالإف�ساح الفوري عن البيانات املالية وحتديد 
اآليات متلك 30% من راأ�س املال

عدم اإلفصاح عن 
البيانات المالية بعد 
موافقة مجالس اإلدارة 
عليها يشكل إخالال 
بحقوق المساهمين
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بعد أن حلت ضمن قائمة أفضل عشر أماكن للعمل في اإلمارات

الهيئة تكرم اإدارة املوارد الب�سرية
 خلل اللقاء ال�سنوي لتقييم الأداء

اللقاء  خالل  وال�صلع،   املالية  االأوراق  هيئة  كرمت 
ال�صنوي الذي عقدته لتقييم االأداء ودرجة اإجناز اخلطة 
املالية  وال�صوؤون  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  الت�صغيلية، 
يف  الثامن  باملركز  الهيئة  لفوز  نظرًا  وذل��ك  بالهيئة، 
قائمة اأف�صل "اأماكن العمل يف دولة االإمارات"، متقدمة 

على عدد من اجلهات وال�صركات العاملية الكربى. 
وكانت هيئة االأوراق املالية وال�صلع قد حلت �صمن 
يف  العمل  اأماكن  »اأف�صل  قائمة  على  االأوائ���ل  الع�صرة 
االإمارات 2013«، وذلك �صمن القائمة ال�صنوية الأف�صل 
التي ك�صفت عنها  دول��ة،  اأكرث من 45  العمل يف  اأماكن 
وورك  ت��و  بلي�س  "غريت  موؤ�ص�صة  دب��ي  يف  م��وؤخ��رًا 
متخ�ص�صة  عاملية  ا�صت�صارات  �صركة  وهي  االإمارات"، 

يف االأبحاث واالإدارة.
اأن الهيئة حازت على املركز  اإىل  واأ�صارت املوؤ�ص�صة 
الثامن يف هذه القائمة نظرًا لنهجها القائم على االبتكار 
ب��رام��ج  امل��وظ��ف��ن وحت��ف��ي��زه��م، وجم��م��وع��ة  �صكر  يف 
التكرمي واحلوافز التي تقدمها والتي من �صاأنها زيادة 
دافعية املوظفن والعمل على تنميتهم لتحقيق اأهدافهم 

ال�صخ�صية واملهنية. 
ونوهت اإىل اأن الهيئة متنح موظفيها مزايا وظيفية 
واالأب��وة،  لالأمومة  حم�ّصنة  اإج��ازات  بينها  من  متنوعة 
ال�����ص��ي��ارات  ل�����ص��راء  ف��وائ��د  ب��ال  �صخ�صية  وق��رو���ص��ًا 
التي  الكبرة  اجل��ه��ود  ع��ن  كذلك  وك�صفت  وامل�صاكن، 
بذلتها الهيئة لتفعيل حزمة برامج ا�صتهدفت تعزيز بيئة 

�سعادة حممد 
احل�سري يتو�سط 
بع�ض مديري الهيئة 
ووحداتها اأثناء ت�سلم 
اجلائزة

بيئة العمل النموذجية تغرس 
االنتماء بين الموظفين من خالل 
تقديم القيادة للقدوة الحسنة، 

وااللتزام بالقيم والمعايير المهنية
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العمل، عملت على حتقيق التوازن بن احلياة والعمل 
الهيئة درجات عالية  لدى موظفيها، مما �صاهم يف نيل 
على "مقيا�س الثقة"، وهو اأداة لقيا�س مدى الثقة با�صم 

اجلهة اأو ال�صركة املتقدمة للمناف�صة على اجلائزة.
لتقييم  ال�صنوي  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��اح  يف  كلمته  وخ���الل 
االأداء، قال �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�س التنفيذي 
للهيئة، عقب ت�صليمه درع التكرمي لعثمان اآل علي مدير 
اأن  اإىل  اأنوه  اأن  "اأود   : بالهيئة  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة 
بن  �صلطان  املهند�س  معايل  برئا�صة  االإدارة  جمل�س 
ادارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزير  املن�صوري  �صعيد 
تطوير  على  العمل  اأولوياته  مقدمة  يف  ي�صع  الهيئة، 
بيئة العمل بالهيئة، واإثراء جتربتها يف االإبداع اعتمادًا 
على منهجية دقيقة ومنظمة، ومبا ي�صمن حتقيق جودة 
يف  وي�صاهم  بالهيئة  العمل  دوالب  خمرجات  يف  عالية 

خدمة امل�صتثمرين واملتعاملن".
النموذجية  العمل  بيئة  اأن  الهيئة  "توؤمن   : واأ�صاف 
هي البيئة التي يتحقق فيها للموظف التوازن بن العمل 
واإداري��ا  مهنيا  فيها  يتطور  والتي  ال�صخ�صية،  وحياته 
وم�صلحة  ال�صخ�صية  م�صلحته  ب��ن  تناغمًا  وي��ح��دث 
وجمهود  �صليم  تخطيط  م��ن  ذل��ك  وينطلق  املوؤ�ص�صة. 
متوا�صل؛ ويف هذا االإطار تقوم اإدارة املوارد الب�صرية 
باجلانب  باالهتمام  املا�صية  االأعوام  مدى  على  بالهيئة 
بداية  منذ  للموظفن  واملهني  وال�صلوكي  ال�صخ�صي 
التدريبية  احتياجاتهم  على  دائما  والوقوف  تعيينهم، 
التخ�ص�س  وم�صتوى  احلالية  مب�صتوياتهم  وربطها 
التدريب  م��ن  ع��ال  م�صتوى  ت��وف��ر  ث��م  وم��ن  امل��ط��ل��وب 
اىل  باالإ�صافة  وقدراتهم،  ملهاراتهم  امل�صتمر  والتطوير 

تعزيز التزامهم بقيم ومبادئ املوؤ�ص�صة." 
املالية وال�صلع منهجية دوؤوبة  وتتبع هيئة االأوراق 
اإىل  �صهريًا  داخليًا  تدريبًا  ت�صمل  والتطوير  للتدريب 
اإ�صافة  اخل��ارج��ي،  للتدريب  خم�ص�صة  برامج  جانب 
يف  وم��رون��ة  عمل،  ف��رق  لتكوين  منتظمة  اأن�صطة  اىل 

قيمها  تتمحور  متفّهمة  ثقافة  تعبرًا عن  العمل  �صاعات 
الداخلية  املجتمعات  واح��رتام  اإعجاب  اكت�صاب  حول 

واخلارجية.
احل�صري  خليفة  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
املوؤ�ص�صية  اخلدمات  ل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
وامل�صاندة بالهيئة: "قررنا خو�س جتربة اال�صرتاك يف 
جائزة "اأف�صل اأماكن للعمل" بعد م�صاركتنا يف جتارب 
االأمر  واالإقليمي،  املحلي  امل�صتوى  على  م�صابهة  اأخرى 
و�صيا�صة  اإدارة  وج��ودة  مب�صتوى  الثقة  اأك�صبنا  ال��ذي 
املوارد الب�صرية املطبقة بالهيئة بعد الفوز بعدة جوائز 
يف "برنامج ال�صيخ خليفة للتميز احلكومي" يف جمايل 
اإدارة االأداء املوؤ�ص�صي والإدارة فرق العمل وكذلك جوائز 
اأف�صل مبادرات التوطن ومتيز بيئة العمل بالهيئة على 

امل�صتوى اخلليجي. "
اأماكن  "اأف�صل  جائزة  يف  ال�صرتاكنا  "كان  وا�صاف 
تركز  اجلائزة  معاير  اأن  حيث  م�صافة؛  قيمة  للعمل" 
قلما  الب�صرية  امل����وارد  جم��ال  يف  مهمة  ج��وان��ب  على 
الثقة  موؤ�صر  اأن  كما  االأخ���رى،  اجل��وائ��ز  اليها  تطرقت 
تعطي  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  املقايي�س  م��ن  قيا�صه  ي��ت��م  ال���ذي 
اأثناء  اعتبارها  يف  تاأخذه  ان  ب���االإدارة  يجدر  انطباعا 
بناء منظومة بيئة العمل بالهيئة. واأود اأن اأنوه اإىل اأن 
حتقيق املركز الثامن يف اأول م�صاركة هو اإجناز جيد، 
و�صنعمل على حت�صينه يف امل�صاركات القادمة علمًا باأن 
�صاركت يف  التي  الوحيدة  الهيئة هي اجلهة االحتادية 
يعرب  املتقدم  املركز  بهذا  "الفوز  اأن:  وتابع  اجلائزة". 
الطاقات  اإط���الق  �صيا�صة  و���ص��واب  ج���دارة  ع��ن  ك��ذل��ك 
الرامية  االإبداعية  للمبادرات  الفر�صة  واإتاحة  الكامنة 
هذه  اأن  اإىل  منوها  العمل،  واأ���ص��ال��ي��ب  بيئة  لتطوير 
اأجل االرتقاء ببيئة  الهيئة من  التي اعتمدتها  ال�صيا�صة 
الب�صرية،  للموارد  املتميز  االأداء  مقومات  توفر  العمل، 
الدولة  مكانة  وتعزز   ،2021 االإم���ارات  روؤي��ة  وحتقق 

كواحدًة من اأف�صل دول العامل.

عقب ارتفاع امل�صاركة يف برنامج "اأف�صل اأماكن العمل يف االإمارات" هذا العام، مّتت تو�صعة درا�صة املقارنة 
املعيارية لت�صمل 15 �صركة بداًل من ع�صر �صركات. وتقي�س الدرا�صة املعيارية للمقارنة بن املر�صحن م�صتويات 
امل�صداقية واالحرتام واالإن�صاف والفخر وُح�صن العالقة �صمن ال�صركة. وال ُتدرج على القائمة اإاّل ال�صركات التي 
حُترز 75 نقطة فما فوق، ا�صتنادًا اإىل اإفادات ملوظفيها ُتعامل ب�صرية، وتدقيق جتريه املوؤ�ص�صة على ممار�صات 

االإدارة واملوارد الب�صرية لل�صركة اخلا�صعة للدرا�صة.
ويعد املنهج املتبع يف تقييم اجلهات امل�صاركة اأداة دقيقة لقيا�س اأف�صل املمار�صات املتعلقة باملوارد الب�صرية، 

لب اال�صرتاتيجية االقت�صادية للحكومة لالأعوام 2013-2011 . التي اأ�صبحت تنميتها يف �صُ
وقد عمدت املوؤ�ص�صة املنظمة جلائزة "اأف�صل اأماكن للعمل يف االإمارات" اإىل اإجراء تقييم لكل �صركة م�صاركة. 
وي�صتند ثلثا نقاط التقييم اإىل نتائج م�صح موؤ�صر الثقة الذي يجريه املعهد، والذي يتم اإر�صاله اإىل املوظفن يف 
كل �صركة. ويطرح امل�صح اأ�صئلة تتعلق باآراء املوظفن ومواقفهم حول م�صداقية االإدارة، وم�صاركة املوظفن، 
لة حول  اأ�صئلة املعهد املف�صّ اأجوبة ال�صركة على  ومدى ر�صاهم الوظيفي. ويعود الثلث الباقي من النقاط من 
الثقافة املوؤ�ص�صية التي تتطرق اىل االأجور والبدالت، اإ�صافة اىل �صل�صلة من االأ�صئلة املفتوحة حول التوظيف 

واالت�صاالت والتنمية.

تو�سيع درا�سة املقارنة املعياريةتو�سيع درا�سة املقارنة املعيارية

مذكرة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت   
البولندية  نظرتها  م��ع  املا�صي  ف��رباي��ر  تفاهم 
بقطاع  يت�صل  فيما  بينهما  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
اإط��ار  يف  وذل���ك  واال���ص��ت��ث��م��ار،  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
برئا�صة  ال��دول��ة  وف��د  بها  ق��ام  ال��ت��ي  امل��ب��اح��ث��ات 
املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  املهند�س  معايل 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  االق��ت�����ص��اد   وزي���ر 
للم�صاركة  وار�صو  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق 
امل�صرتكة  االقت�صادية  للجنة  االأول  االجتماع  يف 
االإماراتية البولندية، الذي ا�صتهدف دعم اأوا�صر 

التعاون االقت�صادي بن اجلانبن.
�صعادة  االإم��ارات��ي  اجلانب  عن  امل��ذك��رة  وق��ع 
لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ط��ري��ف��ي  ال��ل��ه  ع��ب��د 
البولندي  اجلانب  وعن  وال�صلع  املالية  االأوراق 
املالية  الرقابة  هيئة  رئي�س  جاكوبياك  اآندرزيج 
بن  �صلطان  م��ع��ايل  بح�صور  وذل��ك  البولندية، 
�صعيد املن�صوري و�صعادة عا�صم مرزا اآل رحمة 

�صفر دولة االإمارات لدى بولندا.
وامل�صاعدة  التدريب  تبادل  على  املذكرة  اأكدت 
الفنية، وذلك بناء على امل�صاورات بينهما لتحديد 
بهدف  والفنية،  التدريبية  امل�صاعدة  جم���االت 
تدعيم تطور اأ�صواق املال يف كل منهما، وتعزيز 
لتمكن  املعلومات  وت��ب��ادل  امل�صرتكة  امل�صاعدة 
االلتزام  تنفيذ مهامهما مبا ي�صمن  كل منهما من 
املتعلقة  املفعول  ال�صارية  للقوانن  والتنفيذ 
االآج��ل��ة  وال��ع��ق��ود  املالية  واالأوراق  بال�صركات 

واخليارات والن�صاطات اال�صتثمارية. 
يهيئ  عمل  اإط��ار  توفر  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف 
يف  ميّكن  مبا  امل�صرتك،  والتفاهم  التعاون  �صبل 
النهاية من زيادة تدفق اال�صتثمارات بن البلدين 
عرب ت�صجيع االإدراج امل�صرتك لالأوراق املالية يف 

اأ�صواق الدولة االأخرى.
لنظام  دعما  املذكرة  بنود  تطبيق  و�صي�صكل 
اأجل  من  العمل  وت�صتهدف  وال�صفافية  االإف�صاح 
املالية، وتوفر  االأ�صواق  امل�صتثمرين يف  حماية 
املالية  االأ���ص��واق  ل�صالمة  ال�صمانات  من  املزيد 
على  التاأكيد  خ��الل  م��ن  ال�صلع  عقود  واأ���ص��واق 
�صمان تاأهيل وكفاءة االأ�صخا�س املرخ�صن، مع 
العمل على االرتقاء مب�صتواهم املهني مبا ي�صمن 

نزاهة املعامالت وكفاءة االأداء املهني".

 الهيئة توقع مذكرة تفاهم
مع نظريتها البولندية
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الوسطاء تلقوا 
تأهياًل مهنيًا معتمدًا  
في األسواق المالية 
العالمية المتطورة

أخبار الهيئة

بالتعاون مع »الدولية لالمتثال« و »الدولي  للتدريب على االلتزام«

الهيئة  تنظم برناجمًا تدريبيًا  ملنح »�سهادة �سابط المتثال«
بالتعاون مع »الدولية لالمتثال« و »الدولي  للتدريب على االلتزام«

الهيئة  تنظم برناجمًا تدريبيًا  ملنح »�سهادة �سابط المتثال«
تعاون  اتفاق  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
"�صهادة  ب��ع��ن��وان:  تدريبي  برنامج  لتقدمي  م�صرتك 
لتطوير  وذل��ك  املتقدم،  للم�صتوى  االمتثال"  �صابط 
خربات وكفاءات العاملن يف ال�صوق املالية بالتعاون 
مع اجلمعية الدولية لالمتثال، واملركز الدويل للتدريب 

على االلتزام.
ومت اإبرام االتفاق يف مقر الهيئة بدبي، بن كل من 
للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة 
وهيلن  للجمعية،  التنفيذي  امل��دي��ر  ه���وارث  وب��ي��ل 

الجنتون، املدير العام للمركز.
ومبوجب هذا االتفاق، �صتقوم هيئة االأوراق املالية 
وال�صلع بتلقي طلبات الت�صجيل لاللتحاق بالربنامج، 
واالختبارات،  العلمية،  واملادة  العمل،  ور�س  وت�صمل 
وال�صهادات، حيث �صيهيئ املركز الدويل املواد العلمية 
لور�س العمل التدريبية للم�صجلن يف الربنامج الذي 
للهيئة بفرعها يف  التدريبي  �صيقام على قاعات املركز 

�صاعات   8 وبواقع  اأ�صبوعيًا،  اأي��ام   5 م��دى  على  دب��ي 
يوميًا، وباللغتن العربية واالجنليزية.

و�صيقوم املركز باختيار املحا�صرين �صمن معاير 
علمية دقيقة، فيما �صيقع على عاتق اجلمعي�ة الدولية 
ال�صهادة  على  للح�صول  االختبارات  اإع��داد  لالمتث�ال 
االخ��ت��ب��ار وتنظيمها  م��واع��ي��د  ب��ع��د حت��دي��د  امل��ه��ن��ي��ة 
ال�صهادة  ملنح  متهيدًا  وت�صحيحها،  عليها  واالإ�صراف 
و�صيتم  الربنامج،  يف  امل�صاركن  اأداء  م�صتوى  وف��ق 
يف  مان�ص�صرت  بجامعة  االأع��م��ال  كلية  ا���ص��م  ت�صمن 
ال�����ص��ه��ادة ح��ي��ث اأن اإع����داد ال��ربن��ام��ج واالخ��ت��ب��ارات 

اخلا�صة بامل�صاركن يجري بالتعاون معها. 
ي�صار اإىل اأن اجلمعية الدولية لاللتزام هي منظمة 
مهنية غر ربحية ت�صم اأع�صاًء من جميع اأنحاء العامل، 
بهدف  االل��ت��زام  جم��ال  يف  التميز  لتحقيق  وت�صعى 
االمتثال للقوانن واالأنظمة املالئمة. وعالوة على ذلك، 
فاإن اجلمعية معنية اأي�صًا بالعمل على تعزيز واإن�صاء 

املالية.  اجل��رائ��م  ومنع  االأم���وال  غ�صل  مكافحة  ُنظم 
ومتنح اجلمعية، التي تعمل يف قطاع اخلدمات املالية 
واملعتمدة  امل�صدقة  امل��وؤه��الت  م��ن  وا�صعة  جمموعة 
دورات  اإىل  اإ�صافة  العاملية،  االأ�صواق  من  العديد  يف 
تدريبية الإعداد املتدربن للح�صول على املوؤهالت من 
ال��دويل  املركز  وه��و  لها،  التابع  التدريب  ق�صم  خ��الل 
للتدريب  ال��دويل  املركز  ويعد  االلتزام.  على  للتدريب 
املوؤ�ص�صات  اإح��دى  االأو���ص��ط(  )ال�صرق  االل��ت��زام  على 
التابعة للمركز الدويل للتدريب على االلتزام )اململكة 
املتحدة(، وقد مت تاأ�صي�صه لتلبية الطلب على التدريب 
املهني يف جميع اجلوانب املتعلقة بااللتزام ومكافحة 
غ�صل االأموال واملخاطر والتنظيم يف قطاع اخلدمات 
التي  التدريب  برامج  اأن���واع  جميع  وتهدف  املالية. 
يقدمها لزيادة املعرفة وحت�صن املهارات وتعزيز الفهم 
يف جمال اخت�صا�صه. كما ُيعترب املركز �صريك تدريب 
ح�صري للجمعية الدولية لاللتزام يف ال�صرق االأو�صط.

تعاون  اتفاق  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
"�صهادة  ب��ع��ن��وان:  تدريبي  برنامج  لتقدمي  م�صرتك 
لتطوير  وذل��ك  املتقدم،  للم�صتوى  االمتثال"  �صابط 
خربات وكفاءات العاملن يف ال�صوق املالية بالتعاون 
مع اجلمعية الدولية لالمتثال، واملركز الدويل للتدريب 

على االلتزام.
ومت اإبرام االتفاق يف مقر الهيئة بدبي، بن كل من 
للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة 
وهيلن  للجمعية،  التنفيذي  امل��دي��ر  ه���وارث  وب��ي��ل 

الجنتون، املدير العام للمركز.
ومبوجب هذا االتفاق، �صتقوم هيئة االأوراق املالية 
وال�صلع بتلقي طلبات الت�صجيل لاللتحاق بالربنامج، 
واالختبارات،  العلمية،  واملادة  العمل،  ور�س  وت�صمل 
وال�صهادات، حيث �صيهيئ املركز الدويل املواد العلمية 
لور�س العمل التدريبية للم�صجلن يف الربنامج الذي 
للهيئة بفرعها يف  التدريبي  �صيقام على قاعات املركز 

�صاعات   8 وبواقع  اأ�صبوعيًا،  اأي��ام   5 م��دى  على  دب��ي 
يوميًا، وباللغتن العربية واالجنليزية.

