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العامل يجدد ثقته باالإمارات جمددًا ويختارها لتنظيم معر�ض 
اإك�صب� 2020، ودبي ت�ؤكد اأنها �صتبهر العامل يف ح�صن تنظيمها، 
دبي  اقت�صاد  ي�صهد  اأن  يت�قع  الذي  ال�قت  يف  دائمًا،  ع�دته  كما 
للمال  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  و�صي�صهم  كبرية  انتعا�صة 

واالأعمال على م�صت�ى املنطقة.
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  اأرج���اء  عمت  ع��ارم��ة  فرحة 
اإك�صب�  معر�ض  فعاليات  تنظيم  ب�صرف  دب��ي  ف���ز  اإع���الن  بعد 
الدويل2020، بعد اأن اكت�صحت مناف�صيها خالل ج�الت الت�ص�يت 
الثالث، لت�ؤكد ريادة الدولة واملكانة الكبرية التي حتظى بها على 

ال�صعيد العاملي �صيا�صيًا واقت�صاديًا وح�صاريًا.

22

24

26

35



أخبار الهيئة

أوراق مالية 4

�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان القا�صمي يفتتح م�صروع 
»ال�صوق املايل االفرتا�صي« لطالب جامعة ال�صارقة

بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  افتتح 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�ص�  القا�صمي  حممد 
رئي�ض جامعة ال�صارقة، قاعة “ال�ص�ق املايل االفرتا�صي 

لتدريب طالب اجلامعة” .
�صعيد  ب��ن  �صلطان  املهند�ض  معايل  االفتتاح  ح�صر 
هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  االقت�صاد  وزي��ر  املن�ص�ري 
الطريفي  عبدالله  و���ص��ع��ادة  وال�صلع،  املالية  االأوراق 
وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
وال���دك���ت����ر ���ص��ام��ي حم��م���د م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة، 
اجلامعة  مدير  نائب  النعيمي  جم���ل  حميد  والدكت�ر 
لل�ص�ؤون االأكادميية، والدكت�ر �صالح طاهر احلاج نائب 
مدير اجلامعة ل�ص�ؤون املجتمع، وعدد من مديري اإدارات 

وزارة االقت�صاد والهيئة وقيادات اجلامعة .
ال�صارقة مرا�صم ت�قيع  ال�صم� حاكم   و�صهد �صاحب 
ال�صارقة،  وجامعة  االقت�صاد  وزارة  بني  التفاهم  مذكرة 
ذات  امل��ج��االت  يف  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب�����ص��اأن 
االه��ت��م��ام امل�����ص��رتك، واأع��ق��ب��ه��ا اإع����الن م��ع��ايل �صلطان 

هيئة  تطلقه  للماج�صتري  منح  برنامج  عن  املن�ص�ري 
االأوراق املالية بالتعاون مع جامعة ال�صارقة .

 وّقع مذكرة التفاهم معايل وزير االقت�صاد واالأ�صتاذ 
التعاون  تعزيز  وا�صتهدفت  حم��م���د،  �صامي  الدكت�ر 
وتنظيم  والبح�ث  الدرا�صات  جم��االت  يف  والتن�صيق 
والتدريب  واال�صت�صارات  االأع��م��ال  وور���ض  امل���ؤمت��رات 

وتنمية امل�ارد الب�صرية بني الطرفني .
 ويعزز الطرفان، مبقت�صى بن�د املذكرة، التعاون يف 
جمال اإعداد البح�ث والدرا�صات االقت�صادية والتقارير 
وا�صتطالعات  امليدانية  واال�صتبيانات  واالإح�����ص��اءات 
لها  التي  والت�ص�يقية،  الت�ع�ية  امل���اد  واإع��داد  ال��راأي 
�صلة مبجاالت عمل وزارة االقت�صاد وتنظيم امل�ؤمترات 
وال�����دورات  املتخ�ص�صة  وال���ن���دوات  ال��ع��م��ل  وور�����ض 
على  ال�ص�ء  ت�صلط  التي  الفعاليات  التدريبية وخمتلف 
االهتمام  جم��االت  يف  املمار�صات  واأف�صل  امل�صتجدات 
الطلبة اجلامعيني  لبع�ض  ال�زارة  امل�صرتك، واحت�صان 
من  يرغب  ملن  الفر�صة  واإتاحة  التخرج  بعد  وت�ظيفهم 