و�صيقوم املركز باختيار املحا�صرين �صمن معاير 
علمية دقيقة، فيما �صيقع على عاتق اجلمعي�ة الدولية 
ال�صهادة  على  للح�صول  االختبارات  اإع��داد  لالمتث�ال 
االخ��ت��ب��ار وتنظيمها  م��واع��ي��د  ب��ع��د حت��دي��د  امل��ه��ن��ي��ة 
ال�صهادة  ملنح  متهيدًا  وت�صحيحها،  عليها  واالإ�صراف 
و�صيتم  الربنامج،  يف  امل�صاركن  اأداء  م�صتوى  وف��ق 
يف  مان�ص�صرت  بجامعة  االأع��م��ال  كلية  ا���ص��م  ت�صمن 
ال�����ص��ه��ادة ح��ي��ث اأن اإع����داد ال��ربن��ام��ج واالخ��ت��ب��ارات 

اخلا�صة بامل�صاركن يجري بالتعاون معها. 
ي�صار اإىل اأن اجلمعية الدولية لاللتزام هي منظمة 
مهنية غر ربحية ت�صم اأع�صاًء من جميع اأنحاء العامل، 
بهدف  االل��ت��زام  جم��ال  يف  التميز  لتحقيق  وت�صعى 
االمتثال للقوانن واالأنظمة املالئمة. وعالوة على ذلك، 
فاإن اجلمعية معنية اأي�صًا بالعمل على تعزيز واإن�صاء 

املالية.  اجل��رائ��م  ومنع  االأم���وال  غ�صل  مكافحة  ُنظم 
ومتنح اجلمعية، التي تعمل يف قطاع اخلدمات املالية 
واملعتمدة  امل�صدقة  امل��وؤه��الت  م��ن  وا�صعة  جمموعة 
دورات  اإىل  اإ�صافة  العاملية،  االأ�صواق  من  العديد  يف 
تدريبية الإعداد املتدربن للح�صول على املوؤهالت من 
ال��دويل  املركز  وه��و  لها،  التابع  التدريب  ق�صم  خ��الل 
للتدريب  ال��دويل  املركز  ويعد  االلتزام.  على  للتدريب 
املوؤ�ص�صات  اإح��دى  االأو���ص��ط(  )ال�صرق  االل��ت��زام  على 
التابعة للمركز الدويل للتدريب على االلتزام )اململكة 
املتحدة(، وقد مت تاأ�صي�صه لتلبية الطلب على التدريب 
املهني يف جميع اجلوانب املتعلقة بااللتزام ومكافحة 
غ�صل االأموال واملخاطر والتنظيم يف قطاع اخلدمات 
التي  التدريب  برامج  اأن���واع  جميع  وتهدف  املالية. 
يقدمها لزيادة املعرفة وحت�صن املهارات وتعزيز الفهم 
يف جمال اخت�صا�صه. كما ُيعترب املركز �صريك تدريب 
ح�صري للجمعية الدولية لاللتزام يف ال�صرق االأو�صط.

ضمن جهودها لتطوير مهنة الوساطة واالرتقاء بأدائها

هيئة الأوراق المالية تكرم 107 و�سطاء 
اجتازوا برنامج الترخي�س المهني

بتاأهيل  وال�صلع  املالية  االأوراق  بهيئة  التدريب  مركز  احتفل 
الذين  املالية  اخلدمات  ب�صناعة  والعاملن  الو�صطاء  من   107
جنحوا يف اجتياز اختبارات الرتخي�س املهني للعمل يف اأ�صواق 
املعتمد  املعهد  بالتعاون مع  بالدولة، والتي متت  املالية  االأوراق 

.CISI لالأوراق املالية واال�صتثمار باململكة املتحدة
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ام 
بتوزيع �صهادات اجتياز برنامج التاأهيل املهني على 107 و�صيطًا 
ومدير تداول وعمليات وحملل مايل من الذين اأجنزوا متطلبات 
دبي.  يف  الغر�س  لهذا  اأقيم  تكرمي  حفل  خالل  وذل��ك  الربنامج، 
التدريب  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  من  اأع�صاء  التكرمي  حفل  ح�صر 
التابع للهيئة، ود. عبيد الزعابي مدير مركز التدريب، وريت�صارد 
املالية  ل��الأوراق  املعتمد  املعهد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  دي��ل  �صتوك 
واال�صتثمار باململكة املتحدة ورئي�س املجل�س اال�صت�صاري للمعهد 

يف االمارات، و�صيمون كاالهان الرئي�س التنفيذي للمعهد.
من جانبه، حيا ريت�صارد �صتوك ديل ع�صو جمل�س اإدارة املعهد 
املعتمد لالأوراق املالية واال�صتثمار جهود الو�صطاء الذين جنحوا 

لذلك  يكون  اأن  وت��وق��ع  ال��ربن��ام��ج،  اإجن���از  متطلبات  اجتياز  يف 
انعكا�صات اإيجابية على اأدائهم يف االأ�صواق املالية، مبا ي�صاهم يف 

االرتقاء مبكان�ة االإم�ارات �صمن املراك�ز املالي�ة املهم�ة يف العال�م. 
واألقى �صيمون كاالهان الرئي�س التنفيذي للمعهد كلمة اأو�صح 
خ�صع  ال��ت��ي  االخ��ت��ب��ارات  نف�س  اج��ت��ازوا  ق��د  املكرمن  اأن  فيها 
هذا  يف  جناحهم  ف��اإن  ثم  وم��ن  العامل.  ح��ول  �صخ�س   8000 لها 
ح�صلوا  اأنهم  ويعني  عامليًا،  مرجعيًا  معيارًا  يعترب  االمتحان 
يف  اأقرانهم  تلقاه  الذي  والتاأهيلي  املعريف  امل�صتوى  نف�س  على 
اجتياز هذا  واأن  االأوروبية واالآ�صيوية،  املتطورة  املالية  املراكز 
االختبار ميثل اإ�صارة انطالق مل�صرتهم كمهنين يف �صناعة املال 
ونزاهة  واملهارات  املعرفة  بن  اجلمع  تتطلب  التي  والتمويل، 
الت�صرف يف االأ�صواق املالية. بلغ عدد االأ�صخا�س الذين اأجنزوا 
و�صطاء،  ممثلي   45 كالتايل:  موزعن  اأ�صخا�س   107 الربنامج 
 18 و  داخ��ل��ن،  ومراقبن  عمليات  وم��دي��ري  ت��داول  44م��دي��ري 
حملاًل ماليًا. و�صهد احلفل تخريج اأ�صماء احلو�صني اأول اإماراتية 

كمديرة للتداول.
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تنامي تجارة العمالت عبر المنصة

 101% ن�سبة النمو يف حجم التداوالت ن�سف ال�سنوية 
لبور�سة دبي للذهب وال�سلع

بورصة دبي للذهب والسلع

حققت تداولت بور�صة دبي للذهب وال�صلع منوًا بنحو 101% خالل الن�صف الأول، لي�صل حجمها 
اإىل 268،8 مليار دولر، من تنفيذ 7،7 مليون عقد، وذلك يف الوقت الذي ارتفع فيه عدد �صركات الو�صاطة 

املتخ�ص�صة بتداول ال�صلع يف البور�صة اإىل 42 �صركة بنهاية الن�صف الول من العام اجلاري.
وقد اأرجعت البور�صة الزيادة يف م�صتوى التداولت اإىل النمو يف حجم تداولت العمالت البالغة 

112% عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي.
واأ�صارت اإىل اأن ارتفاع حجم تداول العمالت يف الن�صف الأول يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل النمو الثابت 
يف تداولت عقود الروبية الهندية الآجلة، التي �صهدت اأداء قويًا بزيادة ن�صبتها 95% عن الفرتة نف�صها 

من العام املا�صي، م�صجلة تداول بقيمة 242،5 مليار دولر. 
كذلك �صهدت عقود اليورو الآجلة اأي�صًا منوًا بن�صبة 282% عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي. 

وقال جاري اأندر�صون، الرئي�س التنفيذي للبور�صة »ل يعود هذا الأداء ال�صتثنائي يف حجم التداولت 
اإىل العقود الناجحة التي توفرها البور�صة فقط، مثل عقود الروبية الهندية وعقود الذهب، بل اأي�صًا اإىل 

قدرة البور�صة على تعزيز ال�صيولة وتو�صيع م�صاركة امل�صتثمرين يف اأنواع جديدة من العقود«. 
واأ�صاف »تلعب من�صة التداول اجلديدة التي اأطلقناها يف �صهر مار�س املا�صي دورًا مهمًا يف تعزيز 
منو حجم التداولت من خالل جمموعة من الوظائف اجلديدة، اإ�صافة اإىل دورها يف دعم اإطالق منتجات 
جديدة ومبتكرة«. وتابع »�صهدت الأ�صهر ال�صتة الأوىل من العام البدء يف تنفيذ ا�صرتاتيجيتنا الهادفة 
اإىل تو�صيع من�صتنا اخلارجية اخلا�صة مبنتجات الأ�صواق النا�صئة، وعززت اأحجام التداول امل�صجعة 
للعقود الهندية الآجلة امل�صغرة يف وقت مبكر من اإطالقها ا�صرتاتيجية التو�صع هذه، كما اأطلقت بور�صة 
دبي للذهب وال�صلع يف الن�صف الأول من العام، فئات اأ�صول جديدة �صمن حمفظة منتجاتها، مثل عقود 
النحا�س الآجلة وعقود موؤ�صر �صين�صك�س الآجلة«.  ونوه بجهود البور�صة الرامية اإىل دعم املتعاملني مع 
البور�صة فيما يخ�س حت�صني ا�صرتاتيجيات التداول اخلا�صة بهم وتعزيز اأرباحهم، وتوقع اأندر�صون 

املزيد من النمو خالل الن�صف الثاين من هذا العام.
وعلى �صعيد مت�صل، �صهدت اأحجام تداول �صهر يونيو 2013 منوًا بن�صبة 79% مقارنة بالفرتة نف�صها 
من العام ال�صابق، لت�صجل رقمًا قيا�صيًا بلغ 1،6 مليون عقد، بقيمة 43،77 مليار دولر. ومن اأبرز النتائج 
التي حققها �صهر يونيو، زخم النمو ال�صتثنائي الذي انعك�س يف عقود الروبية الهندية الآجلة امل�صغرة 
التي اأطلقت موؤخرًا، حيث �صهدت منوًا بن�صبة 140% مقارنة ب�صهر مايو ال�صابق، لت�صجل 369،7 األف 

عقد. 
عقد يف  مليون  تداول 1،17  م�صجلة  القوي  اأدائها  على  العادية  الهندية  الروبية  عقود  كما حافظت 

يونيو 2013، بزيادة قدرها 47% عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي. 
وقد �صجلت هذه العقود اأعلى حجم تداول يومي على الإطالق بتاريخ 20 يونيو، حيث جتاوز 101 

األف عقد.

»دبي للذهب« تطلق من�سة 
تداول تعزز الكفاءة وال�سيولة

من�صتها  م��وؤخ��رًا   وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  اأطلقت 
."EOS اجلديدة للتداول، "من�صة متداول

وياأتي تفعيل من�صة EOS بالتزامن مع ا�صتكمال بور�صة 
لديها.  اجلديدة  التقنية  التحتية  للبنية  وال�صلع  للذهب  دبي 
بور�صة  اأع�صاء  جمتمع  املتطورة  املن�صة  هذه  تزود  و�صوف 
دبي للذهب وال�صلع املتنامي ب�صرعات فائقة لإجراء التعامالت، 
وو�صائل اأكرث كفاءة للو�صول اإىل ال�صيولة، وم�صتويات اأعلى 
 . العاملي  التداول والرتابط  تعزيز مرونة  املوثوقية، مع  من 
ال�صبكة، واإدارة  اإىل  كما �صتوفر هذه الرتقية و�صوًل �صريعًا 

خماطر عاملية امل�صتوى واإمكانات قوية للمراقبة واملقا�صة .
 ودخلت البور�صة العام املا�صي، يف �صراكة مع "�صينوبر"، 
بناء  بهدف  ال��ت��داول،  لتقنيات  العامليني  امل��زودي��ن  اأب��رز  اأح��د 
من�صة تقنية متطورة يتم ت�صميمها لدعم الحتياجات متزايدة 
و�صوف   . وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  لأع�صاء  احل�صا�صية 
للذهب  دب��ي  لبور�صة  الداخلية  اخل���رة  ب��ني  اجل��م��ع  ي�صهم 
يف  "�صينوبر"،  من  واملهارات  التقنيات  اأح��دث  مع  وال�صلع، 
تعزيز قدرات البور�صة التناف�صية ودعم روؤيتها لتطوير �صوق 
تتمتع  اجل��دي��دة،  التقنية  ه��ذه  وبف�صل   . باملنطقة  امل�صتقات 
متعددة مبا يف  بعمالت  العقود  على طرح  بالقدرة  البور�صة 
ذلك الدرهم الإماراتي، مما يتيح للم�صتخدمني اإمكانية توفري 
للذهب  دبي  بور�صة  �صتكون  كما   . متعددة  بعمالت  الأ�صعار 
ال�صاعة  م��دار  على  لل�صوق  الدعم  تقدمي  على  ق��ادرة  وال�صلع 
التي تقدمها لالأع�صاء،  القيمة  على املن�صة اجلديدة، وتعزيز 
بالإ�صافة اإىل جذب فر�س جتارية جديدة من املتداولني الأفراد 

وال�صركات والعمالء الن�صطني.
دبي  لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  اأندر�صون،  غ��اري  وق��ال 
للذهب وال�صلع: "نحن �صعداء با�صتكمال تنفيذ البنية التحتية 
من  تلقيناها  التي  الآراء  كانت  حيث  لدينا،  اجلديدة  التقنية 
اأع�صائنا وجمتمع التداول م�صجعة للغاية . وتوفر هذه التقنية 
لالأع�صاء  وتتيح  التكلفة،  ومنخف�صة  جديدة  ت��داول  خدمات 
تقدمي واإلغاء وتعديل كافة اأوامر �صرائهم ب�صرعة كبرية، مع 
 . كبري  ب�صكل  املخاطر  من  واحل��د  الإجمالية  الكفاءة  تعزيز 
للنمو،  طموحة  خططًا  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  ومتتلك 
النمو  حجم  �صتدعم  اجلديدة  املن�صة  اأن  من  واثقون  ونحن 
املتوقع واإطالق منتجات جديدة ومبتكرة يف البور�صة" . ومت 
البنية  �صمن  الأ�صا�صية  واملقا�صة  التداول  تطبيقات  تطوير 
وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  اجلديدة  التقنية  التحتية 
بال�صتناد اإىل من�صة TRADExpress من "�صينوبر"، وهي 
الريادة يف  اأن يوفر  �صاأنه  الأ�صول من  عبارة عن حّل متعدد 

ال�صوق، و�صرعة عالية وقدرة اإنتاجية كبرية . 
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 خرباء الأ�سواق املالية العاملية ي�سيدون بروؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد بجعل دبي عا�سمة للقت�ساد الإ�سلمي

العاملية  امل��ال��ي��ة  االأ����ص���واق  اأ����ص���اد خ���رباء احت���اد 
راأ�س  "اأ�صواق  موؤمتر  يف  امل�صاركون  واالأكادمييون 
املال يف االإمارات حمرك هام لنمو االقت�صاد"، الذي 
نظمته هيئة االأوراق املالية وال�صلع ابريل املا�صي يف 
دبي، بالروؤية احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
عا�صمة  دبي  بجعل  الله(  )رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
ال�صكوك  الإ�صدار  عامليًا  ومركزًا  االإ�صالمي  لالقت�صاد 

االإ�صالمية.
بها  تتمتع  التي  التحتية  بالبنية  املتحدثون   ونوه 
دولة االإم��ارات، ودبي حتديدًا يف هذا املجال، وكذلك 
وبالفر�س  امل��ب��ادرة،   هذه  الإع��الن  املنا�صب  بالتوقيت 
امل�صتوى  على  االإ�صالمي  التمويل  قطاع  لنمو  املتاحة 

العاملي.
الهيئة  نظمته  ال���ذي  ال�����ص��ن��وي،  امل��وؤمت��ر  وع��ق��د  

برعاية معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري، 
مع  بالتعاون  االإدارة،  رئي�س جمل�س  االقت�صاد  وزير 
من  عدد  وبح�صور  العاملية،  املالية  االأ���ص��واق  احت��اد 
املالية وامل�صرفية  املتخ�ص�صن واملهتمن بالقطاعات 
من  ع��دد  اىل  باالإ�صافة  وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من 
وخمتلف  املالية  باالأ�صواق  واملتخ�ص�صن  اخل��رباء 

املجاالت االقت�صادية. 
التو�صيات  املوؤمتر عددًا من  امل�صاركون يف  وقدم 
االإ�صالمي  التمويل  �صناعة   بتطوير  بع�صها  يتعلق 
م��ث��ل: اأه��م��ي��ة وج����ود ق���واع���د ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وا���ص��ح��ة 
لتن�صيط  املال  راأ���س  اأ�صواق  قوانن  �صمن  لل�صكوك 
وتطبيق  و�صع  واأهمية  ال��دول��ة،  يف  االأ���ص��واق  ه��ذه 
لهذه  للرتويج  منا�صبة  وممار�صات  اإف�صاح  متطلبات 
املنتجات واملحافظة على توافق املنتجات مع مبادئ 

ال�صريعة االإ�صالمية.

تحديث نظامي السندات 
والصكوك ليشمل جميع 

المراحل من الترويج واإلصدار 
واإلدراج والتداول

أسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصادأسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصاد
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تخت�س  اأخ��رى  تو�صيات  عدة  اإىل  املوؤمتر  وخل�س 
مبجال اأ�صواق راأ�س املال ب�صفة عامة من بينها اأن تكون 
العملية  تعيق  ال  واأن  ومتوازنة،  منا�صبة  الت�صريعات 
اتفاقيات  اإب���رام  واأه��م��ي��ة  ال�����ص��وق،  تطور  التنظيمية 
كخطوة  االأ���ص��ول  اإدارة  جم��ال  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ع��اون 
م�صائل  تغطي  والتي  وللم�صتثمرين،  لل�صناعة  مهمة 
وتفوي�س  املخاطر،  واإدارة  املحفظة  اإدارة  تفوي�س 
الطرح اخلا�س،  املركزي، ويف حاالت  وظائف احلفظ 
ومدرائها،  البديلة  اال�صتثمارات  ب�صناديق  واالعرتاف 

واأهمية تعزيز م�صتويات االإف�صاح واالرتقاء بها.
دبي مركز لالقت�شاد الإ�شالمي 

األقاها  افتتاحية  بكلمة  فعالياته  املوؤمتر  وا�صتهل 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة 
االأوراق املالية وال�صلع نوه خاللها اإىل اأن العام 2013 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  اإط���الق  �صهد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي )رع���اه ال��ل��ه( بجعل دب��ي م��رك��زًا 

لالقت�صاد االإ�صالمي.
اأنظمة وت�شريعات جديدة

وق��رارًا  نظامًا   )43( اأ���ص��درت  الهيئة  اأن  واأ���ص��اف   
وتعكف حاليًا على اإ�صدار جمموعة من االأنظمة والتي 

االأوراق  �صوق  على  اإيجابي  اأث��ر  لها  يكون  اأن  يتوقع 
هذه  وم��ن  تن�صيطه،  يف  م�صاهمتها  عن  ف�صاًل  املالية 
االإي��داع  و�صهادات  املغطاة،  االأذون���ات  نظام  االأنظمة 
اأو  اخلا�صة  ال�صركات  اأ�صهم  وت��داول  اإدراج  وقواعد 
نظامي  حت��دي��ث  وك��ذل��ك  الثانية،  بال�صوق  ي�صمى  م��ا 
ال�صندات وال�صكوك لي�صمل جميع املراحل من الرتويج 

واالإ�صدار واالإدراج والتداول واملتطلبات امل�صتمرة.