توقيع مذكرة لتعزيز 
التعاون الفني 

والعلمي بين الجامعة 
ووزارة االقتصاد

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي خالل افتتاح امل�سروع بح�سور معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري و�سعادة عبدالله الطريفي
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ا�صتكمال درا�صته يف جامعة  االقت�صاد يف  م�ظفي وزارة 
ال�صارقة، وتقدمي اال�صت�صارات الفنية والعلمية اإىل ال�زارة 
يف  ج��دي��دة  تخ�ص�صات  ا�صتحداث  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون 

اجلامعة ت�صتجيب الحتياجات اقت�صاد الدولة .
 واأ�صاد معايل �صلطان املن�ص�ري عقب الت�قيع، بحر�ض 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد القا�صمي، 
للعملية  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح  م��ق���م��ات  جميع  ت���ف��ري  ع��ل��ى 
التعليمية باجلامعة، االأمر الذي مكنها من اأن ت�صغل م�قعًا 

متقدمًا بني اجلامعات املماثلة يف املنطقة .
وجامعة  االقت�صاد  وزارة  بني  املذكرة  ت�قيع  اإن  وق��ال 
ال�صارقة يعك�ض حر�ض وعزم اجلانبني على تعزيز التفاعل 
والقطاع  احلك�مي  القطاع  بني  اال�صرتاتيجية  وال�صراكة 
عاملي  تناف�صي  اقت�صاد  ب��ن��اء  يف  ي�صهم  مب��ا  االأك���ادمي���ي 
ان�صجامًا  باملعرفة  تتميز  كفاءات وطنية  ومتن�ع وبقيادة 
مع روؤي���ة االإم����ارات 2021 ووف��ق��ًا ل��الأه��داف امل��ح��ددة يف 

ا�صرتاتيجية احلك�مة االحتادية .
الت�قيع  بعد  تتطلع  االق��ت�����ص��اد  وزارة  اأن  واأ���ص��اف   
ال�صارقة  جامعة  مع  التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  هذه  على 
بالدولة  ال��رائ��دة  العلمية  امل�ؤ�ص�صات  اإح���دى  باعتبارها 
�صركائها  اأح���د  منها  جتعل  اأن  اإىل  وت�صعى  وامل��ن��ط��ق��ة، 
االقت�صاد  ببناء  يتعلق  فيما  خ�ص��صًا  اال�صرتاتيجيني، 
العلمية  التخ�ص�صات  اإح��داث  خ��الل  من  بالدولة  املعريف 
واالإع��داد  ال�طني  االقت�صاد  الحتياجات  ت�صتجيب  التي 
العالقة  ذات  واالقت�صادية  القان�نية  للدرا�صات  امل�صرتك 
ب��اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������زارة، وت��ق��دمي اال���ص��ت�����ص��ارات بهذا 
االقت�صادية  القرارات  اتخاذ  اخل�ص��ض بهدف دعم م�صار 
واحت�صان  امل�ظفني  وتعليم  وتدريب  علمية  اأ�ص�ض  على 
االأثر  ذات  العلمية  االأن�صطة  من  امل�اطنني وغريها  الطلبة 

التط�يري يف جماالت عمل ال�زارة .
 واأعلن وزير االقت�صاد عن اإطالق هيئة االأوراق املالية 
وال�صلع لربنامج مدته 10 �صن�ات يتم مبقت�صاه تخ�صي�ض 
3 كرا�صي درا�صية �صن�يًا لطلبة الدرا�صات العليا بجامعة 
تخ�ص�صات  يف  املاج�صتري  درج��ة  على  للح�ص�ل  ال�صارقة 
اأن  على  املعل�مات  وتقنية  والقان�ن  واملحا�صبة  املالية 