لالأ�صواق  الفعلي  االأداء  اأنه على م�صتوى  اإىل  ولفت 
�صوق  اأداء  حت�صن  االأرقام  اأظهرت  فقد  بالدولة،  املالية 
ملحوظ؛،  ب�صكل  املا�صي  العام  خ��الل  االإم���ارات  دول��ة 
خالل  االأجنبي  اال�صتثمار  �صايف  قيمة  ارتفعت  وق��د 
العام بنحو 900 مليون درهم اأي ما يعادل 245 مليون 
امل�صتثمرين  ثقة  ا�صتعادة  على  يدل  مما  اأمريكي  دوالر 
االأجانب يف االأ�صواق املحلية تزامنًا مع حت�صن اأدائها. 
والعربية  االأجنبية  االأ���ص��واق  اأداء  اأن  اإىل   واأ�صار 
العوامل املحلية واخلارجية  تاأثر بعدد من  عام 2012 
والتخوف  اأوروب��ا  يف  ال�صيادية  الديون  اأزم��ة  اأهمها: 
من الوقوع يف "الهاوية املالية" يف الواليات املتحدة، 
الثاني��ة  العم��ل  تلق��ي ورقة  اأن  الطبيع��ي  من  كان  لذلك 
املال  راأ���س  اأ�صواق  اأداء  على  ال�صوء  املوؤمتر  هذا  يف 
االأ���ص��واق  تلك  يف  ال��ت��ط��ورات  على  والثالثة  العاملية، 

الثانوية.
بنوك  تلعبه  ال���ذي  امل��ح��وري  ال����دور  اإىل  وت��ط��رق 
اال�صتثمار والبنوك اخلا�صة يف االأ�صواق املالية �صواء 
كان عن طريق �صخ ال�صيولة وتعميق ال�صوق باملنتجات 
اال�صتثمارية،  ال�صناديق  وتاأ�صي�س  املبتكرة  املالية 
وكذلك دورها يف منو حجم االكتتابات العامة واحلفظ 
االأمن اأو كونها مركز اإيداع لالأوراق املالية، لذلك تركز 

رؤية دبي مركز لالقتصاد 
اإلسالمي قراءة ذكية 

لحجم هذه الصناعة

أنظمة جديدة من بينها نظام تداول 
أسهم الشركات الخاصة  تصدر قريبًا



أخبار الهيئة

أوراق مالية 20

تلك  يف  التطورات  على  املوؤمتر  يف  االأخ��رى  االأوراق 
املتعلقة  اال�صتثمارية  والربامج  املتخ�ص�صة،  البنوك 

ب�صناعة االأ�صول العاملية.
خطوات اإبداعية

وال��ورق��ة  الرئي�صي  امل��ت��ح��دث  كلمة  تخ�صي�س  مت 
االإدارة  جمل�س  )رئي�صة  اأنور  لزارينا  باملوؤمتر  االأوىل 
ت�صغل  والتي  املاليزية  املالية  االأوراق  لهيئة  ال�صابق 
حاليًا درجة زميل زائر يف مركز اأوك�صفورد للدرا�صات 
ب��روؤي��ة  اأ���ص��ادت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة(،  باململكة  االإ���ص��الم��ي��ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
"رعاه  دبي  حاكم  الوزاء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
عاملية  عا�صمة  لتكون  دب��ي  حتويل  اىل  الهادفة  الله" 

لالقت�صاد اال�صالمي. 
املنا�صب،  الوقت  يف  ج��اءت  الروؤية  هذه  اإن  وقالت 
واأ�صافت اأن دبي قد اتخذت حتى االآن خطوات  اإبداعية 
ورائدة يف هذا االجتاه، كما اأنها تتمتع مبن�صاآت وبنية 

حتتية متطورة توؤهلها لتحقيق هذه الروؤية.
ت�صخي�س  يف  االخ���ت���الف  رغ����م  اأن����ه  واأو����ص���ح���ت 
عدة  منذ  وقعت  التي  العاملية  املالية  االأزم���ة  اأ���ص��ب��اب 
اأبرز  اأن  اإال  �صنوات وطبيعتها وردود االأفعال جتاهها، 
م�صبباتها يرجع اإىل �صعف اإطار وممار�صات احلوكمة، 
واأنها كانت يف اأ�صا�صها اأزمة اأخالقية ترجع اىل الف�صل 
املالية  املوؤ�ص�صات  القيم واجل�صع مع تركيز  الذريع يف 

على الرثوة.
وق��ال��ت اإن االأ����ص���وات ت��ع��ال��ت م��ن��ذ ب��داي��ة االأزم���ة 
االخالقي  اجلانب  ودعم  احلوكمة،  مل�صكلة  حل  الإيجاد 
االإ�صالمية  ال�صريعة  م��ع  ي��ت��واف��ق  م��ا  وه���ذا  للتمويل 
ككل  الب�صر  م�صالح  حلماية  ت�صعى  التي  ومقا�صدها 
التغرير وال��ري��ب��ة،  ال��رب��ا، وجت��ن��ب  م��ن خ��الل حت��رمي 

وجت��ن��ب اال���ص��ت��غ��الل وال��ك�����ص��ب احل����رام وامل�����ص��اواة 
االأدوات  ت��ك��ون  واأن  امل��خ��اط��ر،  حت��م��ل  يف  وال��ع��دال��ة 
لزيادة  يوؤدي  مبا  حقيقية  باأ�صول  مرتبطة  االإ�صالمية 
ثروة املجتمع، مع االإ�صارة اإىل اأن ال�صريعة االإ�صالمية 
ونفي  بال�صفافية  يتعلق  فيما  وا�صحة  ق��واع��د  لديها 
اجلهالة واالقرتا�س واإدارة املخاطر مبا ميهد الطريق 

لت�صرفات اأكرث مهنية تعتمد على قواعد اأخالقية. 
الأ�شول الإ�شالمية

هيئة  اإدارة  ملجل�س  ال�صابقة  الرئي�صة  واأ���ص��ارت 
اأهمها:  االإح�صاءات  من  لعدد  املاليزية  املالية  االأوراق 
اأنه بالرغم من اأن التمويل االإ�صالمي ميثل ما ن�صبته %1 

من اإجمايل االأ�صول املالية العاملية اإال اأن القطاع ال زال 
لديه فر�س كبرة للنمو، ويدعم ذلك دخول كبار البنوك 
والتي  العاملية  التاأمن  و�صركات  اال�صتثمار  و�صناديق 
يف  واخل��ربات  ال�صوق  حجم  لتنمية  بكثافة  ا�صتثمرت 
مبعدل  االإ�صالمية  االأ�صول  حجم  منا  كما  القطاع،  هذا 
لي�صل  املا�صي  العقد  20% خالل  اإىل   15 ي��رتاوح بن  
عام  يف  وذل���ك  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  تريليون   1.3 لنحو 
2011، وحقق ن�صبة منو بلغت 150% خالل ال�صنوات 
يف  ال�صناعة  ه��ذه  تو�صعت  حيث  املا�صية،  اخلم�س 
اأ�صواق جديدة خارج منطقة ال�صرق االأو�صط وماليزيا. 
اإرن�صت  اأن تقريرًا حديثًا �صادرًا عن �صركة  واأو�صحت 
بالتمويل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأ����ص���ول  ق��ي��م��ة  ق���در  ي���وجن  اآن����د 
مليار   207 بنحو  ال�صعودية  العربية  بامللكة  االإ�صالمي 
دوالر، تلتها ماليزيا بقيمة 106 مليار دوالر، ثم جاءت 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف املركز الثالث بنحو 

75 مليار دوالر.
عليها  تبنى  التي  االأخالقية  القيم  اأن  اإىل  ونوهت 
ال�صريعة  م��ب��ادئ  م��ع  املتوافقة  واخل��دم��ات  املنتجات 
مقبولة  اأ�صبحت  ولذلك  عامليًا،  قبواًل  تلقى  االإ�صالمية 
من كافة امل�صتثمرين واجلهات امل�صدرة لالأوراق املالية 

ب�صرف النظر عن انتماءاتها العقائدية.
التمويل  يف  ماليزيا  جتربة  اإىل  زاري��ن��ا  وتطرقت 
على  اال�صالمي  التمويل  اأداء  يف  وك��ذل��ك  اال���ص��الم��ي، 
اإجنازات  ال�صوء على بع�س  اإلقاء  مع  العامل،  م�صتوى 

التمويل اال�صالمي والتحديات التي تواجهه.
املن�صود  التطور  لتحقيق  اأنه  اأنور  زارينا  واأ�صافت 
االإ�صالمي  واالقت�صاد  االإ�صالمي  للتمويل  واال�صتدامة 

ككل يجب توافر 3 عنا�صر هي:
1- ال��ت��واف��ق: م��ن خ��الل ال��و���ص��وح واالت�����ص��اق يف 

موقع دبي وبنيتها 
التحتية وحجم تجارتها 

الخارجية يعطيها 
أفضلية في ريادة اقتصاد 

إسالمي متطور

خالل اإحدى اجلل�سات النقا�سية للموؤمتر

أسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصادأسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصاد
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امل�صتثمرين  ثقة  ي��زي��د  مب��ا  ال�صريعة  م��ب��ادئ  تف�صر 
على  يحافظ  ال��وق��ت  نف�س  ويف  امل�����ص��درة،  واجل��ه��ات 
تف�صر  ت�صجيع  ويجب  لل�صريعة،  االأ�صا�صية  االأه��داف 
مع  تعار�س،  ودون  متوافق  ب�صكل  ال�صريعة  مبادئ 
ال��دول  يف  التنظيمية  ب��امل��ع��اي��ر  امل��ت��ب��ادل  االع����رتاف 

املختلفة.
الإيجاد  واحلاجة  ال��ق��درات  بناء  يف  اال�صتثمار   -2
ويف  التقليدية  باالأ�صواق  معرفة  لديهم  متخ�ص�صن 
عليها  تنطوي  ال��ت��ي  ال�صريعة  مب��ب��ادئ  ال��وق��ت  نف�س 
التاأهيل  خالل  من  وذلك  االإ�صالمي،  التمويل  معامالت 

العلمي والتدريب العملي.
االأ����ص���واق،  ب��ن  وال��ت��وا���ص��ل  ال��رتاب��ط  حتقيق   -3
وذل��ك  للحدود،  ع��اب��رة  ا�صتثمارات  هناك  تكون  واأن 
تخ�صي�س  ك��ف��اءة  وحت�صن  ال�صيولة  جتميع  ب��ه��دف 
روؤو�س االأموال، ومبا يوؤدي لزيادة النمو االقت�صادي 
واملناطق  ال���دول  ب��ن  االقت�صادية  العالقات  وتقوية 
اأ�صا�صية  بنية  وجود  اجلوهرية  االأمور  ومن  املختلفة، 
اإ�صالمية  مالية  موؤ�صرات  هناك  تكون  واأن  للمعلومات، 
�صادرة عن جهات دولية معروفة يف هذا املجال، وذلك 
االعتماد  ميكن  واإح�صائيات  متكاملة  معلومات  لتوفر 

عليها على امل�صتوى العاملي وذلك يف الوقت املنا�صب.
تطور ال�شكوك

التنفي���ذي  الرئي����س  توما�س  عبدالقادر  ال�صيد  قدم 
ال��ع���ر�س  املع��رفي����ة  للخدم����ات  "�صي����ب"  ل�ص��رك����ة 
ال�صكوك  "تطور  ت��ن��اول  ال���ذي  االأول  الت�و�ص�ي�ح��ي 
– اأنواعها وكيف  لل�صريعة اال�صالمية  ك�صندات مطابقة 

ميكن جعلها اأكرث تداواًل يف ال�صوق". 
  �صرح توما�س خالل العر�س تطورات اأ�صواق راأ�س 
املال االإ�صالمية، ور�صد النمو الكبر الذي �صهدته اأ�صواق 
ال�صكوك االإ�صالمية العاملية حيث و�صل حجمها اإىل 140 

مليار دوالر اأمريكي يف 2012.
 واأو�صح اأن دولة االإم��ارات تعد �صمن الدول االأكرث 
ن�صاطًا يف هذا املجال خالل الفرتة ما بن 2012-2009، 
يف  االإ�صالمية  ال�صكوك  الأ���ص��واق  التحتية  البنية  واأن 
الدولة لديها فر�صة عالية للتطوير.   ونوه اإىل اأن هناك 
املال  راأ���س  اأ�صواق  ومنو  تطور  اأم��ام  التحديات  بع�س 
القانونية  اجلوانب  و�صوح  عدم  اأهمها:  من  االإ�صالمية 
لعمليات اإ�صدار االأوراق املالية االإ�صالمية، وعدم وجود 
تكامل كاٍف بن القوانن التجارية والقواعد التنظيمية، 
مثل  العاملية  املمار�صات  واأف�صل  ال�صرائب،  وق��وان��ن 

معاير بازل ومبادئ منظمة "اأيو�صكو".

متطلبات  وتطبيق  و���ص��ع  اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دث  واأك���د 
املنتجات  لهذه  للرتويج  منا�صبة  وممار�صات  اإف�صاح 
ال�صريعة  مبادئ  مع  املنتجات  توافق  على  واملحافظة 
تنظيمية  ق��واع��د  اأه��م��ي��ة وج���ود  وع��ل��ى  االإ���ص��الم��ي��ة، 
املال  راأ���س  اأ���ص��واق  قوانن  �صمن  لل�صكوك  وا�صحة 

لتن�صيط هذه االأ�صواق يف الدولة. 
وقدم تو�صية يف نهاية عر�صه ركز فيها على �صرورة 
التعديالت  واإدخ���ال  والتنظيمي،  القانوين  التكامل 
مبا  االإفال�س  وقوانن  التجارية  القوانن  يف  الالزمة 

يتوافق مع اأف�صل املمار�صات العاملية. 
اأ�شواق الدين

التنفي���ذي  الرئي����س  �صي���ك  مارت��ن  ال�صيد  ق��دم    
  ،)ICMA( الع���امل��ي��ة  امل���الية  االأ�ص���واق  احت��اد   -
ال��ع���ر�س الت�و�ص�ي�ح��ي: بعنوان "نظرة عامة الأ�صواق 

راأ�س املال العاملية". 
وت���ن���اول ال��ع��ر���س اأ����ص���واق ال���دي���ن وا���ص��ت��ع��را���س 
امل�صتثمرين  من  لكل  مزاياها  وا�صتعرا�س  خ�صائ�صها 
واجل��ه��ات امل�����ص��درة.  ث��م األ��ق��ى م��ارت��ن ال�����ص��وء على 
وعر�س  املتطورة،  العاملية  املال  راأ���س  اأ�صواق  مالمح 
االأ�صواق  يف  الع���امل��ي��ة  امل���الية  االأ�ص���واق  احتاد  لدور 

الدولية.
وتطرق مل�صتقبل اأ�صواق راأ�س املال العاملية، وخل�س 
ولكن  م��ت��وف��رة،  الت�صريعات  اأن  يف  التو�صيات  اأه��م 
العملية  تعيق  واأال  ومتوازنة،  منا�صبة  تكون  اأن  املهم 
التنظيمية تطور ال�صوق، واأن التنظيم الذاتي مطلوب 
ندرة  اأن هناك  كما  تنظيمي عملي ومرن،  اإطار  لتوفر 
اأهمية،  اأك��رث  اأ�صبحت  االأول��ي��ة  واالأ���ص��واق  ال�صيولة، 

وطالب مب�صتويات اأعلى من االإف�صاح.
والتمويل  مقيدًا،  اأ�صبح  االإق��را���س  اأن  اإىل  ون��وه   
اأن  واأك��د  ال�صائد،  هو  اأ�صبح  ال�صوق  على  يعتمد  الذي 

اإلمارات ضمن أكبر ثالث 
دول مصدرة للصكوك 

اإلسالمية في العالم

تيم �شكيت زارينه اأنور جاركو �شرييال
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م�صتقبل �صوق االأوراق املالية مب�صر وم�صمون، واأنه 
ال زال ُينتظر من االأ�صواق الكثر.

الأ�شواق الثانوية
جمل�س  ع�صو  �صي���روك���ول��د  ج���ون  ال�صيد  ق��دم   
الثانوية  االأ���ص��واق  وح���دة  ورئ��ي�����س  تنفيذي  اإدارة 
ال��ع���ر�س  الع���امل��ي��ة،  امل���الية  االأ�ص���واق  باحتاد   -
ف����ي  "الت�ط����ورات  بعنوان:  الث���ال����ث  الت�و�ص�ي�ح��ي  

الث��ان��وي���ة". االأ�ص���واق 
الثانوية  ال�صوق  تطورات  الأهم  املتحدث  وعر�س 
ال�صاعدة  االأ���ص��واق  وخ�صائ�س  ال�صوق  هيكل  مثل 
مركزيًا(،  املقا�صة  تتم  االأط���راف-  متعددة  )�صفافة- 
وك��ي��ف��ي��ة اإ����ص���الح راأ���ص��م��ال ال��ب��ن��وك م��ن خ���الل �صخ 
ال��ت��داول وم��راع��اة  اأن�صطة  اإ���ص��ايف ودع���م  راأ���ص��م��ال 
االأ�صواق  يف  البنوك  تداول  حظر  مع  ال�صيولة  ن�صبة 

حل�صابها اخلا�س.
 وانتقل للحديث عن خ�صائ�س االأ�صواق الثانوية، 
تقدمي  يتم  واأن  للمجتمع،  ج��اذب��ة  تكون  اأن  ومنها: 
التوظيف  عمليات  دع��م  مع  التنمية،  لغر�س  متويل 
واالزدهار والنمو. واأخرًا تعر�س لدور ال�صندات يف 
تكوين حمافظ االأوراق املالية حيث تعمل على حماية 
راأ�س املال و�صمان الدخل وتنويع املحافظ، كما األقى 
ال�صوء على تاأثر تغر �صوق اتفاقيات اإعادة ال�صراء 
)Repo( على االأ�صواق الثانوية، حيث اأكد على وجود 

ارتباط بن االأ�صواق.
البنية التحتية لإعـادة ال�شراء

زم�ي���ل  ك���وم���وت���و،   ريت�ص����ارد  ال�صيد   تناول 
واأك��ادمي��ي  وم�صت��ص��ار   – ري���دن��غ  بجامع���ة  زائ���ر 
يف  الع���امل��ي��ة-  امل���الية  االأ�ص���واق  احت��اد  مب��رك���ز 
"الت��ط����ورات  الراب�������ع:  الت�و�ص�ي�ح��ي  ال��ع���ر�س 
)ريب���و(  ال�ص�����راء  الإع���ادة  التحتي���ة  البني���ة  يف 
اأ���ص��واق  ت��ط��ورات  ع��ن  حت��دث  حيث  واالأ�ص���واق"؛ 
بال�  ي�صمى  ما  )اأو  العاملية  ال�صراء  اإع���ادة  اتفاقيات 
التي تطرق  اأهم امل�صائل  )Repo(. وكان من  "ريبو" 
التنظيمية  بال�صغوط  االأ�صواق  هذه  تاأثر  هي:  اإليها 
التي تدعو اإىل تخفي�س اأكرب حلجم الرفع املايل لدى 
املوؤ�ص�صات املالية بعد االأزمة املالية العاملية، وعمليات 
اإعادة التمويل طويلة االأجل )LTRO(، واأزمة الدين 

ال�صيادي يف اأوروبا.
 كما تطرق اإىل اأحدث التطورات يف هذه االأ�صواق 
تتم  التي  التقليدية  التداول  عمليات  ا�صتبدال  ومنها 
االل��ك��رتوين،  ال��ت��داول  باأنظمة  الو�صطاء  خ��الل  م��ن 
التداوالت"  "مطابقة  بعملية  ي�صمى  ما  تبني  وكذلك 

االلكرتونية.
قدمها  ال��ت��ي  الرئي�صية  التو�صيات  اإىل  واأ���ص��ار   
اتفاقيات  �صاأن  يف  ال��دويل  امل��ايل  اال�صتقرار  جمل�س 

اإعادة ال�صراء ومنها: تعزيز الرقابة على هذه االأ�صواق 
تاأ�صي�س  ذل��ك  يف  مبا  لها  التنظيمي  االإط��ار  وتطوير 
ك��ي��ان جل��م��ع وح��ف��ظ ج��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات وال�����ص��ج��الت 
العمليات، وحت�صن متطلبات هوام�س  اخلا�صة بهذه 
ال�صمانات، وا�صتخدام املقا�صة املركزية ب�صكل اأو�صع 
للتقليل من املخاطر التي تنطوي عليها التعامالت يف 

اأ�صواق الريبو.
الإطار التنظيمي والتمويلي

الذي  اخل��ام�������س  الت�و�ص�ي�ح��ي  ال��ع���ر�س  ت�صمن 
روي����ال   – االإداري  املدي����ر  �صكيت  تيم  ال�صيد  قدمه 
بن���ك اأوف �ص��كوتالن���د، "االإطار التنظيمي والتمويلي 

املغطاة". وال�صندات  ال�صريبية  – العوائق 
يف  ج���دًا  ك��ث��رة  ت�صريعات  وج���ود  �صكيت  واأك����د 
الت�صريعات  ال��ت��ح��م��ل-  اخ��ت��ب��ارات  م��ن��ه��ا:  ال��ب��ن��وك 
قواعد  ب���ازل-  متطلبات  امل��ال��ي��ة-  ب��امل��الءة  اخل��ا���ص��ة 

ريت�شارد كوموتو

األدوات المالية 
المتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية أثبتت نجاحها 

خالل األزمة المالية 
العالمية

عبد القادر توما�س

السندات تعمل
على حماية رأس المال 
وضمان  الدخل وتنويع 

المحافظ

للهيئة                  الإل����ك����روين  امل���وق���ع  ع���ر  مي��ك��ن��ك 
ترخي�ض  على  احل�سول   www.sca.gov.ae

اأمني ال�سجل، وجتديد ترخي�سه.

عزيزي امل�سوؤول ب�رشكات امل�ساهمة اخلا�سة

أسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصادأسواق رأس المال في اإلمارات: محرك هام لنمو االقتصاد
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البيع على املك�صوف وغرها...، ثم حتدث عن الهيكل 
ودور  حاليًا  املتحدة  اململكة  يف  املتبع  املايل  الرقابي 

اجلهات الرقابية فيه.
املختلفة  مبراحلها  ب��ازل  معاير  املتحدث  وتناول 
)بازل 1، بازل 2، بازل 3( ب�صيء من التف�صيل، ثم األقى 
الذي يتم  البنوك  اإعادة هيكلة  ال�صوء على  مو�صوع  
من خالل: ف�صل التداول حل�صاب العمالء عن التداول 
 Recovery للتعايف  نظام  ووج���ود  البنك،  حل�صاب 
املخاطر  لتقييم  فعال  ونظام  القرارات،  التخاذ  ونظام 
االأدنى  للحد  تعر�س  ثم  اأف�صل،  حوكمة  ممار�صات  مع 
اجلهات  قبل  من  الدول  بع�س  يف  املال  لراأ�س  املقرتح 
البنوك  بع�س  يف  امل��ال  راأ���س  ون�صب  بها،  املخت�صة 

االأوروبية. 
وع����ر�����س ك���ذل���ك م���و����ص���وع ال�������ص���ن���دات امل��غ��ط��اة 
تو�صيات  ع��دة  اإىل  وخل�س  واأهميتها،  وخ�صائ�صها 
ت�صمنت: اأنه يجب اأن يكون هناك ت�صريع واحد ملزم 
التطبيق،  متابعة  تتوىل  وحيدة  جهة  هناك  وتكون 
توجد  "بازل" حيث  معاير  يف  التفكر  اإعادة  ويجب 
النماذج  بع�س  على  اأحيانًا  وتعتمد  التعقيدات  بع�س 

املحتملة والتي ال ميكن االعتماد عليها.
التطورات يف البنوك اخلا�شة

عم���ل  جمم��وع���ة  رئي������س  ه��ارمت��ان  روج��ر  ق��دم 
امل���الية  االأ�ص���واق  احتاد  مب��رك���ز  اخل��ا�ص���ة  البن���وك 
ال�ص�����اد�س،  الت�و�ص�ي�ح��ي  ال��ع���ر�س  الع���امل��ي��ة، 

وناق�س "التطورات يف البنوك اخلا�صة" .