تتحمل الهيئة قيمة امل�صاريف الدرا�صية .
ياأتي  الدرا�صية  اأن االإعالن عن برنامج املنح  اإىل  ولفت 
املجتمعية،  مل�ص�ؤولياتها  املالية  االأوراق  هيئة  من  اإدراك��ًا 
اإىل  من�هًا  اجلامعة،  مع  امل�قعة  التفاهم  ملذكرة  وتفعياًل 
التعليم  م�ؤ�ص�صات  مع  عالقتها  تعزيز  على  الهيئة  حر�ض 
ال��دول��ة،  يف  املختلفة  االأك��ادمي��ي��ة  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال��ع��ايل 
اال�صتفادة  معها، وتعميق  امل�صرتك  التعاون  اآفاق  وتط�ير 
م��ن اخل���ربات وال���ق���درات امل��ت��اح��ة يف امل��ج��االت املت�صلة 
بتخ�ص�صات كل من اجلانبني .  واأكد اأن الهيئة تهدف من 
اإتاحة الفر�صة للطلبة املتف�قني من  اإىل  خالل هذه املنحة 
التخ�ص�صات  يف  العليا  درا�صاتهم  ملتابعة  اجلامعة  اأبناء 
التنمية  م�صرية  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  التي  االأكادميية 
امل�اطنة مبا  الب�صرية  امل�ارد  بالدولة وتط�ير  املت�ا�صلة 

يع�د بالنفع على االقت�صاد ال�طني .

االأوراق  اإدارة هيئة  املهند�ض �صلطان بن �صعيد املن�ص�ري، وزير االقت�صاد، رئي�ض جمل�ض  دعا معايل 
اأن  العاملي، م�صددًا على  الريادية يف االقت�صاد  االإم��ارات  اإىل �صرورة درا�صة جتربة دولة  املالية وال�صلع، 
االإم��ارات حققت اإجن��ازات كبرية يف فرتة زمنية قيا�صية. ون�ه معاليه خالل كلمة يف اجلل�صة اخلتامية 
للدورة ال�صاد�صة لقمة جمال�ض االأجندة العاملية التي عقدت يف جزيرة يا�ض يف اأب�ظبي مب�صاركة اأكرث من 
900 خبري من 86 اأجندة عاملية تابعة للمنتدى االقت�صادي العاملي، اإىل اأن جتربة دولة االإمارات ثرية وغنية 
بالدرو�ض، واأهمها و�صع ا�صرتاتيجية يتم تنفيذ م�صاريعها بدقة، اإ�صافة اإىل ال�صراكة الق�ية بني القطاعني 

العام واخلا�ض، االأمر الذي اأحدث تغيريًا حقيقيًا كبريًا.
ودعا معاليه القمة اإىل اإدراج ق�صية الطاقة االإيجابية التي يركز عليها �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي )رعاه الله( يف اأحاديث �صم�ه.
وقال: �صم�ه لديه نظرة اإيجابية تفاوؤلية كبرية قادرة على م�اجهة التحديات اأيًا كان ن�عها، ونعتقد اأن 
متتعنا بهذه الطاقة االإيجابية ه� الذي �صيمكننا من م�اجهة اأي حتد، كما اأن هذه االإيجابية تخدم القيادة 
وال�صعب معًا. واأعرب معاليه عن اأمانيه اأن يدرج املنتدي االقت�صادي العاملي �صمن دوراته املقبلة ق�صايا 
اأيام،  القمة على مدار ثالثة  اأعمال  تابعت  لقد  كلمته:  االأو�صط. وقال معاليه يف  العربية وال�صرق  املنطقة 
والحظت غلبة ق�صايا البطالة والت�ظيف واملعل�مات على النقا�ض والت��صيات، ومل حتظ ق�صايا املنطقة 
كبري  ب�صكل  ن�صغي  باأننا  علمًا  اخلتامية،  الت��صيات  اأو  والدرا�صة  بالنقا�ض  االأو�صط  وال�صرق  العربية 