ال��صرفة  وت���اري���خ  ل��ت��ع��ري��ف  ه���ارمت���ان  وت��ط��رق 
هي  اأنها  اىل  منوها   ،Private Banking اخلا�صة 
روؤو����س  ذوي  للعمالء  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
الع�صرين  القرن  نهاية  حتى  واأن��ه  الكبرة،  االأم���وال 
االأكرث منوًا وربحية يف  ال�صرفة اخلا�صة هي  كانت 
قطاع ال�صناعة املالية، وكان ذلك يعترب الع�صر الذهبي 
ذلك  بعد  تطرق  ثم  ولوك�صمبورج.  وزي��ورخ  جلنيف 
  ،2008 ع��ام  منذ  ال�صناعة  لتلك  ح��دث  ال��ذي  للتغير 
اأكرث ت�صابكًا واأو�صع نطاقًا، مع وجود  اأ�صبحت  حيث 
حيث  اخل��دم��ات،  لهذه  طلبًا  اأك��رث  العمالء  م��ن  ق��اع��دة 
اأ�صبح يتم تق�صيم العمالء ح�صب اجلن�صية والظروف 
االقرتاب  بهدف  وذلك  واملهنة،  واجلن�س  االجتماعية 
وال�صمولية  العالية  اجلودة  اأن  كما  العمالء،  من  اأكرث 
الفرق  حتدد  التي  هي  املقدمة  الن�صائح  ومو�صوعية 

بن مقدمي اخلدمة.
عن  ال�صادر  اجلودة  ميثاق  اإىل  النهاية  يف  واأ�صار 
الرثوة  اإدارة  يخ�س  فيما  العاملية  املال  اأ�صواق  احتاد 
االأدن��ى  احل��د  ميثل  طوعي  معيار  اأن��ه  حيث  اخلا�صة، 
م��ن امل��م��ار���ص��ات اجل��ي��دة يف ال�����ص��وق، وه��و يتفق مع 
م�صتوى  على  ال�صلة  ذات  الدولية  الت�صريعات  كافة 
موؤكدًا  املحلية،  الت�صريعات  ومع  االأوروب���ي  االحت��اد 
من  عالية  معاير  تتناول  ومب�صطة  واحدة  وثيقة  اأنه 
الوثيقة  وه��ذه  املهنية،  والكفاءة  وال�صفافية  النزاهة 
الرقابية  واجلهات  والعمالء  اخلا�صة  للبنوك  موجهة 

وال�صوق.

روجر هارمتان

مارتن �شيك

�سناعـة اإدارة الأ�سول
اختتم املوؤمتر فعالياته بالعر�س التو�صيحي ال�صابع الذي قدمه ال�صيد جاركو �صريال نائ��ب املدي���ر الع����ام 
– ب����رن���ام�����ج  الع���امل��ي���ة  االأ�ص����ول  اإدارة  "�صن���اع�����ة  االأوروبي����ة  وال�صن���ادي����ق  االأ�ص����ول  اإدارة  – احت����اد 
اال�صت�ث�م����ار اجل�م��اع����ي"، وتناول فيه تطورات �صناعة اإدارة االأ�صول باعتبارها اأحد الالعبن الرئي�صين يف 

اجلانب ال�صرائي يف اأ�صواق راأ�س املال. 
التقاعد،  �صناديق  مثل  املوؤ�ص�صاتيون  امل�صتثمرون  هم  االأ�صا�صين  العمالء  ف��اإن  االآن،  حتى  اأن��ه  واأو�صح 

و�صركات التاأمن، البنوك.
اأكرب ن�صبة من ا�صتثمارات ال�صناديق واملحافظ، وذلك بن�صبة %44  ال�صندات االأ�صل الذي يجتذب   وتبقى 

من اإجمايل االأ�صول يف 2009.
اأن االإح�صاءات تقدر اإجمايل حجم االأ�صول املدارة يف 2010 بنحو 54 تريليون دوالر اجلزء   ولفت اإىل 

االأكرب منها يف اأمريكا واأوروبا.
وقال "كانت هناك عدة مبادرات تنظيمية غر م�صبوقة على ال�صعيد العاملي كان اأهمها على امل�صتوى االأوروبي 
نظام اال�صتثمار اجلماعي  UCITS IV وUCITS V ونظام الرقابة على مديري �صناديق اال�صتثمارات البديلة 

 ."FATCA ويف اأمريكا قانون االلتزام بال�صريبة على احل�صابات االأجنبية ،AIFMD

للهيئة                  الإل����ك����روين  امل���وق���ع  ع���ر  مي��ك��ن��ك 
و�ساطة،  �رشكة  ترخي�ض   www.sca.gov.ae
وجتديدها، وطلب ايقاف موؤقت ل�رشكة و�ساطة، وطلب 

الغاء نهائي لها.

عزيزي امل�سوؤول ب�رشكة الو�ساطة
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توفر 20 وسيلة لإلتصال

165 األف م�ستخدم ملوقع  هيئة الأوراق املالية وال�سلع  خلل 2012
املالية  االوراق  هيئة  م��وق��ع  م�صتخدمي  ع��دد  بلغ 
وال�صلع 165 الف م�صتخدم خالل العام 2012، بح�صب 
ا�صتفادة  ر�صدت  التي  للهيئة،  الر�صمية  االح�صائيات 
االخرى  االطراف  من  وغرهم  وال�صركات  امل�صتثمرين 
االماراتية  امل��ال  واأ���ص��واق  الهيئة  بعمل  العالقة  ذات 

ب�صكل عام من اخلدمات املتوفرة على موقع الهيئة .
قيا�س  على  ال��ت��ع��رف  �صمل  ال���ذي  ال��ر���ص��د،  ويظهر 
تقدمها  التي  واملعلومات  اخلدمات  مع  التفاعل  م��دى 
الهيئة على موقعها االلكرتوين، اأن ا�صتخدام املوقع مل 
االمارات  دولة  داخل  واملقيمن  املواطنن  على  يقت�صر 
العربية املتحدة بل �صمل اأي�صا م�صتخدمن من خمتلف 
دول العامل مما يعك�س اأهميته من حيث املعلومات التي 
اأو  التداول  باإح�صائيات  متعلقة  كانت  �صواء  يوفرها 
حتكم  التي  والت�صريعات  االأنظمة  اأو  التوعية  برامج 

عمل االأ�صواق وغرها من اخلدمات االأخرى .
بر�صد  ب��داأت  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وكانت 
وذلك  املا�صية،  الفرتة  خالل  ملوقعها  امل�صتخدمن  عدد 
امل�صتثمرين  تفاعل  معرفة  الهمية  اإدراكها  من  انطالقا 
مع ما تقدمه من خدمات وبهدف موا�صلة تطويرها على 
النحو الذي يخدم كافة املتعاملن مع الهيئة واال�صواق 
احتياجاتهم  كافة  على  احل�صول  عليهم  وي�صهل  املالية 
يف  التقليدية  ال��ط��رق  اإىل  احل��اج��ة  دون  ال��ك��رتون��ي��ا 
من  العديد  اإمت��ام  حتى  اأو  املعلومات  على  احل�صول 

االجراءات اخلا�صة ب�صركاتهم او ا�صتثماراتهم.

وو�صل متو�صط عدد م�صتخدمي موقع هيئة االأوراق 
اأ�صهر،  ثالثة  كل  خالل  م�صتخدم  الف   41 نحو  املالية 
وفقا لالح�صائيات، التي اأظهرت اأن هناك اعدادًا كبرة 
االمريكية  املتحدة  الواليات  كانوا من  امل�صتخدمن  من 
وب��ري��ط��ان��ي��ا  وال��ه��ن��د اىل ج��ان��ب دول ع��رب��ي��ة اخ��رى 
العربية  واململكة  العربية  م�صر  جمهورية  بينها  من 

ال�صعودية  واجلزائر واالردن وقطر والكويت .
هيئة  حققت  املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات  وخ��الل    
االأوراق املالية وال�صلع اجنازات مهمة على �صعيد بناء 

منظومة متكاملة  من برامج اخلدمات و التوعية  وهو 
العليا  االدارة  توليه  ال��ذي  االهتمام  م��دى  يعك�س   ما 
للهيئة  وحر�صها با�صتمرار على تلبية احتياجات كافة 

�صرائح املتعاملن معها. 
بالعديد من  الهيئة يف  هذا االط��ار   وحتفل م�صرة 
املحطات امل�صيئة حيث جتاوز عدد  االآليات امل�صتخدمة 
للتوعية 20 و�صيلة ات�صال اىل جانب برامج االت�صال 
الكرتونية  خدمة  نحو23  الهيئة  وفرت  كما  املبا�صرة  
و�صركات  املتداولة  ال�صركات  رخ�س  بتجديد  خا�صة 

تقارير

اأطلقت هيئة االأوراق املالية وال�صلع موقعها االإلكرتوين اجلديد خلدمة امل�صتثمرين واملتعاملن وكافة �صركاء 
التجريبية  الفرتة  انتهاء  العام 2008، وذلك بعد  بالدولة خالل  املايل  ال�صوق  الهيئة والباحثن واملهتمن يف 

للموقع واإيقاف املوقع ال�صابق الذي كان قد اأطلق عام 2004. 
)�صوق  املايل  وال�صوق  ت�صريعية  رقابية  كجهة  الهيئة  دور  بن  الف�صل  على  الهيئة  موقع  يف  الرتكيز  مت 
االإمارات  �صوق  منها  اأخرى  مواقع  عدة  للهيئة  الرئي�صي  املوقع  ي�صم  بحيث  فنية،  جهة  باعتباره  االإمارات( 

لالأوراق املالية، وموقع خا�س باالإعالم والتوعية اال�صتثمارية  وموقع خا�س بربنامج الهيئة للتوطن. 
 البوابة االإلكرتونية للموقع  مق�صمة اإىل عدة مواقع فرعية ويت�صم بالتفاعلية التي تنعك�س يف توفر العديد 
وقد  العمل  ان�صيابية  بنظام  ترتبط  مناذج(  وتعبئة  بالغات  وتلقي  طلبات  )كتقدمي  االإلكرتونية  اخلدمات  من 
ت�صهيل  يف  وت�صاهم  املعلومة  توفر  توا�صل  قناة  ي�صبح  وبحيث  متطورة؛  جديدة  بخدمات  املوقع  تعزيز  مت 
و�صاطة  و�صركات  عامة  م�صاهمة  )�صركات  العمالء  كافة  مع  العالقة  تعزيز  من  وميّكن  االإجراءات،  وت�صريع 

وو�صطاء وم�صتثمرين وغرهم(. 

املوقع الإلكرتوين للهيئة املوقع الإلكرتوين للهيئة 
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الو�صاطة وطلبات تقدمي ال�صكاوى وغرها من اخلدمات االخرى 
واالرت��ق��اء  ج��ه��ة  م��ن  املتعاملن  ع��ل��ى  الت�صهيل  يف  ���ص��اه��م  مم��ا 
القناة  ه��ذه  باأهمية  االأ���ص��واق  يف  امل�صتثمرين  وع��ي  مب�صتوى 

اال�صتثمارية .
ومن املنتظر اأن ت�صل الهيئة اىل مرحلة جديدة من االجنازات 
للعمالء  املقدمة  اخل��دم��ات  يف  االل��ك��رتوين  التحول  �صعيد  على 
اإطالق 23 من اخلدمات  بالفعل  العام 2013، حيث مت  نهاية  مع 
الإط��الق��ه��ا  خم��ط��ط  خ��دم��ة   32 اأ���ص��ل  – م��ن  للمتعاملن  امل��ق��دم��ة 
املقدمة  اخل��دم��ات  جمموعة  منها  اجل����اري-   ال��ع��ام  اإل��ك��رتون��ي��ا 
م�صاهمة  �صركة  ت�صجيل  جتديد  مثل  العامة:  امل�صاهمة  لل�صركات 
�صطب  وطلب  اأجنبية،  �صركة  قيد  وطلب  قيدها،  وجتديد  عامة، 
اأو غر  قيد ال�صركة، وطلب املوافقة لعقد جمعية عمومية عادية  
اأدوات  ا�صدار  وطلب  االأم��ر،  يهمه  من  اإىل  �صهادة  وطلب  عادية، 
�صركة  ترخي�س  مثل  الو�صاطة   ل�صركة  املقدمة  وكذلك  ال��دي��ن. 
و�صاطة، وجتديدها، وطلب ايقاف موؤقت ل�صركة و�صاطة، وطلب 

الغاء نهائي لها.
اال�صتفادة  مثل:  للم�صتثمرين  املقدمة  اخلدمات  اإىل  باالإ�صافة 
من نظام ف�س املنازعات، وخدمة التحكيم يف املنازعات املتعلقة 
باالأوراق املالية. واملقدمة ل�صركات اخلدمات املالية: مثل احل�صول 
والرتخي�س  ترخي�صه،  وجتديد  االأم���ن  احلافظ  ترخي�س  على 
لال�صت�صارات املالية وجتديد ترخي�صها، وترخي�س �صركة و�صاطة 
�صلع وجتديد ترخي�صها.. وتلك املقدمة ل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة: 

مثل احل�صول على ترخي�س اأمن ال�صجل، وجتديد ترخي�صه.
التنفيذي  الرئي�س  نائب  �صعادة حممد خليفة احل�صري،  وكان 
ت�صريحات  يف  اأ�صار  قد  بالهيئة  وامل�صاندة  املوؤ�ص�صية  للخدمات 
�صابقة اإىل اأنه »ميكن للمتعامل احل�صول على هذه اخلدمات من اأي 
الدولة وخارجها، واإجناز معامالته من دون احلاجة  داخل  مكان 

اإىل مراجعة مكاتب الهيئة، ما يوفر الوقت واجلهد«.
املقدمة  اخل��دم��ات  تعزيز  على  العمل  حاليًا  »يجري  واأ���ص��اف   
اإلكرتونيًا، و�صيتم خالل العام اجلاري اإطالق املزيد من اخلدمات 
االإل��ك��رتون��ي��ة، م��ث��ل خ��دم��ة ال��دف��ع االإل���ك���رتوين، وخ��دم��ة ال��رب��ط 

االإلكرتوين مع عدد من اجلهات احلكومية االأخرى.
املالية  االوراق  هيئة  بن  املبا�صرة  االت�صال  قناة  اإىل  واإ�صافة 
وال�صلع  وو�صائل االعالم املقروءة وامل�صموعة واملرئية،  جنحت 
التوا�صل  �صبكات  على  مميزة  اعالمية  منظومة   بناء  يف  الهيئة  
العاملية  ال�صبكات  من  وغرها  في�صبوك  و  تويرت  مثل  االجتماعي 
املعلومات  تدفق  اإدام���ة  على  خاللها  من  حر�صت  والتي  االخ��رى 
للم�صتثمرين بكل ي�صر و�صهولة، عالوة على تاأ�صي�س نظام خا�س 
بال�صا�صات االإلكرتونية التفاعلية التي  من املنتظر اأن يتم ن�صرها 
االأ�صواق ومراكز  التداول يف  االأماكن  مثل قاعات  العديد من  يف 
الت�صوق  وغرها من املواقع االخرى، وذلك حتى يت�صنى جلميع 
املعنين احل�صول على املعلومة اخلا�صة بالهيئة واالأ�صواق املالية 
يف اي وقت، علمًا باأنه مت تزويد هذه ال�صا�صات بكافة املعلومات 
اأع��داد  اأن  االإح�صائيات  من  ويت�صح  امل�صتثمر.  يحتاجها   التي 
�صبكات  بو�صاطة  الهيئة  تقدمها  التي  التوعية  لربامج  املتابعن 
التوا�صل االجتماعي احلديثة، وعلى وجه اخل�صو�س الفي�صبوك، 
الذي  يف زيادة م�صطردة مبرور الوقت مما يعك�س مدى التفاعل 

اأظهره امل�صتثمرون مع قنوات التوا�صل احلديثة .

بداية من العام  الجاري

الهيئة تتلقى  �سكاوى ف�س املنازعات عرب املوقع الإلكرتوين
 تلقت هيئة االأوراق املالية وال�صلع 14% من اإجمايل ال�صكاوى  خالل الربع االول من 
العام احلايل عرب موقعها االإلكرتوين من خالل خدمة "ف�س املنازعات" االإلكرتونية، 

وذلك يف اإطار  اأمتتة  جميع اخلدمات التي  تقدمها عرب موقعها االإلكرتوين. 
وياتي توفر خدمة ف�س املنازعات اإلكرتونيا من�صجما ً مع روؤية االإمارات 2021، 
املعريف  باالقت�صاد  واالرتقاء  االإلكرتونية  واخلدمات  احلكومة  جلاهزية  وتعزيزًا 
من  والثانية  االأوىل  الدفعة  اأمتتة  يف   االن   حتى  الهيئة  جنحت   وق��د  وال��رق��م��ي،  
حزمة اخلدمات املقدمة ملتعامليها  من ال�صركات امل�صاهمة العامة و�صركات الو�صاطة 
و�صركات اخلدمات املالية وامل�صتثمرين  والتي بلغ عددها 23 خدمة على اأن خطتها يف 
هذا االطار تت�صمن توفر 32 خدمة عرب بوابتها االإلكرتونية مع نهاية العام 2013 
مما يعني اأن اأكرث املتعاملن لن يكونوا بحاجة بعد ذلك  اىل اتباع اال�صاليب التقلدية 

يف احل�صول على اخلدمات التي توفرها الهيئة .
"ف�س املنازعات" االإلكرتونية، يتم  تلقي ال�صكاوى والتظلمات  ومبوجب  خدمة 
املتعلقة باملنازعات النا�صئة عن التداوالت املنفذة يف االأ�صواق املالية وبور�صة ال�صلع،  
عرب املوقع االلكرتوين  وتقدميها ومتابعتها دون احلاجة للح�صور للهيئة، كذلك فانه 
اإر�صال  امل�صتندات التي يرغبون يف تزويد الهيئة بها، ومعرفتهم  بامكان  املتعاملن 

النتيجة التي تتو�صل اإليها الهيئة واحل�صول على ن�صخة من القرار ال�صادر ب�صاأنها.
وقال خالد حممود مدير ادارة التنفيذ واملتابعة يف الهيئة "انطالقًا من روؤية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه الله، يف توفر كافة اخلدمات الكرتونيًا  بحيث متكن امل�صتخدم من 
خدمة  بتوفر  الهيئة  قامت  احلكومية،  اجلهات  تقدمها  التي  اخلدمات  من  اال�صتفادة 
ف�س املنازعات التي قد تن�صاأ عن تداول االأوراق املالية اإلكرتونيا، وهو اجراء  يهدف  
الهيئة واملتعاملن بحيث ي�صهل عليهم تقدمي  اآلية ات�صال مي�صرة بن  اإىل ا�صتحداث 

ال�صكاوى دون اأن يتطلب ذلك م�صقة احل�صور ال�صخ�صي اإىل الهيئة.
و اأ�صاف مدير اإدارة التنفيذ واملتابعة ان نظام ف�س املنازعات االإلكرتوين يعد من 
االنظمة احلديثة حيث مت اإطالقه يف عام 2013 لذلك جند اأن االإقبال عليه قليل، عالوة 
على اأن ال�صبب الرئي�صي الذي يوؤدي اإىل ن�صوء النزاع هو االإخالل بال�صوابط واالنظمة 
التي تنظم عمليات التداول يف االأ�صواق املالية  من قبل اأي من املتعاملن والتي �صهدت 
بف�صل الدور االإيجابي الذي قامت به الهيئة خالل االأعوام املن�صرمة لتحقيق اأهدافها 
الو�صاطة  التي تقدمها �صركات  املتعاملن واالرتقاء يف م�صتوى اخلدمات  يف توعية 
ومدى ان�صباطها بالقوانن املنظمة لهذه املهنة االمر الذي اأنعك�س اأيجابًا يف انخفا�س 
عدد املنازعات التي تطرح اأمام الهيئة بوجه عام، حيث تلقينا يف الربع االأول من هذا 

العام 14% من اإجمايل ال�صكاوى املقدمة للهيئة عن طريق النظام االإلكرتوين.
ان  من  اأك��د   املنازعات،  لف�س  اإلكرتونيا   املتبعة  االج���راءات  �صهولة  م��دى  وع��ن  
الو�صائل املتبعة يف ف�س املنازعات هو قيام املتعامل باإر�صال �صكواه معززة بامل�صتندات 
خالل  معه  امل�صبق  توا�صله  خالل  من  وذل��ك  للموظف،  االإلكرتوين  الربيد  طريق  عن 

اأوقات العمل لكن تبقى عملية متابعته للمراحل التي و�صلت اإليها ال�صكوى �صعبة.
وقال  "جنحنا من  خالل النظام االإلكرتوين يف التغلب على بع�س ال�صلبيات التي 
االآلية اجلديدة   املتعامل من خالل  ي�صتطيع  املذكورة حيث  التقليدية  الطريقة  اأعرتت 
تقدمي �صكواه واإرفاق الوثائق  يف اأي وقت وبطريقة منظمة و�صهلة كما اأ�صافت هذه 
اخلدمة اإمكانية متابعة املتعامل ملراحل �صكواه من خالل ا�صتخدامه للنظام و تقدمي ما 

يطلب منه من وثائق اأخرى دون احلاجة ملراجعة الهيئة يف ذلك". 
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18 �سـركــة تـقــدم 
ال�ست�سارات والتحليل 

املايل واحلفظ الأمني
املالية  التي منحتها هيئة االأوراق  ال�صركات  ارتفع عدد 
املالية  اال�صت�صارات  خ��دم��ة  ملمار�صة  ترخي�صًا  وال�صلع 
حتى  ���ص��رك��ة   18 اإىل  االأم����ن  واحل��ف��ظ  امل���ايل  والتحليل 
االإح�صائيات  الأح��دث  وفقا  وذل��ك   ،2013 العام   منت�صف 