لت��صيات املنتدى، ونعمل على تطبيق ما يتفق معنا.
العربية حافلة بامل�صكالت واالأزم��ات، وهذه االأزم��ات تهدد اال�صتقرار يف املنطقة  اأن املنطقة  اإىل  ون�ه 
اال�صتقرار، ونحن يف  اإىل  املنطقة مثل �ص�ريا وم�صر بحاجة  اأن هناك دواًل رئي�صة يف  والعامل، وال �صك 
االإمارات نبذل جهدنا حلل التحديات التي ت�اجهها املنطقة، كما تقدم الك�يت وال�صع�دية مبادرات ودعمًا 
ماليًا، لكنني اأعتقد اأن االإمارات غري قادرة على حل كل امل�صكالت والتحديات التي ت�اجهها املنطقة، والبد 
من اأجندة عاملية ت�صارك فيها دول اأوروبا والهند وال�صني واأمريكا، وغريها من الق�ى الفعالة مل�اجهة هذه 
التحديات. ووا�صل معاليه قائاًل: منطقتنا العربية متر منذ خم�صني عامًا باأزمات، ومل نت��صل اإىل حل لها، 
والبد اأن ت�صمل مناق�صات وت��صيات املنتدي االقت�صادي العاملي هذه املنطقة، وناأمل اأن يك�ن لدى املنتدى 
تركيز  اأكرب على منطقتنا خالل دوراته املقبلة. كما ن�ه معاليه بالدور البارز لقارة اأمريكا اجلن�بية، م�صريًا 
اإىل اأن زيارته لعدد من بلدان هذه القارة خالل الفرتة القليلة املا�صية اأكدت له الدور الكبري الغائب لهذه 
القارة. وقال: هذه القارة ميكن اأن تلعب دورًا كبريًا يف االقت�صاد العاملي، وهي مهمة جدًا، ويجب اأن يناق�ض 
املنتدى االقت�صادي العاملي ق�صاياها ويطرح الت��صيات واحلل�ل املنا�صبة لها للتغلب على التحديات التي 

ت�اجهها، وحتى ال تبقي متخلفة عن الركب العاملي.

معايل املن�صوري يدعو العامل اإىل درا�صة جتربة االإمارات الريادية



أخبار الهيئة

أوراق مالية 6

جمل�ض اإدارة الهيئة يقر ا�صرتاتيجية التحول للتطبيقات الذكية  
وال�صلع   املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ض  واف��ق 
�صلطان  املهند�ض  م��ع��ايل  برئا�صة  م���ؤخ��رًا  عقد  ال���ذي 
جمل�ض  رئي�ض  االقت�صاد،  وزي��ر  املن�ص�ري  �صعيد  بن 
الذكية  للتطبيقات  التح�ل  ا�صرتاتيجية  على  االإدارة، 

لتقدمي خدمات الهيئة.
ح�ل  تف�صيليًا  تقريرًا  كذلك  املجل�ض  وا�صتعر�ض 
اأ�ص�اق  ترقية  عملية  بها  م��رت  التي  املختلفة  املراحل 
�صتنايل  "م�رجان  م�ؤ�صر  على  بالدولة  املالية  االأوراق 
اإىل  م��ب��ت��دئ��ة  اأ����ص����اق  م��ن  اإنرتنا�صي�نال"  ك��اب��ي��ت��ال 
قبل  من  املبذولة  اجله�د  على  واأثنى  نا�صئة،  اأ���ص���اق 
مع  ال�صدد،  هذا  يف  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  الهيئة 
كافة  لتحديد  باإجراء درا�صة منهجية متكاملة  الت��صية 
القرار،  بهذا  ال�صلة  ذات  واالجتاهات  والنتائج  االآث��ار 
بها  مرت  التي  املراحل  �ص�ء  يف  امل�صتفادة  والدرو�ض 

عملية الرتقية.
متكاملة  عمل  خطة  ب��صع  االإدارة  جمل�ض  وطالب 
وف���ق اأ���ص�����ض علمية -م���ع م��راع��اة اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات 
واخل��ربات  العلمية  الدرا�صات  على  واالط��الع  العاملية 
وال��ظ��روف  امل��ت��ق��دم��ة  ل��الأ���ص���اق  املختلفة  وال��ت��ج��ارب 
الدولة- وذلك  باأ�ص�اق  والع�امل امل��ص�عية اخلا�صة 
بالدولة  املالية  االأ�ص�اق  االإ�صراع مبراحل ترقية  بهدف 
امل�ارد واملق�مات  اأ�ص�اق متقدمة، مع ت�فري كافة  اإىل 
عمل  ف��ري��ق  وت�صكيل  ال��غ��اي��ة،  ه���ذه  لتحقيق  ال��الزم��ة 
اأنظمة  من  املرحلة  ه��ذه  متطلبات  كافة  بدرا�صة  يق�م 
واالإجراءات  التقنيات  باأحدث  واال�صتعانة  وت�صريعات 

النظامية التي من �صاأنها تلبية املعايري املطل�بة.
 ومت خالل االجتماع متابعة االإجراءات التي اتخذت 

اجتماع  يف  ال�����ص��ادرة  والت��صيات  ال��ق��رارات  لتنفيذ 
جمل�ض االإدارة ال�صابق.   

 وكان جمل�ض اإدارة الهيئة قد عقد اجتماعه )التا�صع 
معايل  برئا�صة  للمجل�ض(  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  م��ن  ع�صر 
الهيئة  مقر  يف  املن�ص�ري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�ض 
بدبي. �صم االجتماع  كال من �صعادة حممد بن علي بن 
زايد الفال�صي )نائب رئي�ض املجل�ض(، و�صعادة عبد الله 
املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  الطريفي  �صامل 
و�صعادة  املن�ص�ري،  را�صد  مبارك  و�صعادة  وال�صلع، 
بن  خليفة  بطي  و�صعادة  الظاهري،  اأحمد  علي  حممد 

�صعادة  كذلك  االجتماع  ح�صر  كما  الفال�صي.  دروي�ض 
اإب��راه��ي��م ال��زع��اب��ي )م��ق��رر امل��ج��ل�����ض( و���ص��ع��ادة م��رمي 

ال�ص�يدي )من�صق املجل�ض(.
للمراحل  ت��صيحيًا  عر�صًا  املجل�ض  وا�صتعر�ض 
تقدمي  اإىل  للتح�ل  الهيئة  ا�صرتاتيجية  ت�صمنتها  التي 
ذلك  ياأتي  الذكية.  اله�اتف  عرب  للمتعاملني  خدماتها 
�صاحب  بقيادة  للدولة  احلكيمة  القيادة  لروؤية  حتقيقًا 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واأخيه  الله(  )حفظه 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را���ص��د 
ال�زراء حاكم دبي )رعاه الله(، ب�صاأن التح�ل للحك�مة 
امل�صتقبل،  ح��ك���م��ة  م��الم��ح  اأب����رز  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ذك��ي��ة 
وبتط�ير البنية التحتية االإلكرتونية مل�ؤ�ص�صات الدولة، 
باأن   2012 االإم���ارات  روؤي��ة  ت�صمنته  ما  مع  وجت��اوب��ًا 
يف  ذلك  اأهمية  عن  ف�صاًل  العامل،  دول  اأف�صل  من  نك�ن 
دعم جه�د الدولة التي ت�صتهدف رفع ت�صنيفها الدويل 
اخل��دم��ات  جم��ال  يف  خ�ص��صًا  التناف�صية  جم��ال  يف 

احلك�مية.
اأي�صًا يف اإطار مبادرات الهيئة الرامية   و ياأتي ذلك 
اإىل حتقيق اأهدافها اال�صرتاتيجية، ويف مقدمتها التميز 
واالإبداع يف تقدمي اخلدمات للمتعاملني باأ�ص�اق راأ�ض 
من  املقدمة  اخل��دم��ات  كافة  اأمتتة  جت��ري  بحيث  امل��ال؛ 
الهيئة وتن�يع قن�ات ت�فريها، وتط�ير بنية م�ؤ�ص�صية 
احلالية  اخلدمات  تقدمي  ا�صتدامة  ت�صمن  واإلكرتونية 

وامل�صتجدة بكفاءة وفاعلية.
للتطبيقات  االإل��ك��رتوين  التح�ل  م�صروع  وي��ق���م   
الذكية للخدمات املقدمة من الهيئة على اأمتتة العمليات 

المجلس يطلب وضع 
خطة لإلسراع بترقية 

األسواق إلى متقدمة على 
مؤشر مورجان ستانلي
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واالإجراءات املتعلقة بتقدمي اخلدمات للجمه�ر واملتعاملني 
تنفيذ  وي�صتغرق  الذكية،  اله�اتف  طريق  عن  الهيئة  مع 
منت�صف  وحتى   2013 ماي�  من  ابتداء  عامني  امل�صروع 
القابلة  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي  �صيتم  حيث  2015؛  العام 
عددها  وال��ب��ال��غ  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه���ات��ف  اأن��ظ��م��ة  ع��رب  للتح�يل 
اأول�ية  اإعطاء  مع  زمنية،  مراحل  اأربعة  خالل  خدمة،   40