الر�صمية ال�صادرة عن الهيئة.
ترخي�س  على  ح�صلت  ال��ت��ي  ال�صركات  ع��دد  وارت��ف��ع  
لتقدمي اال�صت�صارات املالية والتحليل املايل من �صركتن يف 
العام 2010 اإىل 6 �صركات مع نهاية �صهر مار�س من العام 

2011، واإىل 13 �صركة يف يونيو من العام اجلاري.
 كما  ارتفع عدد �صركات احلفظ االأمن من �صركتن اإىل 5 
�صركات، وارتفع  بذلك  اإجمايل عدد مقدمي هذه اخلدمات 

اإىل 18 �صركة يف نهاية �صهر يونيو من العام اجلاري.
والتحليل  اال�صت�صارات  خدمات  �صركات  قائمة  و�صملت 
املايل كل من �صركة بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط 
امل��ح��دود، واأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة، وال��رم��ز 
وامل�صتثمر  م،  م  ذ  كابيتال  وج��ي��ن��رو  امل��ال��ي��ة،  ل����الأوراق 
�����س.م.خ،  االأ����ص���ول  الإدارة  دي  اي���ه  وانف�صت  ال��وط��ن��ي، 
وفالكون برايفت لال�صت�صارات املالية ذ.م.م، ومونديال دبي 
ذ.م.م، واأكوما، واندبندنت كابيتال لال�صتثمار، والب�صاير 
واالحت��اد  اي�صت،  ميديل  كابيتال  وم��اك��واري  لال�صتثمار، 

لال�صت�صارات املالية.
النظام  اأق���رت  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وك��ان��ت 
العام  يف  امل��ايل  والتحليل  املالية  باال�صت�صارات  اخلا�س 
ال���ذي ���ص��در ع���ام 2009  2008، ون��ظ��ام احل��ف��ظ االأم����ن 
بهذه  املعنية  واالأط���راف  الهيئة  بن  معمقة  مناق�صات  بعد 
مواكبة  اإط��ار  يف  تقدميها  ياأتي  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات 

اأف�صل املمار�صات العاملية املعمول بها يف االأ�صواق .
املالية  االأوراق  دائ���رة  اأول  مدير  معايطة  جم��د  وق��ال 
قطاع  �صهده  ال��ذي  التطور  اإن  الوطني  ابوظبي  بنك  يف 
اخل�صو�س  وج���ه  ع��ل��ى  امل���ايل  والتحليل  اال���ص��ت�����ص��ارات 
اأداء القطاع والذي انعك�س باآثاره على  �صاهم يف حت�صن 
االأ�صواق املالية نظرًا العتماد �صريحة من �صغار املتداولن 
على التقارير والتو�صيات التي ت�صدرها �صركات االأبحاث  

املرخ�صة.
واأ�صار اإىل اأن خدمة احلفظ االأمن كان لها دور اإيجابي 

يف الت�صهيل على امل�صتثمرين االجانب . 
و�صدد على اأن خدمة اال�صت�صارات املالية واحلفظ االأمن 

وغرها من االأنظمة االأخرى ووجود �صركات مرخ�صة يف 
القطاع �صاهم ب�صكل كبر فى توفر املعلومات والبيانات 
قراراتهم  اتخاذ  على  امل�صتثمرين  ت�صاعد  التى  ال�صحيحة 
االنظمة  اأن  اإىل  م�صرًا  حقوقهم،  وح��ف��ظ  اال�صتثمارية 
متميزة  ن�صو�صًا  ت�صمنت  اخل�صو�س  بهذا  �صدرت  التي 
حر�س  املالية  اال�صت�صارات  نظام  ف��اإن   املثال  �صبيل  وعلى 
على معاجلة البيانات واملعلومات باأ�صاليب علمية من قبل  
حمللن خمت�صن على درجة عالية من النزاهة وال�صفافية  
وهو ما ي�صاعد بدوره على  االرتقاء بدرجة ن�صج القرارات 
اال�صتثمارية للم�صتثمرين باالأ�صواق املحلية ويقلل بالتايل 
من ا�صتخدام الدرا�صات واالأبحاث التي ت�صدرها ال�صركات 
تقدم  التى  ال�صركات  ع��دد  زي���ادة  وت��وق��ع  املرخ�صة.  غ��ر 
خدمة  اال�صت�صارات املالية والتحليل املايل واحلفظ االأمن 
والتداول بالهام�س  خالل املرحلة القادمة  مما �صي�صاهم يف 
تنويع اخلدمات املقدمة، اإىل جانب الق�صاء  ترابط امل�صالح 
بن ال�صركات امل�صدره للتقارير وبع�س �صركاتها العاملة يف  

اأ�صواق املال .
من جانب اآخر، �صاعد توفر هذه االأنظمة من قبل هيئة 
ال�صركات  بن  حتالفات  قيام  على  وال�صلع  املالية  االأوراق 
اأو  املالية  باال�صت�صارات  املتعلقة  �صواء  اخلدمات  لتوفر 
العديد  توقيع  مت  حيث  االأم���ن  واحل��ف��ظ  امل���ايل  التحليل 
االتفاقية  اأبرزها  وكان  ال�صركات  هذه  بن  االتفاقيات  من 
"غلفمينا  مع  املالية  ل���الأوراق  الرمز  �صركتي  بن  املربمة 
لال�صتثمارات ال�صركة املتخ�ص�صة باإدارة االأ�صول، للتعاون 

يف جمال االأبحاث والتحليل املايل.
ال�صريك  ال��دن��د���ص��ي،  مرت�صى  حم��م��د   ق��ال  جهته،  م��ن 
والع�صو املنتدب ل�صركة الرمز ل��الأوراق املالية  اإن  الهيئة  
�صركات  ت�صاعد  خدمات   توفر  يف   كبرًا  جناحًا  حققت 
الو�صاطة على تنويع اخلدمات التي تقدمها للعمالء، موؤكدًا 
اأن اتفاقية التعاون مع  "غلفمينا" �صتمنح ال�صركتن تو�صيع 
على  قدراتها  حت�صن  وبالتايل  اأعمالها  ونطاق  تغطيتهما 
اال�صتجابة ملتطلبات ال�صوق والعمالء.  وتابع "حقق ق�صم 
االأبحاث لدينا بالفعل جناحًا وترك اأثرًا وب�صمة قوية يف 
"غلفمينا" من  مع  اتفاقيتنا  خالل  من  و�صنتمكن  ال�صوق. 
وقيمة  �صمواًل  اأكرث  تقارير  وتوفر  اأعمالنا  نطاق  تو�صيع 
حول االأ�صواق والذي من �صاأنه اأن ي�صهم يف تعزيز عوائد 

اال�صتثمار واحلد من املخاطر. 

�شركات احلفظ الأمني
دويت�صه لالأوراق املالية واخلدمات1.
�صيتي بنك ان ايه2.
بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االأو�صط املحدود3.
�صتاندرد ت�صارترد بنك4.
بنك اأبوظبي الوطني5.

�شركات ال�شت�شارات املالية والتحليل املايل
بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود1.
اأبوظبي الوطني لالأوراق املالية2.
الرمز لالأوراق املالية3.
جينرو كابيتال ذ م م4.
امل�صتثمر الوطني5.
انف�صت ايه دي الإدارة االأ�صول �س.م.خ6.
فالكون برايفت لال�صت�صارات املالية ذ.م.م7.
مونديال دبي ذ.م.م8.
اأكوما9.

اندبندنت كابيتال لال�صتثمار10.

الب�صاير لال�صتثمار11.
ماكواري كابيتال ميديل اي�صت12.
االحتاد لال�صت�صارات املالية13.

للهيئة                 الإل��ك��روين  امل��وق��ع  ع��ر  ميكنك 
www.sca.gov.ae احل�سول على ترخي�ض 
والرخي�ض   ترخي�سه،  وجتديد  الأمني  احلافظ 
وجتديد  املالية  ال�ست�سارات  خدمة  لتقدمي 
�سلع  و�ساطة  ���رشك��ة  وترخي�ض  ترخي�سها، 

وجتديد ترخي�سها. 

عزيزي امل�سوؤول ب�رشكات اخلدمات املالية

تقارير



أخبار الهيئة

27أوراق مالية

كبرًا  �صوطًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  قطعت   
يف تطوير االآليات  التي  تنظم عمليات االكتتاب االويل  
الذي  النحو  وعلى  املا�صية   اخلم�س  ال�صنوات  خ��الل 
اخل�صو�س،   هذا  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  يواكب 
مما �صاهم يف ارتفاع عدد ال�صركات املدرجة يف االأ�صواق 

املالية.
اإقرارها ل�صمان توفر  واإىل جانب االأنظمة التي مت 
االكتتاب  واالإن�����ص��اف يف عمليات  ال��دق��ة  درج���ات  اأك��رب 
حر�صت  فقد  ال�صركات،  اأو  للم�صتثمرين  �صواء  االأويل 
اآليات  ما مت  حتديثه من   باأهمية  التوعية  الهيئة على  
االكتتاب،  وذلك من خالل العديد من احلمالت االإعالمية 
التي مت تنظيمها يف خمتلف امارات الدولة يف ال�صنوات 
املا�صية وا�صتهدفت جميع االأطراف املعنية  يف االأ�صواق.
وقال خرباء ماليون اإن ما حققته الهيئة من اجنازات 
على �صعيد تنظيم عمليات االكتتاب كان وا�صحًا للعيان 
دعم  يف  كبرة  ب��درج��ة  و�صاهم  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل 
االأ�صواق وزيادة عمقها وهو ما يبدو وا�صحًا  باالرتفاع 

امل�صتمر لعدد ال�صركات املدرجة يف االأ�صواق.
واكدوا اأن الهيئة واإىل جانب حتديث اآليات االكتتاب 
واعتماد اأ�صلوب �صجل بناء االأوامر لتحديد �صعر اال�صهم 
يف الطرح االويل، قدمت الكثر من الت�صهيالت لل�صركات 
بطرح  ال�صماح   خ��الل  م��ن  وذل��ك  االك��ت��ت��اب،  عملية  يف 
وذلك  اأوىل  كمرحلة  اال�صمية  القيمة  من  باأقل  اأ�صهمها 
مراعاة للظروف التي مرت بها االأ�صواق يف وقت �صابق 

وهو ما �صجع بالفعل على ادراج �صركات جديدة. 
االم��ارات  �صركة  عام  مدير  احلو�صني  الله  عبد  وقال 
التي  اجل��ه��ود  "راعت  امل��ال��ي��ة  للخدمات  ال��وط��ن��ي  دب��ي 
بذلتها هيئة االأوراق املالية وال�صلع ب�صاأن تنظيم عمليات 
املا�صية،  ال�صنوات  طيلة  العامة  امل�صحلة  االك��ت��ت��اب 

واأ�صهمت يف دعم �صوق االإ�صدارات االأولية" .
وعرب عن ر�صاه  عن التطور الكبر الذي �صهدته البنية 
الت�صريعية املنظمة لعمليات االكتتاب يف دولة االإمارات 
مقارنة مع غرها من دول املنطقة، وقال اإنه  من املمكن  
من  امل�صتثمرين  على  �صهولة  اأكرث  االكتتاب  اآليات  جعل 
خالل جعلها اإليكرتونيًا خا�صة وان االمكانيات متوفرة 
ت�صاهم يف  التي  املرحلة  اىل هذه  للو�صول  الهيئة  لدى 

دعم �صوق االإ�صدارات .
من جهته، قال رامي خري�صات اخلبر املايل اإن عملية 
حتى  الم��ارات  دول��ة  يف  كبرًاَ  تطورًا  �صهدت  االكتتاب 
و�صلنا اإىل مرحلة  اإن�صاف جميع املعنين بهذه العملية 
او  الطرح  عند  لل�صهم  العادلة  القيمة  حتديد  من  ب��دءًا 
تخ�صي�س االأ�صهم وانتهاًء برد الفوائ�س للم�صاهمن يف 
االكتتاب �صمن فرتة حمددة، وبذلك فقد مت تاليف جميع 

ال�صركات  اأ�صهم   ط��رح  ترافق  قد  التي  املالية  العيوب 
اجلديدة لالكتتاب.

واأو�صح اأن اعتماد املعاير العاملية يف ت�صعر االأ�صهم 
عند طرحها لالكتتاب العام عرب ا�صتدراج العرو�س من 
ت�صتحقها  التي  لالأ�صعار  اال�صتثمار  و�صركات  البنوك 
االأ�صهم املطروحة وفقًا الآلية بناء �صجل االأوامر  يراعي 
م�صالح   االع��ت��ب��ار  يف  وي��اأخ��ذ  امل�صتثمرين،   م�صالح 
ال�صركات يف احل�صول على اأف�صل �صعر ممكن الأ�صهمها 
من جهة وقدرة امل�صتثمرين يف االأ�صهم على حتقيق عائد 

منا�صب منها خالل فرتة زمنية حمددة.
من  ال��ع��رو���س  ا���ص��ت��دراج  ع��رب  الت�صعر  اأن  واأك����د 
امل�صتثمرين اأف�صل حلركة ال�صوق من طرح االأ�صهم بقيمة 

اإ�صمية حمددة كما  كان يحدث يف اأ�صواقنا املحلية ويوؤدي 
اإىل ت�صخم االكتتابات، وبالتايل انخفا�س التخ�صي�س 
عند  االأ�صهم  على  امل�صاربة  لتجري  الدنيا  احل��دود  اإىل 
اإدراجها فرتتفع اأ�صعارها مرات عدة ثم تنخف�س ب�صدة 
. وبالعودة  االأ�صواق  تقلبات حادة يف  وهذا يوؤدي اىل 
اىل االأنظمة التي اأقرتها الهيئة خالل ال�صنوات املا�صية 
لتنظيم عمليات االكتتاب، يت�صح اأنها �صملت العديد من 
االجراءات التي ت�صمن توفر ال�صفافية يف عملية الطرح 
وحق امل�صاهم وال�صركات يف حتقيق الفائدة املرجوة من 
هذه العملية، وذلك عالوة على الن�صو�س الوا�صحة التي 
وردت يف قانون ال�صركات واخلا�صة بعمليات االكتتاب .
على  املوافقة  متت  ح��ال   يف  اأن��ه  االأنظمة  ون�صت    
قرارًا  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صدر  ال�صركة،  تاأ�صي�س  طلب 
يف  القرار  ه��ذا  وين�صر  ال�صركة  بتاأ�صي�س  بالرتخي�س 
اجلريدة الر�صمية على نفقة املوؤ�ص�صن. وعلى املوؤ�ص�صن 
البدء يف عملية االكتتاب يف اأ�صهم ال�صركة خالل خم�صة 
املحلية  ال�صلطة  ق���رار  ���ص��دور  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ًا  ع�صر 
يقدموا  واأن  ال�صركة،  بتاأ�صي�س  بالرتخي�س  املخت�صة 
اإىل كل من الهيئة وال�صلطة املخت�صة قبل دعوة اجلمهور 
الدفع  فيه  الذي مت  امل�صرف  �صهادة من  العام،  لالكتتاب 
لقيمة ح�صتهم النقدية تثبت اأنهم قد دفعوا الن�صبة امل�صار 
اإيداعهم مل�صاريف االإ�صدار عن كافة  اأي�صا  اإليها وتثبت 
باإيداع  تعهد  تقدمي  املوؤ�ص�صن  على  ويتوجب  اأ�صهمهم. 
العوائد الناجمة عن االكتتاب يف اإجمايل اأ�صهم ال�صركة 
يف ح�صاب ال�صركة امل�صاهمة قيد التاأ�صي�س وبرد املبالغ 
املكتتبن  اإىل  عليها  ترتبت  التي  وال��ع��وائ��د  الفائ�صة 
خالل خم�صة ع�صر يوما من غلق باب االكتتاب  ويجب 
اأن يظل باب االكتتاب مفتوحًا ملدة ال تقل عن ع�صرة اأيام 
بجميع  االكتتاب  يتم  فاإذا مل  يومًا،  ت�صعن  تتجاوز  وال 
االأ�صهم خالل هذه املدة جاز للموؤ�ص�صن بقرار من الهيئة 
تتجاوز  ال  م��دة  االكتتاب  ف��رتة  مد  املخت�صة  وال�صلطة 

ثالثن يومًا اأخرى.

 البناء السعري لألسهم  يحقق مصلحة المساهمين والشركات ويدعم االسواق

   تطور اآليات تنظيم الكتتاب في  الإمارات ي�ساهم في زيادة عدد ال�سركات المدرجة 

اأنواع اأ�سواق املال
ت�صدرها  التي  اجلديدة  املالية  االأوراق  �صوق  باأنه  ال�صوق  هذا  االإ�صدار(:يعرف  االأولية)�صوق  ال�صوق   -
ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات الأول مرة بغر�س احل�صول علي االأموال لتمويل احتياجاتها املالية وتتمثل االإ�صدارات 

يف هذا ال�صوق يف اإ�صدارات االأ�صهم التي تطرحها ال�صركات امل�صاهمة لالكتتاب عند تاأ�صي�صها .
- ال�صوق الثانوية)�صوق التداول(:وهو �صوق االأوراق املالية التي �صبق اإ�صدارها من قبل يف �صوق االإ�صدار 
، حيث يكون اأطراف التعامل يف هذا ال�صوق هم حملة االأوراق املالية من جمهور املتداولن �صواء كانوا اأفرادا ً 
اأو �صركات مالية اأو �صناديق ا�صتثمار ، ومن �صمن اأهم خ�صائ�س هذا ال�صوق هو توفر عن�صر ال�صيولة حلاملي 

االأوراق املالية حتى يتمكنوا من بيع ما لديهم من اأ�صهم عند احلاجة اإيل قيمتها نقدا

تنظيم عمليات االكتتاب 
يساهم في دعم  

األسواق وزيادة عمقها
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تساهم في توفير مصادرتمويل للمشاريع الجديدة

 دور حيوي لأ�سواق املال يف دعم التنمية القت�سادية  بالإمارات
يف  قويًا  دورًا  العامة  امل�صاهمة  وال�صركات  املالية  االأ���ص��واق  تلعب 
تنمية االقت�صاد الوطني يف دولة االإمارات العربية املتحدة، نظرًا لكونها 
اال�صتثمار  االدخار وتوجيهه نحو  ت�صجيع وتنمية  عن�صرًا رئي�صيًا يف 

املنتج، بح�صب خرباء اقت�صادين.
وقال هوؤالء اإن  اأ�صواق راأ�س املال املتطورة ت�صاعد على توفر م�صادر 
وطويل  متو�صط  للتمويل،  اإ���ص��اف��ي��ة 
االأجل، للم�صاريع  باالأحجام املطلوبة 
حالة  يف  احل��ال  هو  كما  واملنا�صبة، 
العام   لالكتتاب  ج��دي��دة  اأ�صهم  ط��رح 
لل�صركات  اإ�صافية  م��وارد  يوفر  مما 
راأ�صمالها  زي��ادة  من  متكنها  القائمة 
االإقرتا�س  اإىل  احلاجة  دون  العامل 
قا�صية  تكون  قد  ب�صروط  واالإل��ت��زام 
موؤ�ص�صات  تفر�صها  ومقيدة  ن�صبيًا 
اإىل  ال���ل���ج���وء  ح���ال���ة  يف  ال��ت��م��وي��ل 

االقرتا�س من تلك املوؤ�ص�صات.. 
حممد  عبده  حممد  الدكتور  وقال 
م�صطفى اأ�صتاذ التمويل واالإ�صتثمار 
يف كلية اإدارة االأعمال بجامعة العن 
للعلوم والتكنولوجيا، اإن االأ�صواق املالية هى نظام يوفر التقاء عر�س 
االأموال "املدخرين" بالطلب عليها "امل�صتثمرين"، حيث اأنها ت�صاعد على 

وبالتايل  مفيدة  ا�صتثمارات  اإىل  املجتمع  مدخرات  من  جانب  حتويل 
ت�صاعد على اإمتام عملية التكوين الراأ�صمايل اأى �صناعة راأ�س املال الذى 
االقت�صادية  الوظيفة  اأن  موؤكدا  االإنتاج،  عوامل  اأه��م  من  واح��دًا  يعترب 

الأ�صواق املال هي تخ�صي�س مدخرات املجتمع على اأف�صل اال�صتثمارات.
وامل�صتثمرين  املدخرين  من  كل  على  امل��ال  اأ���ص��واق  "ت�صتمل  وتابع 
واملن�صاآت املالية واالأدوات املالية، وتنق�صم  اإىل نوعن  هما اأ�صواق النقد، 
امل�صتثمرين  اإيل  املدخرين  االأم��وال من  فيها  تنتقل  التي  االأ�صواق  وهي 
الودائع والقرو�س ق�صرة  االآجل مثل:  اأدوات مالية ق�صرة  من خالل 
االآجل واذون اخلزانة،  واأ�صواق راأ�س املال وهي االأ�صواق التي تنتقل 
فيها االأموال من املدخرين اإىل امل�صتثمرين من خالل اأدوات مالية طويلة 

االأجل مثل القرو�س امل�صرفية طويلة االأجل و االأ�صهم وال�صندات. 
 وتعد اأ�صواق االأوراق املالية  جزءا من اأ�صواق راأ�س املال تنتقل فيها 
املالية مثل  اأدوات مالية طويلة االأجل وهي االأوراق  االأم��وال من خالل 
اأولية   اأ�صواق  االأ�صهم وال�صندات وهي بدورها تنق�صم اىل نوعن هما: 
املالية الأول  االأوراق  االإ�صدار وفيها ت�صدر  اأ�صواق  اأي�صا  ويطلق عليها 
اأو اخلا�س  العام  االإكتتاب  للم�صتثمرين من خالل  ترويجها  يتم  و  مرة 
من خالل البنوك واأ�صواق ثانوية اأو يطلق عليها اأ�صواق التداول وهي 
التى تتداول فيها االأوراق املالية التى �صبق اإ�صدارها يف االأ�صواق االأولية 
ويتم التداول من خالل الو�صطاء، واالأ�صواق الثانوية هى البور�صات  يتم 
اإدارتها  بوا�صطة جلنة اأو جمل�س اإدارة منتخب من اأع�صاء البور�صة كما 

هو احلال يف بور�صة نيويورك اأو رمبا يتم تعيينه بوا�صطة احلكومة.

تقارير

تنوع األدوات الرأسمالية 
المتداولة في السوق وكثرة 

عدد المتعاملين يساعدان 
على رفع كفاءة التسعير 

�سركات امل�ساهمة العامة 
امل�صاهمة  ال�صركة  اأن  االقت�صاد  علم  يف  امل��ع��روف  من 
العامة لها العديد من املزايا، ومن اأهمها قدرة هذه ال�صركات 
وعملها  لتطويرها  ال��الزم��ة  االأم���وال  على  احل�صول  على 
من  وا�صعة  �صريحة  مدخرات  جتميع  وعرب  قليلة  بتكلفة 
امل�صتثمرين.ومن الناحية القانونية البحتة، فاإن م�صطلح 
يكون  �صركة  ك��ل  على  ينطبق  العامة  امل�صاهمة  ال�صركة 
راأ�صمالها مق�صما اإىل اأ�صهم مت�صاوية القيمة قابلة للتداول 

وال ي�صاأل ال�صريك فيها اإال بقدر ح�صته يف راأ�س املال.
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واأ�صاف الدكتور م�صطفى "هناك عالقة وثيقة بن االأ�صواق االأولية 
واالأ�صواق الثانوية، حيث اأن االأ�صواق الثانوية تتداول فيها االأوراق 
اإ���ص��داره��ا ف��ى االأ���ص��واق االأول��ي��ة ول��ذا ف��اإن وج��ود  املالية التى �صبق 
االأ�صواق الثانوية �صرورى حيث يعطى امل�صتثمرين الثقة فى اإمكانية 
بيع االأوراق املالية اإذا احتاجوا اإىل �صيولة اأو امل�صاربة على االأ�صعار، 
كما اأن االأ�صواق االأولية عند اإ�صدارها اأوراق مالية الأول مرة ت�صرت�صد 

مب�صتويات االأ�صعار ال�صائدة فى ال�صوق الثانوية".
وقال"يف حالة دولة االم��ارات،  تتكون اأ�صواق  االأوراق املالية فى 
االأنظمة  اإع��داد  امل�صوؤولة عن  وال�صلع  املالية  االأوراق  الدولة من هيئة 
والت�صريعات والرقابة على اأن�صطة االأوراق املالية، و �صوقن لالأوراق 
كما  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  و�صوق  امل��ايل  دب��ي  �صوق  هما:  املالية 
بداأ  لقد  و  والذهب،  لل�صلع  دبي  بور�صة  اأي�صًا  الهيئة  الأنظمة  تخ�صع 
ومعظم   ،2000 ع��ام  االإم���ارات  فى  املالية  ل���الأوراق  الر�صمى  ال�صوق 
التعامالت فى �صوقي دبي اأبوظبي ترتكز على االأ�صهم ل�صركات حملية، 
القريب  االأج��ل  ي�صهد فى  لن  ال�صندات حم��دودًا، ورمبا  ويعترب �صوق 
منوًا ملحوظًا لوجود اإهتمام اأكرب بال�صكوك خا�صة فى �صوق دبى."   

وميكن القول باأن  اأ�صواق  االأوراق املالية فى دولة االإمارات العربية 
التنمية االإقت�صادية من خالل االإكتتابات العامة  املتحدة �صاعدت على 
�صواء االأولية اأو زيادات راأ�س املال خالل فرتة اإنتعا�س ال�صوق خا�صة 
يتزايد،  اأن  يتوقع  ال���دور  ه��ذا  ولكن   ،2007  -  2005 ال��ف��رتة  خ��الل 
البدائل  اأو  امل��دخ��رات،  التى مت جذبها من  االأم���وال  لكون  نظرا  وذل��ك 
االإ�صتثمارية مثل البنوك و العقارات، و ذلك من خالل  االإكتتابات العامة 
�صواء االأولية اأو زيادات راأ�س املال تعترب ب�صيطة كن�صبة من االقت�صاد 
وت�صريعية  اأ�صا�صية  بنية  من  املالية  لالأ�صواق  يتوفر  وما  االإم��ارات��ي، 
وتكنولوجيا قوية بجانب الثقة فى االإقت�صاد االإماراتى، وعدم وجود 
�صرائب على اأرباح التعامل فى البور�صة وتطبيق حوكمة ال�صركات كما 
ان اأ�صواق  االأوراق املالية فى  االإمارات كاأ�صواق نا�صئة عانت من عدم 
الكفاءة �صواء يف �صنوات االإنتعا�س "كانت اأ�صعار معظم االأوراق املالية 
اأ�صعار  "الزالت   االأخ��رة  ال�صنوات   العادلة" اأو يف  القيمة  من  اأعلى 

معظم االأوراق املالية اأقل من القيمة العادلة"
وقال الدكتور م�صطفى"ُيتوقع اأن يتزايد   لوجود عوامل اإيجابية 
اأ�صا�صية و ت�صريعية  "ما يتوفر لالأ�صواق املالية من بنية  �صبق ذكرها 
وتكنولوجيا قوية بجانب الثقة فى االإقت�صاد االإماراتى، وعدم وجود 
�صرائب على اأرباح التعامل فى البور�صة وتطبيق حوكمة ال�صركات"، 
دبى  )مركز  دب��ى  من  كل  فى  ح��رة  مالية  منطقة  وج��ود  اىل  باالإ�صافة 
للخدمات املالية( ويف اأبوظبي "�صدر القرار باإن�صائها فى بداية �صهر 
مايو 2013"، كما يتطلب ذلك تغير ثقافة املتعاملن فى البور�صة من 

امل�صاربة اإىل االإ�صتثمار.
املال  اإدارة االأ�صول يف �صركة   من جانبه، قال طارق قاقي�س مدير 
اإن اأ�صواق املال تعلب دروًا مهمًا يف دعم التنمية االقت�صادية   كابيتال 
رغم اأن املو�صوع  مازال مدار نقا�س كبر  يف االو�صاط االقت�صادية، 
م�صرًا اإىل اأن االأ�صواق املالية تعد وعاًء ا�صتثماريا مهما وباتت جتذب 
اأنه،  واأو�صح  االإم��ارات.  دولة  امل�صتثمرين  يف  ن�صبة كبرة من  اإليها 
بوجود اأ�صواق مالية متطورة،  ميكن للم�صتثمرين )ال�صركات املدرجة( 
اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  مل�صاريعهم  ال��الزم��ة  االأم����وال  على  حت�صل  اأن 
االقرتا�س. ومن هنا فاإن اأ�صواق املال ت�صاهم  يف التنمية االقت�صادية. 
اأنه ومن اأجل زيادة دور االأ�صواق يف التنمية، ال بد من   واأكد قاقي�س 
التو�صع يف اإدراج �صركات يف قطاعات �صناعية ت�صيف اإىل االقت�صاد 

الفعلي وت�صاهم يف تنويع اخليارات اأمام امل�صتثمرين .

ج��دي��دة  ا�صتثمارية  ف��ر���س  اإ���ص��اف��ة  يف  ه��ام��ًا  دورًا  االأويل  االإ����ص���دار  ���ص��وق  يلعب 
للم�صتثمرين يف االأ�صواق املالية، ويعمل على تعميق االأ�صواق املالية ورفع حجم التداول 
فيها، واإ�صافة خيارات جديدة تاأتي مبحددات عائد وخماطر جديدة وبالتايل خلق املزيد 
اال�صتثمارية  الفر�س  قاعدة  وتو�صيع  امل�صتثمرين  �صرائح  خمتلف  اأم��ام  اخليارات  من 
يف  التذبذب  حدة  من  التقليل  يف  ب��دوره  ي�صاهم  اأم��ر  وهو  االأ���ص��واق،  هذه  يف  املتوفرة 
ن�صاطات وقطاعات  �صركات جديدة خ�صو�صًا يف  اأ�صهم  يتم طرح  االأ�صواق.وعندما  هذه 
املحلي  للناجت  نوعية  اإ�صافة  تقدمي  يف  ي�صاهم  ذلك  فاإن  االأ�صواق،  يف  جديدة  اقت�صادية 
العامة اجلديدة يف  امل�صاهمة  ال�صركات  لعبته  الذي  الدور  االإجمايل واالأمثلة كثرة على 

تنويع الفر�س اأمام امل�صتثمرين وتعميق االأ�صواق املالية.
ويت�صمن �صوق االإ�صدار االأويل طرح اأ�صهم �صركات م�صاهمة عامة جديدة اأو حتويل 
�صركات  خ�صخ�صة  اأو  عامة  م�صاهمة  �صركات  اإىل  عائلية  او  خا�صة  م�صاهمة  �صركات 
االإقبال  خالل  من  الدولة  يف  امل�صتثمرين  قاعدة  تو�صيع  يف  كذلك  ي�صاهم  وهو  حكومية، 
ال�صخم على االكتتابات اجلديدة من قبل خمتلف �صرائح امل�صتثمرين، ومن ثم فاإنه يعمل 
امل�صتثمرين  �صغار  اأم��وال  توظيف  يف  وي�صاهم  البالد  يف  التنمية  مكا�صب  توزيع  على 

وجذب مدخراتهم
التنمية القت�شادية

 التنمية لي�صت �صاأنًا حكومًيا فح�صب، واإمنا هي م�صوؤولية املجتمع كله بل وم�صوؤولية 
�صمن  املحلية  الطاقات  كل  تعبئة  املجتمع  يف  التنمية  عملية  دفع  ويتطّلب  فيه.  فرد  كل 
ا�صرتاتيجية تنموية، م�صتندة بال�صرورة اإىل مبداأ امل�صاركة الفعلية يف القرار والتنفيذ، 
ويحتاج االأمر اإىل اإيجاد م�صاحات للتفاعل واحلوار بن االأطراف الفاعلة من اأجل االتفاق 
وحتريك  تركيز  االإقت�صادية  التنمية  عملية  وتتطلب  التنمية.  خيار  وم�صامن  اآلية  على  
االأه���داف  يخدم  مب��ا  االإن��ت��اج  بوتقة  يف  وو�صعها  املحلية  امل���وارد  م��ن  ممكن  ق��در  اأك��رب 
االإقت�صادية لهذه العملية، وتعد ال�صركات  امل�صاهمة العامة اأف�صل االأطر االإقت�صادية التي 
االإقت�صادية  املجاالت  يف  وتوظيفها  املدخرات  من  كبرة  ن�صبة  توفر  خاللها  من  ميكن 
الالزمة من  االأم��وال  اأ�صا�س جتميع  على  يقوم  ال�صركات  من  النوع  هذا  اأن  ذلك  املنتجة؛ 
خالل طرح روؤو�س اأموالها لالإكتتاب العام من قبل اجلمهور، مما يتيح للجميع امل�صاركة 
مبدخراتهم يف اإمتالك اأ�صهم ال�صركة وت�صجيعهم على امل�صاهمة يف الن�صاط االإ�صتثماري.

خالل  من  توفرها  ميكن  التي  ال�صخمة  التمويلية  االإمكانات  فاإن  اآخر،  جانب  وعلى   
هذا النمط من ال�صركات، التي تخ�صع ملكيتها لقاعدة عري�صة من امل�صاهمن، تتيح لهذه 
ال�صركات اإمكانية احل�صول على اأكرب قدر ممكن من الو�صائل واخلربات الفنية واالإدارية 
كذلك  البطالة.  ن�صبة  تخفي�س  يف  ي�صاهم  ال��ذي  االأم��ر  للعمالة  فر�س  وتوفر  املتطورة 
هذه  بن  االإن�صجام  حتقيق  واالإ�صتثمارية  االإقت�صادية  التوعية  طريق  عن  ميكن  فاإنه 
من  اإحتياجاته  يوفر  مبا  اأخرى  جهة  من  للمجتمع  العامة  واالأه��داف  جهة  من  ال�صركات 
ال�صلع واخلدمات ب�صكل يوؤدي اإىل تقليل االإعتماد على العامل اخلارجي بدرجة ملمو�صة، 
�صريطة مراعاة توزيع هذه ال�صركات على خمتلف القطاعات االإقت�صادية ب�صكل متوازن. 
عدة،  اإيجابية  جوانب  لها  املالية  االأوراق  يف  التداول  عمليات  فاإن  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 
االأجنبية،  االأموال  ت�صرب روؤو�س  دُّ من  االإ�صتثمارية، وحَتِ املنافذ  تنوع  اإىل  توؤدي  حيث 

ف�صال عن م�صاهمتها يف خلق قاعدة اإنتاجية متنوعة.

الإكتتابات الأولية
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تقارير

حجم  اال���ص��ت��ث��م��ار  اإدارة  ن��ظ��ام  ي��رف��ع  اأن  ي��ت��وق��ع 
املحلية، وينعك�س  املال  اأ�صواق  املتداولة يف  ال�صيولة 

ايجابًا على الو�صطاء وامل�صتثمرين، بح�صب حمللن.
واأكد  بع�س اخلرباء واملحللن املالين اأن امل�صروع 
اأ�صواق  عمل  حتكم  التي  الت�صريعية  املنظومة  يعزز 
املال يف دولة االإمارات بعد  االإجنازات الكبرة  التي 
هذا  على  املا�صية  الع�صر  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  حتققت 
وق��رارًا  نظامًا   43 من  اأك��رث  اإق��رار  خ��الل  من  ال�صعيد 
يف  ت�صاهي  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  بيئة  اإي��ج��اد  يف  �صاهمت 
كربى  يف  املتبعة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  جاذبيتها 

االأ�صواق املالية العاملية .
اال�صتثمار  اإدارة  نظام  م�صروع  اأن  خ��رباء  ويوؤكد 
اال�صتثمار،  �صناديق  نظام  دخ��ول  بعد  ياأتي  وال��ذي 
له نتائج  املا�صية، �صتكون  الفرتة  التطبيق خالل  حيز 
واملحافظ  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات  على  للغاية  اإي��ج��اب��ي��ة 
امل�صتقبل  يف  وامل�صتثمرين  اال�صتثمارية  وال�صناديق 
من  النظام  م�صروع  يت�صمنه  ملا  نظرا  وذل��ك  القريب، 
التي  االأط��راف  هذه  جميع  عمل  دعم  �صاأنها  من  اآليات 
ت�صكل العنا�صر الداعمة  الأ�صواق املال املحلية، والتي 

تعد اأهم قناة ا�صتثمارية داعمة لالقت�صاد الوطني .
واأ�صاروا اإىل اأن امل�صتثمرين وال�صناديق واملحافظ 
اال�صتثمارية كانت تنتظر منذ فرتة طويلة �صدور هذا 
النظام بعد اإقرار نظام �صناديق اال�صتثمار، وذلك لكي 
جديد  ا�صتثماري  منتج  م��ن  اال�صتفادة  م��ن  يتمكنوا 
اأ�صواق  يف  العمل  تعزيز  يف  وي�صاهم  ل�صابقه  مكمل 
عودة  ت�صهد  املا�صي  العام  نهاية  منذ  بداأت  التي  املال 
قوية لال�صتثمار فيها �صواء من داخل اأو خارج الدولة، 
عن  ���ص��درت  التي  الر�صمية  االأرق���ام  تظهره  م��ا  وه��و 

االأ�صواق. 
م�صاركة  على  حر�صها  اإط��ار  ويف  الهيئة،  وكانت 
العالقة  ذوي  واالأط����راف  اال�صرتاتيجين  �صركائها 
ذات  وال��ق��رارات  االأنظمة  م�صروعات  على  باطالعهم 
ال�صلة بعملها  واال�صتفادة من مالحظاتهم ومرئياتهم 

"نظام  م�صروع  م�صودة  ن�صرت  امل�صروعات،  هذه  على 
االإلكرتونية، ووجهت   بوابتها  اال�صتثمار" على  اإدارة 
واملتابعن  ال��ع��الق��ة  وذوي  ال�����ص��رك��اء  لكافة  ال��دع��وة 

الإر�صال مالحظاتهم ومقرتحاتهم .
اإقرار  اإنه بعد  وقال ح�صام احل�صيني اخلبر املايل 
دخول  على  �صجع  الذي  اال�صتثمار  �صناديق  م�صروع 
العديد من ال�صناديق االأجنبية والوطنية  اإىل اأ�صواق 
ليكمل  اال�صتثمار  اإدارة  ن��ظ��ام  م�����ص��روع  ج��اء  امل���ال، 
م�صرة دعم  منظومة العمل اال�صتثماري املوؤ�ص�صي يف 
الدولة من خالل و�صع اآليات حمددة الإدارة اال�صتثمار 
من �صاأنها حفظ حقوق جميع االأطراف وتقدمي خدمة 

جديدة مل تكن متوفرة يف فرتة �صابقة ".
كان  اال�صتثمار  الإدارة  نظام  وج��ود  اأن  اإىل  ون��وه 
يف  تعمل  التي  املوؤ�ص�صات  من  للعديد  رئي�صًا  مطلبًا 

تقارير

مشروع نظام إدارة االستثمار  
يكمل مسيرة دعم  

منظومة العمل االستثماري 
المؤسسي في الدولة

أكدوا أنه  يعظم ايرادات شركات الوساطة

  خرباء: نظام اإدارة ال�ستثمار 
يعزز  ال�سيولة يف الأ�سواق املالية
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وحم�صورًا  حم��دودًا  كان  اخلدمة  هذه  تقدمي  لكون  طويلة  فرتة  منذ  االأ�صواق 
تنتقل  اأن  قبل  الهيئة  غر  اأخ��رى  جهة  قبل  من  مرخ�صة  بعينها  موؤ�ص�صات  على 
النظام،  مل�صروع  طرحها  خالل  من  مت  التي  وال�صلع،  املالية  االأواراق  هيئة  اإىل 
فانها �صتمنح الفر�صة الأكرب عدد ممكن من الراغبن يف تقدمي هذه اخلدمة �صمن 

�صروط مي�صرة تاأخذ باالعتبار م�صلحة جميع االأطراف.
التي  االحتكار  حالة  ك�صر  يف  �صي�صاهم  النظام  اإق��رار  اأن  احل�صيني  وتابع 
الفرتة  خ��الل  اال�صتثمار  اإدارة  خدمة  تقدمي  يف  حم��دودة  موؤ�ص�صات  مار�صتها 
اإىل  جدد  العبن  لدخول  الفر�صة  ومينح  االهمية،  غاية  يف  امر  وهو  املا�صية 
ال�صوق وهو ما ي�صاعد على تطوير اخلدمة اأوال ويدعم  االأ�صواق املالية، م�صرا 

اي�صا  ياأتي  الذي  النظام،  اأن  اإىل 
التي   االأن��ظ��م��ة  حلزمة  ا�صتكمااًل 
له  �صيكون  االأ�صواق،  عمل  حتكم 
دور كبر يف زيادة حجم ال�صيولة 
ت�صجيع  خ�����الل   م���ن  امل���ت���داول���ة 

�صيولة جديدة لال�صتثمار.
���ص��رك��ات  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
النظام  من  �صت�صتفيد  الو�صاطة 
راأ����س  واأن  خ��ا���ص��ة  ك��ب��ر  ب�صكل 
امل����ال امل��ط��ل��وب ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة 
م��ق��ب��ول، االأم�����ر ال����ذي ���ص��ي��وؤدي 
ال�صركات  ه��ذه  عمل  تطوير  اإىل 
منتج  اإيرداتها من خالل  وتعظيم 

ا�صتثماري جديد يقدم للعمالء.
قاقي�س  ط��ارق  اأك��د  جهته،  من 
�صركة  يف  االأ���ص��ول  اإدارة  مدير 

املال كابيتال اأن  طرح نظام اإدارة اال�صتثمار ياأتي يف الوقت املنا�صب و�صيكون 
�صيحفظ  كما  االنتعا�س  من  جديدة  دفعة  املالية  االأ�صواق  منح  يف  كبر  دور  له 
بع�س  اأن  اإىل  م�صرًا  امل�صتثمرين،  �صغار  �صريحة  خا�صة  امل�صتثمرين  حقوق 
املوؤ�ص�صات كانت متار�س هذه اخلدمة دون وجود اآليات منظمة لها لكن مع اإقرار 

النظ�ام �صتح��دد واجبات وحقوق اجلميع ب�صكل عادل .
الت�صريعية  البيئة  زيادة جاذبية  من  النهائي  امل�صتفيد  اأن  على  قاقي�س  و�صدد 
اإننا   " وق��ال   املعنية،  وال�صركات  امل�صتثمرين  جانب  اإىل  املالية  االأ���ص��واق  هي 
بانتظار اإقرار النظام باأ�صرع وقت ممكن لال�صتفادة منه على الوجه االأكمل خالل 

العام اجلاري".
للخدمات  االأن�����ص��اري  �صركة  يف  ال��ت��داول  مدير  الربيقي  اإي���اد  ق��ال  ب���دوره، 
اإدارة اال�صتثمار تكمن يف كونه �صاماًل من حيث  اأهمية م�صروع نظام  اإن  املالية 
امل�صمون بعدما مت االأخذ بعن االعتبار م�صلحة جميع االأطراف امل�صتفيدة منه 
�صواء ال�صركات اأو امل�صتثمرين على حد �صواء.  واأ�صاف اأن النظام �صينظم عمل 
هذه اخلدمة اإذ ال يجوز مزاولة ن�صاط اإدارة اال�صتثمار بالدولة اإال بعد احل�صول 

على ترخي�س من الهيئة وفقًا الأحكام  هذا النظام

النظام يمنح الفرصة 
لدخول العبين جدد  إلى 

السوق ويساعد على 
تطوير الخدمة ويدعم  

األسواق المالية

وفقا مل�صودة النظام ي�صرتط للرتخي�س مبزاولة ن�صاط اإدارة اال�صتثمار اأن 
الدولة  داخل  �صركة وموؤ�ص�صة  مثل  اعتباريًا   �صخ�صًا  الرتخي�س  يكون طالب 
الن�صاط  م��زاول��ة  غر�صها  ويكون  التجارية،  ال�صركات  قانون  الأح��ك��ام  وفقًا 
التي  لل�صوابط  وفقًا  وذل��ك  املالية،  االأوراق  جمال  يف  بالعمل  لها  ومرخ�صًا 

ت�صدرها الهيئة ب�صاأن منع التعار�س بن االأن�صطة.
ا�صتثمار  �صركة  اأو  اأجنبي  م�صرف  ف��رع  اأو  املحلي  للم�صرف  وي��ج��وز 
ب�صاأن  املركزي  امل�صرف  ممانعة  عدم  ب�صرط  املركزي،  امل�صرف  من  مرخ�صة 

مزاولة الن�صاط. 
راأ�س  يقل  اأال  ا�صرتط  النظام  م�صروع  فاإن  املالية،  امل��الءة  يخ�س  فيما  اأما 
امل�صارف  ا�صتثناء  م��ع  اإم��ارات��ي،  دره��م  مالين   )5( مبلغ  ع��ن  امل��دف��وع  ماله 
املحلية وفروع امل�صارف االأجنبية من هذا ال�صرط  وبالن�صبة لفروع ال�صركات 
ب�صرط  فُي�صتبدل  االأجنبية  ال�صركات  وفروع  املالية  احلرة  باملناطق  املوؤ�ص�صة 
الطلب،  عند  الدفع  ومتوجب  م�صروط،  غر  �صمان  خطاب  تقدمي  املال  راأ���س 
و�صادر ل�صالح الهيئة عن اأحد امل�صارف العاملة يف الدولة، ال تقل قيمته عن 

)5( مالين درهم.
ويرى العديد من اخلرباء اأن راأ�س املال املقبول واملحدد يف النظام ي�صاعد 
�صركات الو�صاطة على تقدمي اخلدمة بحيث ال تكون مق�صورة على موؤ�ص�صات 
بن  �صريفه  مناف�صة  يخلق  ما  وه��و  قبل  من  الو�صع  عليه  ك��ان  كما  حم��دودة 

اجلميع لتقدمي اف�صل خدمة للعمالء.
النظام   م�صروع  فان  اخلدمة  هذه  ب��اإدارة  اخلا�س  االإداري  ال�صعيد  وعلى 
وفقًا  الن�صاط  ملزاولة  ال��الزم  واالإداري  الفني  الكادر  تعين  �صرورة  ت�صمن 
بع�س  واعتماد  الن�صاط،  متطلبات  ب�صاأن  الهيئة  من  ت�صدر  التي  لل�صوابط 
الوظائف وتوفر املقر املالئم والربامج االإلكرتونية واالأنظمة الفنية الالزمة 

ملزاولة هذا الن�صاط. 
وذلك اإىل جانب اإعداد دليل ت�صغيلي الإدارة املخاطر ي�صمل تعداد وتعريف 
للمخاطر املحددة التي قد تواجه ال�صركة وكيفية معاجلتها حال حتققها، وذلك 
يكفل  الداخلية  للرقابة  نظام  وتوفر  الهيئة  ت�صدرها  التي  لل�صوابط  وفقًا 
واللوائح  مبقت�صاه  ال�صادرة  وال��ق��رارات  واالأنظمة  القانون  تطبيق  �صالمة 
بن  التام  الف�صل  يفيد  ما  تقدمي  وكذلك  االأ�صواق  لدى  بها  املعمول  الداخلية 
اال�صتثمار يف حالة  اإدارة �صناديق  املالية ومهام  االأوراق  اإدارة حمافظ  مهام 

اجلمع بينهما.
هذه  �صتقدم  التي  ال�صركات  او  املوؤ�ص�صات  اأن  على  وا�صحة  ا�صارة  ويف 
التزامها  املالية ل�صمان  االأوراق  اخلدمة �صتكون حتت مراقبة وا�صراف هيئة 
باالأ�ص�س املحددة لعملها، فقد ا�صرتط م�صروع النظام  اأن تكون مدة الرتخي�س 
�صنة واحدة تنتهي يف نهاية  دي�صمرب من كل عام، اأما الرتخي�س االأول فتكون 
ويجدد  ذاتها  ال�صنة  من  دي�صمرب  نهاية  وحتى  منحه  تاريخ  من  اعتبارًا  مدته 
ب�صهر  الرتخي�س  مدة  انتهاء  قبل  الهيئة  اإىل  يقدم  طلب  مبوجب  الرتخي�س 
النظام  هذا  باأحكام  اال�صتثمار  مدير  التزام  ا�صتمرار  من  التحقق  بعد  وذلك 

و�صداد ر�صوم جتديد الرتخي�س ال�صنوية. 
وللرئي�س التنفيذي للهيئة اإيقاف مدير اال�صتثمار عن مزاولة الن�صاط حال 

عدم تقدمي طلب جتديد الرتخي�س مكتماًل خالل املدة املحددة.

�سروط الرتخي�س
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النقدية تستحوذ على 95% من إجمالي قيمة التوزيعات

23,76 مليار درهم توزيعات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة عن العام 2012
بلغ اإجمايل قيمة توزيعات ال�صركات امل�صاهمة العامة 
مليار   23,76 نحو  امل��ايل  االإم���ارات  �صوق  يف  املدرجة 

درهم عن العام 2012.
واأقرت اجلمعيات العمومية لهذه ال�صركات توزيعات 
عقدت  التي  اجتماعاتها  خالل  واملنحة  النقدية  االأرب��اح 

منذ بداية العام احلايل.
امل�صاهمة  لل�صركات  النقدية  التوزيعات  وا�صتحوذت 
على 95% من اإجمايل التوزيعات وبواقع 22،67 مليار 
درهم، فيما بلغ اإجمايل قيمة توزيعات املنحة التي اأقرتها 
اجلمعيات العمومية نحو 1,09 مليار درهم م�صكلة %5 

من اإجمايل التوزيعات.
وبقيمة  النقدية  التوزيعات  البنوك  قطاع  وت�صدر 
بتوزيعات  االت�صاالت  قطاع  ت��اله  دره��م،  مليار   11،5
بتوزيعات  العقار  قطاع  تاله  دره��م،  مليار   6,9 قيمتها 
ال��ت��اأم��ن  ق��ط��اع  ث��م  دره����م،  م��ل��ي��ار   1,3 قيمتها  ب��ل��غ��ت 
بتوزيعات بلغت 626 مليون درهم وقطاع الطاقة بنحو 

606 مليون درهم.
وقد ا�صتحوذ قطاع البنوك على نحو 51% من اإجمايل 
بعد  دره��م،  مليار   11,57 وبواقع  النقدية  التوزيعات 
االأرب��اح،  بتوزيع  البنوك  قطاع  من  �صركة  قامت 19  ان 
مليار   3 قيمتها  بتوزيعات  االأول  اخلليج  بنك  ت�صدرها 
درهم بعد اأن اأقرت اجلمعية العمومية توزيع ما ن�صبته 
وبن�صبة  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  تاله  نقدًا،   %83،3
40% ت�صكل 609 مليون درهم، تاله بنك امل�صرق بن�صبة 

38% ت�صكل 642 مليون درهم.
حيث  من  الثاين  املركز  يف  االت�صاالت  قطاع  وح��ل 
مليار   6,9 وبواقع   %30,4 بن�صبة  النقدية  التوزيعات 
لالت�صاالت  االإم���ارات  موؤ�ص�صة  توزيع  خ��الل  من  دره��م 
"ات�صاالت" 70% وبواقع 5،5 مليار درهم، تلتها �صركة 
االإمارات لالت�صاالت املتكاملة "دو" بن�صبة 30% وبواقع 

1،37 مليار درهم.
قطاع  ل�صركات  النقدية  التوزيعات  اإج��م��ايل  وبلغ 
العقارات 1,32 مليار درهم، وقامت 5 �صركات بتوزيع 
التي وزعت %22  العقارية  اإ�صراق  االأرب��اح وهي �صركة 
العقارية  اإعمار  و�صركة  دره��م،  مليون   193,8 وبواقع 
بن�صبة 10% وبواقع 609 مليون درهم، تلتها �صركة الدار 
العقارية والتي وزعت 6% وبواقع 268,8 مليون درهم، 
وبواقع  اأي�صًا   %6 بن�صبة  العقارية  �صروح  �صركة  ثم 
راأ���س اخليمة  �صركة  فيما وزعت  دره��م،  مليون   157,5

العقارية 5% وبواقع 100 مليون درهم.
وح���ل ق��ط��اع ال��ت��اأم��ن يف امل��رك��ز ال���راب���ع م��ن حيث 
درهم،  مليون   626 وبواقع  النقدية  االرب��اح  توزيعات 
ع�صرة  لثمانية  العمومية  اجلمعيات  اإق���رار  بعد  وذل��ك 

�صركة من القطاع توزيعات االرباح.

نقدا وبواقع  للتاأمن %60  االإم��ارات  ووزع��ت �صركة 
81 مليون درهم، تلتها �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأمن 
وزعت  فيما  دره��م،  مليون   150 وب��واق��ع   %40 بن�صبة 
مليون   40 وبواقع  اي�صًا   %40 للتاأمن  الظفرة  �صركة 

درهم.
 606 الطاقة  قطاع  �صركات  توزيعات  اإجمايل  وبلغ 
اأبوظبي  �صركة  ت��وزي��ع  م��ن خ��الل  دره��م ج��اءت  مليون 

الوطنية للطاقة "طاقة" %10.
حيث  من  ال�صاد�س  املركز  يف  ال�صناعة  قطاع  وح��ل 
حيث  دره��م،  مليون   537 وبواقع  النقدية  التوزيعات 
م�صاهميها،  على  اأرب��اح  توزيع  اإىل  �صركات   10 جل��اأت 
ت�صدرتها ال�صركة العربية لل�صناعات الثقيلة بتوزيعات 
املال وبلغت قيمتها 16,8  راأ�س  بلغت ن�صبتها 25% من 
مليون درهم، تلتها �صركة اال�صمنت الوطنية بن�صبة %20 
وبواقع 71,7 مليون درهم، فيما وزعت �صركة �صراميك 
اأي�صًا وبواقع 148,6 مليون درهم،  راأ�س اخليمة %20 
تلتها �صركة اخلليج لل�صناعات الدوائية "جلفار" بن�صبة 

10% وبواقع 78,4 مليون درهم.
 ووزعت �صركتان يف قطاع النقل 473 مليون درهم، 
وهما �صركة اأرامك�س بن�صبة 10% وبواقع 146,4 مليون 
درهم، بينما وزعت �صركة العربية للطران 7% وبواقع 

326,6 مليون درهم.
ووزعت 7 �صركات يف قطاع اخلدمات 405,6 مليون 
البحرية  اجل��راف��ات  �صركة  توزيعات  ت�صدرتها  دره��م، 
دره��م،  مليون   113,9 وب��واق��ع   %50 بن�صبة  الوطنية 

تلتها املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صياحة والفنادق بن�صبة %50 
وبواقع 100 مليون درهم، تلتها �صركة االإمارات لتعليم 
قيادة ال�صيارات بن�صبة 20% وبواقع 17,9 مليون درهم، 
 60,6 تعادل   %15 اأبوظبي  طران  �صركة  وزعت  بينما 

مليون درهم.
 ووزعت �صركة الواحة كابيتال من قطاع اال�صتثمار 
املالية 113,8 مليون درهم، بينما وزعت 5  واخلدمات 
مليون   99 نحو  اال�صتهالكية  ال�صلع  قطاع  يف  �صركات 
درهم، حيث ت�صدرت �صركة دبي للمرطبات هذا القطاع 
بتوزيعات نقدية بن�صبة 50% من را�س املال وبواقع 45 

مليون درهم
اأقرت اجلمعيات العمومية ل 12  على ال�صعيد ذاته، 
�صركة مدرجة يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�صوق 

دبي املايل توزيعات منحة بقيمة 1,09 مليار درهم.
وت�����ص��در ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ت��وزي��ع��ات املنحة وب��واق��ع 
العمومية  اجلمعيات  اأقرت  حيث  درهم،  مليون   904,9
ل�صتة بنوك توزيعات املنحة عن العام 2012، تاله قطاع 
ال�صناعة، حيث قامت �صركتان فقط بتوزيع اأ�صهم منحة 
تاله  دره��م،  مليون   102,6 قيمتها  بلغت  ا�صمية  بقيمة 

قطاع اخلدمات وبواقع 70 مليون درهم.
اأ�صهم منحة بقيمة 10  ووزع��ت �صركة تاأمن واح��دة 
مالين درهم، بينما وزعت �صركة واحدة اأي�صًا من قطاع 

ال�صلع اال�صتهالكية اأ�صهم بقيمة 2,5 مليون درهم.
وت�صدرت املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صياحة والفنادق كافة 
بجمعياتها  منحة  اأ�صهم  توزيع  اأق��رت  التي  ال�صركات 

تقارير
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العمومية، وذلك من حيث ن�صبة التوزيع اإىل راأ�س املال 
بن�صبة بلغت 20%، تالها البنك التجاري الدويل بن�صبة 
توزيعات بلغت 12%، تالها توزيعات ا�صهم منحة بن�صبة 
الوطني وبنك  اأبوظبي  بنك  من  كل  مال  را�س  من   %10
و�صركة  املتحدة  االأغذية  و�صركة  الوطني  اخليمة  راأ�س 

اخلليج لل�صناعات الدوائية "جلفار".
فقد  للتوزيعات،  االإج��م��ال��ي��ة  الن�صب  حيث  م��ن  اأم���ا 
ت�صدرت املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صياحة والفنادق اأي�صا كافة 
والنقدي،  املنحة  التوزيع  نوعي  اأق��رت  التي  ال�صركات 

حيث اأقرت توزيع 50% نقدا و 20% منحة.
وعقدت ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة يف �صوق 
خالل  بنوعيها  عمومية  جمعية   122 امل��ايل  االإم����ارات 
جمعية   106 منها   ،2013 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف 

عمومية عادية و 16 جمعية عمومية غر عادية.
باإجمايل  املنعقدة  اجلمعيات  التاأمن  قطاع  وت�صدر 
32 جمعية، يليه قطاع البنوك باإجمايل 27 جمعية، تاله 
قطاعًا ال�صناعة والعقار بواقع 15 جمعية عمومية لكل 
ال�صلع  قطاع  يف  املدرجة  ال�صركات  عقدت  فيما  منهما، 
قطاع  �صركات  عقدت  بينما  جمعيات،   10 اال�صتهالكية 
اخلدمات و�صركات قطاع اال�صتثمار واخلدمات املالية 7 
جمعيات عمومية لكل قطاع، تالها قطاع الطاقة بواقع 3 

جمعيات فقطاع النقل اأي�صًا وبواقع 3 جمعيات. 
وعقدت 16 جمعية عمومية غر عادية خالل الن�صف 
االأول من العام 2013، كان ن�صيب قطاع البنوك منها 5 
جمعيات، ومثلها ل�صركات قطاع العقار، بينما �صهد قطاع 
قطاع  و�صهد  ع��ادي��ة،  غر  عمومية  جمعيات   3 التاأمن 
الطاقة انعقاد جمعية عمومية غر عادية واحدة، وكذلك 
االأمر بالن�صبة لقطاع اال�صتثمار واخلدمات املالية وقطاع 
الوطنية  ال�صركات  اأرب��اح  �صايف  اأن  يذكر  االإت�صاالت. 
لالأوراق  اأبوظبي  و�صوق  املايل  دبي  �صوق  يف  املدرجة 
املالية بلغ 41,2 مليار درهم خالل العام املا�صي، وبنمو 
ن�صبته 28.1 % مقارنة مع االأرب��اح املجمعة للعام الذي 

�صبق والتي بلغت قيمتها 32,4 مليار درهم.
بن�صبة %80  املايل  دبي  �صوق  �صركات  اأرب��اح  ومنت 
املا�صي  العام  امل�صجلة خالل  االأرب��اح  قفز �صايف  بعدما 
درهم  مليارات   6,6 مع  مقارنة  دره��م  مليار   11.8 اإىل 

يف عام 2011، يف حن و�صلت ن�صبة منو �صايف اأرباح 
مليار   25,8 من  مرتفعة   %14 اأبوظبي  �صوق  �صركات 
دي�صمرب  �صهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   29,4 اإىل  دره��م 
املا�صي. وا�صتحوذ قطاع البنوك على نحو 57,7% من 

ال�صوقن  �صركات  حققتها  التي  االأرب��اح  �صايف  اإجمايل 
بعدما و�صل �صايف اأرباحه اإىل 23,8 مليار درهم، منها 
مليارات   6 ونحو  اأبوظبي،  لبنوك  دره��م  مليار   17,8

درهم لبنوك دبي.

القطاع
نوع اجلمعية 

الإجمايل اجلمعية غري العاديةاجلمعية العادية
22527البنوك
29332التاأمني

617الإ�ستثمار واخلدمات املالية
213الإت�سالت

10515العقار
15015ال�سناعة
707اخلدمات

10010ال�سلع الإ�ستهالكية
213الطاقة

303النقل
10616122املجموع

اإجمايل قيمة التوزيعات )نقدي(اإجمايل قيمة التوزيعات )املنحة(القطاع 
904,923,514.8911,578,350,969.33البنوك
10,000,000.00626,184,428.65التاأمني

0113,825,250.00ال�ستثمار و اخلدمات املالية
06,905,726,571.30الت�سالت

01,329,396,626.48العقار
102,668,668.70537,307,793.90ال�سناعة
70,187,500.00405,675,003.35اخلدمات

2,500,000.0099,320,000.00ال�سلع ال�ستهالكية
0606,628,700.00الطاقة

0473,079,000.00النقل
1,090,279,683.5922,675,494,343.01الإجمايل

اإجمايل عدد اجلمعيات العمومية  املنعقدة لعام 2013

اإجمايل التوزيعات النقدية واأ�شهم املنحة لعام 2013
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مع إطالق مبادرة دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

الهيـئـة تنظـم ندوتيـن حـول 
ال�سكوك الإ�سلمية وال�سندات 

املالية وال�صلع  ندوتن االأوىل  نظمت هيئة االأوراق 
بعنوان  وال��ث��ان��ي��ة   ،" االإ���ص��الم��ي��ة  "ال�صكوك  ب��ع��ن��وان 
ال�صكوك االإ�صالمية وال�صندات" يف اأبوظبي ودبي، قدم 
االأوىل الدكتور مدثر ح�صن �صديقي الرئي�س التنفيذي  
بالواليات  فرجينيا  يف  ال�صرعية  اال�صت�صارات  ل�صركة 
التنفيذي  املدير  حممد  اأمي��ن  الثانية  قدم  فيما  املتحدة، 
الهيئة  برنامج  �صمن  وذل��ك  �صتيب"،  "اإيفكتيف  ملركز 
بن  املالية  والثقافة  الوعي  لن�صر  التوعوي  التثقيفي 
االأوراق  قطاع  يف  وامل�صوؤولن  والعاملن  امل�صتثمرين 

املالية.
  ونظمت الندوات عقب اإطالق �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة "دبي عا�صمة 
لالقت�صاد االإ�صالمي ومركزًا عامليًا لل�صكوك االإ�صالمية" .
وبداأ الدكتور �صديقي ندوته باحلديث عن احتياجات 
وامل�صاريع  املن�صاآت  وبالتحديد  �صركة  اأو  م�صتثمر  كل 
العمالقة والتي حتتاج لتمويل �صخم طويل االأمد دون 

احلاجة الت�صاع عدد م�صادر .
و�صرح اأهداف حاملي ال�صكوك وهي توفر ال�صيولة 
ب�صكل كبر وعدم املخاطرة باالأ�صول واال�صتثمار وفق 
من  ال�صك  حامل  يهدف  كما  ال�صيولة   من  عالية  درج��ة 
اإمكانية اإدراج ال�صك وتداوله يف االأ�صواق الثانوية اإىل 

عائد ثابت و�صمانات على امل�صتفيدين  من ال�صكوك .
وب���ن اأن اك���رث م��ا مي��ي��ز ال�����ص��ك��وك االإ���ص��الم��ي��ة عن 
يف  ت�صتخدم  ال  اأنها  وال�صكوك  ال�صندات  اأ�صكال  باقي 
االإ�صالمية  ال�صريعة  مع  تتعار�س  ال  التي  امل�صروعات 
اإمكانية بيع لالأ�صول التي يجب باأن  )تدر ربحًا حالل( 
تكون حقيقية من الناحية القانونية وال�صرعية كما ميكن 
على  وا�صتخدامها  لالأ�صول  اللجوء  ال�صكوك  حلاملي 
�صبيل املثال ميكن حلاملي ال�صكوك الو�صول  للميزانية 
وحتمل  االم���ر  اقت�صى  اإن  بها  وال��ت�����ص��رف  العمومية 

املخاطر من قبل حاملي ال�صكوك 

اأكادميية  من  ال�صادرة  القواعد  املحا�صر  واأو���ص��ح 
الفقه االإ�صالمي العاملي IIFA ، املنظمة للدين اخلال�س 
والقواعد  بيعه من عدمه واال�صتثناءات  والنقد وجواز 
املتبعة من خالل االأحكام الراجحة واندماجها وتداخلها 
مع القوانن العامة، والتي جتعل من ال�صكوك االإ�صالمية 
ذات خ�صو�صية وتفرد بت�صريعات وقواعد ت�صمن �صالمة 
التعامالت لكن يف اإطار اإ�صالمي ال يتعار�س مع القوانن 

العامة بل يعززها ويطورها .
وقانونية  فنية  مقارنة  ن��دوت��ه  يف  املحا�صر  وق���دم 
التي  ال�صكوك  اأن��واع  وع��دّد  وال�صكوك،  ال�صندات  بن 
تنوعت باختالف االأ�صول ك�صكوك االإجارة وهي النوع 
واخلدمات  االنتفاع  و�صكوك  �صيوعًا  واالأك���رث  االأق���دم 
وال�صالم واال�صت�صناع  واملرابحة و امل�صاركة وامل�صاربة 
والوكالة )اال�صتثمار( واملزارعة )زراعة( وامل�صاقة )ري 
االأ�صجار( واملغار�صة )زراعة االأ�صجار( والتي يجب  اأن 
تكون اأ�صولها حقيقية دون عقود �صورية )وهمية ( اأو 

ا�صتخدام احليل اأو البيع واالإيجار الأكرث من مرة .
و�صرد املحا�صر اخلطوات االأ�صا�صية لهيكلة ال�صكوك 
كما  ال�����ص��ك��وك  اأن�����واع  ملختلف  امل��ع��ام��الت  وت�صل�صل 
االأ�صول  املدعومة  ال�صكوك  بن  و�صفية  مقارنة  و�صع 
وال�صكوك ذات االأ�صول ا�صتنادا بطريقة فنية و�صحت 
ن�صب  يف  الكبر  والفرق  فئة  كل  و�صلبيات  اإيجابيات 
ن�صبته 98% من  ما  املتعاملون  ا�صتخدامها حيث ي�صدر 
ال�صكوك  فقط متثل  بينما  االأ�صول   املدعومة  ال�صكوك 

ذات االأ�صول ا�صتنادًا ما ن�صبته %2 .
ال�صكوك  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأب���رز  و�صح  كما 
االإ�صالمية والتي تبداأ ببيع اأ�صهم ال�صكوك االإ�صالمية يف 

�صوق ال�صندات .
وعر�س املحا�صر لكيفية التوفيق بن االأمور النظرية 
لل�صكوك  �صليمة  اإيجاد تعامالت  العملية يف  والتجارب 
االإ�صالمية كتجرمي املخالف واملتعر�س للقانون والعمل 
على ت�صريعات جديدة ب�صاأن قوانن ال�صكوك االإ�صالمية 

والتي بداأ تفعيلها وتطبيقها يف دول كاالإمارات العربية 
العاملي (  املتحدة وبالتحديد يف دبي )مركز دبي املايل 

وماليزيا  وم�صر . 
ال  االإ�صالمية  الفتاوي  اأن  ال�صياق  نف�س  يف  واأو�صح 
تلزم قانونا يف الغالب فيجب اأن ت�صرع لها قوانن تتالءم 

مع االأمور ال�صرعية . 
على  بالتاأكيد  ندوته  �صديقي  مدثر  الدكتور  اختتم 
كهيئة  امل��ال  اأ���ص��واق  على  والقائم  امل�صرع  دور  اأهمية 

االأوراق املالية وال�صلع.
  على ال�صعيد ذاته، نظمت  الهيئة ندوة تثقيفية يف 
"ال�صندات وال�صكوك"، واللتن   دبي واأبوظبي بعنوان 
للتدريب  �صتيب  اإيفكتيف  مركز  م��ع  بالتعاون  اأقيمتا 

واال�صت�صارات.
ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  حممد  اأمي��ن  ال��ن��دوت��ن  ق��دم   
تعريفية  بنبذة  الندوة  املحا�صر  وبداأ  �صتيب.  اإيفكتيف 
ل�صرح   كمدخل  بينهما  وال��ف��رق  وال�����ص��ن��دات  لل�صكوك 
تو�صع  حيث  ال�صكوك  قبل  بال�صندات  فيه  بداأ  تف�صيلي 
ال�صندات و�صرح مزاياها وانواعها والعائد  يف تعريف 
واحلكم  ت�صعرها  وكيفية  ووت�صنيفها  ال�صندات  على 
ال�صرعي عليها . وعرف املحا�صر  ال�صند باأنه ورقة مالية 
اأو �صك دين قابل للتداول ت�صدره اجلهات احلكومية اأو 

ال�صركات الكربى وميثل قر�س طويل االأجل.

توعية
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حما�سرة حول �سوابط حوكمة ال�سركات ومعايري الن�سباط  
حما�صرة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت   
تثقيفية بعنوان "�صوابط حوكمة ال�صركات ومعاير 
امل�صتجدات احلالية"  املوؤ�ص�صي يف �صوء  االن�صباط 
امل�صارك يف  االأ�صتاذ  ال�صامت،  اأني�س  الدكتور  قدمها 

اجلامعة االمريكية يف ال�صارقة .
باحلديث  امل��ح��ا���ص��رة  اأن��ي�����س  ال��دك��ت��ور  وا�صتهل 
معاير  ذات  حوكمة  وج��ود  حتتم  التي  املبادئ  عن 
ال�صركة  اإدارة  بن  امل�صالح  ت�صارب  من  للحد  عالية 
ال�صفافية  وتعزيز  ال�صركات  وامتثال  وامل�صاهمن 

املوؤ�ص�صية.  وامل�صائلة 
اإدارة  كيفية   عن  ت�صاوؤاًل  اأني�س  الدكتور  وط��رح 
املوؤ�ص�صية  والربوتوكوالت  النظم  حيث  من  ال�صركة 
وفق  امل�صاءلة  �صمان  اإىل  ت��ه��دف  اأن  يجب  وال��ت��ي 
املعلومات  الك�صف عن  ذلك  العمل، مبا يف  اأخالقيات 
كبار  واأج��ور  االإدارة،  جمل�س  واأع�صاء  للم�صاهمن 

حمتمل  ت�صارب  اأي  لتجنب  التنفيذين،  امل�صوؤولن 
يف امل�صالح بن جميع االأطراف .

الداخلية  احل��وك��م��ة  اآل��ي��ات  اإىل  املحا�صر  ون���وه 
ال�صركة  م�����ص��وؤول��و  حت��دي��ده��ا  يف  ي��ت�����ص��ارك  وال��ت��ي 
تركيبة  خ��الل  م��ن  ال�صركة  ود���ص��ت��ور  وامل�صاهمون 
وهيكل  التنفيذين  املديرين  واأج��ور  االدارة  جمل�س 
اخلارجية  االآل��ي��ات  على  وي��وؤث��ر  يحدد  فيما  امللكية 
التدقيق اخلارجي وجمموعات امل�صتهلكن والعمالء 

والنظام القانوين.
ال��دور  مبينًا  االأم��ث��ل��ة،  بع�س  املحا�صر  اأع��ط��ى  ث��م 
الهام الذي يلعبه نظام احلوكمة اجليد وبداأها باأمثلة 
الأزمات حدثت يف املا�صي ل�صركات مل يوجد فيها نظام  
ال�صلوكيات  كل  ب�صفافية  وينظم  يحكم  جيد  حوكمة 

التي قد توؤدي الأ�صرار مالية كبرة لل�صركة. 
ث��م اجت��ه ب��ع��د ذل��ك ل�����ص��رد ف��وائ��د احل��وك��م��ة وف��ق 

اأن  على  اأك���د  حيث  املوؤ�ص�صي،  االإن�����ص��ب��اط  معاير 
اأجنبية من خالل جذب  حت�صن فر�س دخول �صيولة 
املايل  القطاعن  كفاءة  من  يرفع  عاملين  م�صتثمرين 

وامل�صريف . 
كما اأ�صار اإىل الفائدة التي توؤدي اإىل توفر راأ�س 
يف  لال�صتثمار  امل�صتثمرين  بت�صجيع  اأقل  بتكلفة  مال 
�صركة توفر املعرفة اجليدة با�صرتاتيجياتها واأدائها. 
واأي�صا حت�صن اآداء ال�صركة بوجود اإدارة اأكرث كفاءة 
التعر�س  خطر  لتقلي�س  و�صيلة  احلوكمة  متثل  كما 
اإدارة  لنظام  املمار�صات  اأف�صل  ت�صمل   الأنها  لالأزمات 
على  ترتكز  احلوكمة  اأن  املحا�صر  وب��ن  للمخاطر. 
والنزاهة  وامل�صاءلة  ال�صفافية  هي  اأ�صا�صية  دعائم 
عنا�صر  ك��ل  تفعيل  كيفية  مو�صحًا  وامل�����ص��وؤول��ي��ة، 
بالتطرق  حم��ا���ص��رت��ه  ذل���ك  ب��ع��د  ليختتم  احل��وك��م��ة 

لقوانن واأنظمة احلوكمة يف دولة االإمارات.    

 نظمت هيئة االأوراق املالية وال�صلع يف اأبوظبي ودبي ندوة بعنوان "�صانع ال�صوق"، تناولت االأوىل 
اجلوانب القانونية لن�صاط �صانع ال�صوق األقاها الدكتور مظهر فرغلي، امل�صت�صار القانوين لهيئة االأوراق 

املالية وال�صلع.
ال�صادر  ال�صوق  �صانع  الن�صاط،  يف  القانونية  واجلوانب  املنظور  اإىل  فرغلي  مظهر  الدكتور  تطرق 
�صروط  تناول  حيث   ،2012 ل�صنة   )46( رقم  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  بتنظيمه 
الرتخي�س مبزاولة الن�صاط �صواء من حيث ال�صكل القانوين لل�صركة امل�صموح لها مبزاولة الن�صاط اذ يتم 
�صركات  اأو  للم�صارف  وميكن  تزاولها،  التي  االأن�صطة  بن  بالف�صل  االلتزام  مع  مبزاولته  لها  الرتخي�س 
التقدم  على  منهما  الأي  املركزي  االإمارات  بعد موافقة م�صرف  املركزي  امل�صرف  املرخ�صة من  اال�صتثمار 
للهيئة للح�صول على رخ�صة مزاولة ن�صاط �صانع ال�صوق، ف�صال عن توافر �صرط راأ�س املال الذي يجب اأال 
يقل عن 30 مليون درهم، وتوافر املالءة املالية والكوادر االإدارية والفنية الالزمة لن�صاط �صانع ال�صوق، 

واأن يوفر �صانع ال�صوق دلياًل لالإجراءات الداخلية ونظامًا الإدارة املخاطر. 
لوائح  و�صع  واأهمها  ال�صوق  �صناعة  ن�صاط  ب�صاأن  ال�صوق  مهام  للهيئة  القانوين  امل�صت�صار  وعر�س 
اخلا�صة  والت�صويات  التداول  كاآليات  ال�صوق  ل�صانع  الت�صغيلية  اجلوانب  تنظم  داخلية  واإج���راءات 
باأوامر �صانع ال�صوق وال�صمانات الواجب تقدميها من �صانع ال�صوق والتزاماته ب�صاأن توفر ال�صيولة 
�صوق  �صانع  من  بدعم  للتداول  املوؤهلة  املالية  االأوراق  معاير  وو�صع  عليها  املعن  املالية  الورقة  على 
واأية اإف�صاحات ميكن طلبها من �صانع ال�صوق. واأو�صح املحا�صر التزامات �صانع ال�صوق اأثناء مزاولته 
لن�صاطه املرخ�س له به.   وقد مت خالل الندوة ا�صتعرا�س و�صائل الرقابة على مزاولة ن�صاط �صانع ال�صوق 
و�صالحيات الهيئة وال�صوق يف ذلك، واجلزاءات التي ميكن توقيعها على املخالفن مبا يحقق االن�صباط 

املطلوب يف مزاولة هذا الن�صاط الهام.
بن�صاط �صانع  ن�صاط مرتبط  ال�صيولة، وهو  لن�صاط توفر  القانوين  التنظيم  الدكتور مظهر  وعر�س 
اأن ن�صاط توفر ال�صيولة حتكمه اتفاقية توفر ال�صيولة املوقعة بن �صانع ال�صوق  اإىل  ال�صوق، م�صرا 
        )49( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  يف  ال��واردة  ال�صوابط  �صوء  يف  املالية  للورقة  امل�صدرة  وال�صركة 

ل�صنة 2012.

ندوة حول اجلوانب القانونية ل�سانع ال�سوق  
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بعنوان"مفاهيم  تعريفيًا  كتيبًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ���ص��درت 
املفاهيم  ببع�س  االإمل��ام  �صرورة  يوؤكد  وال��ذي  املال"،  اأ�صواق  يف  اال�صتثمار 

االقت�صادية واملالية املرتبطة باأ�صواق راأ�س املال.
والتمويل ومكونات  والت�صخم  واال�صتثمار  االدخار  اإىل  الكتيب  ويتطرق 

راأ�س املال.
وح�صر الكتيب وظائف راأ�س املال يف جذب املدخرات وتوزيع هذه املوارد 
املختلفة،  اال�صتخدامات  اأو  املتاحة  اال�صتثمارية  الفر�س  على  وتخ�صي�صها 
منوهًا اإىل اأن اأداء االأ�صواق لهاتن الوظيفتن يعني توفر التمويل للم�صاريع 
االإنتاجية يف االآجال الق�صرة والطويلة، �صواء عن طريق اجلهاز امل�صريف اأو 

�صوق االأوراق املالية.
من  الفائ�س  ب��اأن��ه  االدخ���ار  �صفحة،    18 يف  يقع  ال��ذي  الكتيب،  وع��رف 
تلبية  بعد  يتوفر  والذي  كله،  املجتمع  اأو  املوؤ�ص�صة  اأو  للفرد  ال�صنوي  الدخل 

االحتياجات اال�صتهالكية اال�صا�صية.
الكتيب  اآخ���ر، ع��رف  ويف ع��ن��وان 
اال���ص��ت��ث��م��ار ب���اأن���ه ت��اأج��ي��ل االإن���ف���اق  
للح�صول  م��ن��ه  ب��ع�����س  اأو  احل����ايل 
اأعظم يف  اأو  اأكرب واأف�صل  على عائد 
ا�صتخدام  اأن��ه  اإىل  منوهًا  امل�صتقبل، 
ال��ع��م��ل��ي��ات  امل����دخ����رات يف مت���وي���ل 
االأ����ص���ول  ����ص���راء  اأي  االإن���ت���اج���ي���ة، 
املنتجة، لتحقيق عائد يزيد من قيمة 
ال��زم��ن.  مب���رور  وينميها  امل��دخ��رات 
وتطرق اإىل اأ�صكال اال�صتثمار ومنها: 

املادي واملايل واالحادي واملتنوع.
الت�صخم  الكتيب  ع��رف  ذل��ك،  اإىل 
يف  تتمثل  اقت�صادية  ظ��اه��رة  ب��اأن��ه 
االرت����ف����اع امل�����ص��ت��م��ر يف امل��ت��و���ص��ط 
واخلدمات  ال�صلع  كل  الأ�صعار  العام 

جمتمعة. 
ال���ذي  امل��ق��ي��ا���س  اأن  اإىل  ون�����وه 
ي�����ص��ت��خ��دم��ه امل�����ص��ت��ث��م��ر ���ص��اح��ب 
العائد  مقارنة  هو  به،  ير�صى  ال��ذي  امل�صتقبلي  العائد  ح�صاب  يف  املدخرات 
العائد  كان  فاذا  ال�صوق،  يف  ال�صائد  الت�صخم  مبعدل  عليه  احل�صول  املتوقع 
ما  االأ�صباب  من  املدخر  ه��ذا  ل��دى  ف��اإن  ايجابيًا،  ع��ائ��دًا  عليه  �صيح�صل  ال��ذي 
اأقل من  العائد  كان  اإذا  اأما  اكتنازها،  ا�صتثمار مدخراته، ولي�س  ي�صجعه على 

معدل الت�صخم، فاإن املدخر يحجم عن ا�صتثمار مدخراته.
وهما:  ق�صمن،  اإىل  ق�صمها  والتي  اال�صتثمار،  ملخاطر  الكتيب  وعر�س 

خماطر ال�صوق وخماطر ال�صركة.
واأو�صح اأن خماطر ال�صوق"املخاطر املنتظمة"، هي املخاطر التي توؤثر يف 
ال�صوق عامة، وي�صمل تاأثرها جميع االأ�صهم املتداولة يف �صوق معن، منوها 

اإىل اأن هذه املخاطر تتمثل يف االأو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية.
واأ�صار اإىل اأن خماطر ال�صركة"املخاطر غر املنتظمة"، هي املخاطر املرتبة 
باالأ�صهم  اال�صتثمار  يف  خ�صائر  عنها  تنجم  خماطر  اأنها  اأي  بعينها،  ب�صركة 

نتيجة لرتاجع اأعمال ال�صركة، التي مت اال�صتثمار فيها. و�صنف الكتيب املخاطر 
اإىل  الكتيب  وتطرق  املالية.  واملخاطر  االأعمال  مبخاطر  بال�صركة   املرتبطة 
العملية اال�صتثمارية، منوهًا اإىل اأن هذه العملية تتعلق مبجموعة االإجراءات 
اال�صتثمار  قرار  واتخاذ  لال�صتثمار  مدخراته  لتوجيه  امل�صتثمر  يتخذها  التي 
اأهم هذه االجراءات: توفر املدخرات لدى امل�صتثمرين، وقناعة  ال�صليم، ومن 
امل�صتثمر ب�صرورة ا�صتثمار مدخراته يف ن�صاط  انتاجي لتدر عائدًا، واختيار 

الطريقة التي �صيتم بها توجيه ا�صتثماراته.
التي تتخذها  االإجراءات  باأنها جمموعة  التمويلية  العملية  الكتيب  وعرف 
االأ�صول  ول�صراء  املال  راأ���س  لتكوين  ال��الزم  التمويل  على  للح�صول  ال�صركة 

االنتاجية وم�صتلزمات االنتاج املختلفة.
املال،  راأ�س  النقد"امل�صارف" و�صوق  �صوقي  التمويل يف  وخل�س م�صادر 
منوهًا اإىل اأن �صوق النقد تلجاأ اليه ال�صركات للح�صول على التمويل الق�صر 
االأجل ل�صراء االأ�صول املتغرة االأجل، وتتميز هذه الو�صيلة بتدين التكلفة اإذا 
ما قورنت بتكلفة ا�صتخدام راأ�س املال لهذا الغر�س. وبن اأن ال�صركات تلجاأ اإىل 
�صوق راأ�س املال للح�صول على التمويل طويل االأجل، ويتميز م�صدر التمويل 

هذا بزيادة تكلفته الن�صبية مقارنة بالتمويل عن طريق �صوق ال�صندات. 
واأو�صح اأن اآلية احل�صول على التمويل من �صوق راأ�س املال من خالل جلوء 
ال�صركة اإىل امل�صاركة اأو امل�صاهمة كو�صيلة لتكوين راأ�صمالها، وذلك عن طريق 
طرح االأ�صهم وبيعها للم�صتثمرين، وبذلك ي�صبحون من مالكيها، ويرتتب على 
االأخط��ار  مع  يتنا�ص�ب  ع�ال  ا�صتثم��اري  بعائ�د  والتمتع  االأرب��اح،  اقت�صام  ذلك 

التي يتحملونه�ا نتيج��ة لال�صتثم�ار يف ه�ذه ال�صرك��ة.
كما يتم احل�صول على التمويل من خالل االقرتا�س الآجال طويلة من خالل 
القر�س  لهذا  ال�صنوية  الفائدة  بدفع  ال�صركة  وتلتزم  وبيعها،  ال�صندات  طرح 

طوال مدة اأجله، مع التزامها رد اأ�صل الدين يف نهاية املدة اأو االأجل.
من  اخل��ايل  اال�صتثمار  يف  تتمثل  اال�صتثمار  خ��ي��ارات  اأن  الكتيب  وب��ن 
يف  اال�صتثمار  ي�صكل  بينما  امل�صارف،  يف  االي��داع  يف  يتمثل  والذي  املخاطر 
االأوراق املالية ا�صتثمارًا عايل املخاطر، لكنه يوفر عائدًا عال يتنا�صب مع درجة 

اخلطر املتعلقة به.
وبن اأن اال�صتثمار االأمثل هو اال�صتثمار الذي يتوفر فيه حتقيق اأعلى عائد 
ممكن عند م�صتوى حمدد من   املخاطر اأو حتقيق اأدنى درجة من اخلطر عند 

م�صتوى حمدد من العائد.
واأو�صح اأنه ال ميكن ا�صتيفاء اأي من هذين ال�صرطن، اإال من خالل تنويع 
اال�صتثمار اأو ما يعرف باال�صتثمار املتنوع، وفيه تتوزع املخاطر بن عدد كبر 
من ال�صركات التي يتم اال�صتثمار يف اأوراقها املالية، والتي تدخل يف تكوين 

املحفظة.
ونوه اإىل اأن مقدار االأموال امل�صتثمرة تعترب عاماًل مهما وحا�صمًا يف اتخاذ 
القرار اال�صتثماري اجليد، ويف و�صع االإ�صرتاتيجة ال�صليمة لهذا اال�صتثمار، 
فاال�صتثمارات ال�صغرة ال متكن �صاحبها من تكوين حمفظة متوازنة لالأوراق 
املالية، طبقًا لالأ�صول العلمية ال�صليمة.  وخل�س الكتيب اإىل اأنه ال بد للم�صتثمر 
االأ�صا�س  املال هي  ب�صوق  املتعلقة  اال�صتثمارية  ثقافته  تعميق  اأن  االإدراك  من 
ا�صتثماراته  لنجاح  ال�صروروية  واملعرفة  املهارات،  امتالك  من  ميكنه  الذي 
تنمية  يف  اجلهد  من  مزيدًا  يبذل  اأن  امل�صتثمر  على  يجب  لذلك  وا�صتمرارها، 

معرفته اال�صتثمارية وتطويرها. 
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