للخدمات التي تت�صل بال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة، 
املرخ�صة،  املالية  اخلدمات  و�صركات  ال��صاطة،  و�صركات 

وال�صركاء اال�صرتاتيجيني، واملتعاملني مع الهيئة.
 ويتزامن تطبيق املرحلة االأوىل من ا�صرتاتيجية الهيئة 
املرحلة  تنفيذ  مع  الذكية  احلك�مة  تطبيقات  اإىل  للتح�ل 
الثالثة من ا�صرتاتيجية التح�ل اإىل احلك�مة االإلكرتونية 

التي مت االنتهاء من تنفيذها.
جمل�ض  عليها  واف��ق  التي  اال�صرتاتيجية،  وتت�صمن   
ال�صركات  تاأ�صي�ض  طلب  مثل  عدة  خدمات  تقدمي  االإدارة، 
امل�صاهمة العامة، وطلب حتكيم، وتعديل االأنظمة االأ�صا�صية 
اأ�صهم  اإدراج  �صطب  وط��ل��ب  ال��ع��ام��ة،  امل�صاهمة  ل�صركات 
وطلب  امل���ال،  راأ����ض  زي���ادة  وطلب  ع��ام��ة،  م�صاهمة  �صركة 
م�صاهمة،  �صركات  ان��دم��اج  وطلب  امل���ال،  راأ����ض  تخفي�ض 
ال�صلع، وترخي�ض �صناديق  ل�صركة و�صاطة  نهائي  و�صطب 
وقيد  ع��ام��ة،  م�صاهمة  �صركة  وت�صجيل/قيد  اال�صتثمار، 
وتقارير  �صلع،  و�صاطة  �صركة  وترخي�ض  اأجنبية،  �صركة 
)ت�صجيل  فاقد  بدل  �صهادة  واإ�صدار  االإلكرتوين،  االإف�صاح 
وطلب  الأ�صهمها،  ال�صركات  �صراء  على  وامل�افقة  قيد(،   –
حت�ل ال�صركات اإىل امل�صاهمة العامة، و�صطب نهائي ل�صركة 

االأوراق املالية.
طلب  كذلك  اخلطة  �صت�صملها  التي  اخل��دم��ات  وت�صمل   
وجتديد  ع��ادي��ة(،  وغ��ري  )ع��ادي��ة  عم�مية  جميعه  اجتماع 
ح��اف��ظ اأم����ني، وجت��دي��د ���ص��رك��ة و���ص��اط��ة اأ���ص��ه��م، وجت��دي��د 
امل�صاهمة  لل�صركات  القيد  وجت��دي��د  م��ال��ي��ة،  ا���ص��ت�����ص��ارات 
ال��ع��ام��ة، واال���ص��ت��ع��الم ع��ن امل��خ��ال��ف��ات، واإخ���ط���ار بجميع 
ت��داول  عن  النا�صئة  املنازعات  يف  والف�صل  التجديدات، 
على  االط��الع  )تت�صمن  اإعالمية  وخدمات  املالية،  االأوراق 
ال�ص�ر(،  ال��ب���م   – الت�صريعات   – ال��ق���ان��ني   – االأخ��ب��ار 
ومن�صة  ت�ظيف،  طلب  وتقدمي  »طلبي«،  نظام  وخدمات 
البيانات واالإح�صائيات املالية، وطلب �صهادة ملن يهمه االأمر 
الأع�صاء جمل�ض االإدارة.   وتت�صمن خطة تقدمي اخلدمات 
االمتحانات  ح��ج���زات  ك��ذل��ك..  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  ع��رب 
و�صاطة   –�صركة  م�ؤقت  – �صطب   اإلغاء  وطلب  لل��صطاء، 
اأ�صهم )ن�صاط(، وطلب اإعادة مزاولة ن�صاط – �صركة و�صاطة 
االأ�صهم(،  )و�صاطة  امل�ؤقت  باالإيقاف  تذكري  واإخطار  اأ�صهم، 
االأ�صهم(، وطلب  امل�ؤقت )و�صاطة  باالإيقاف  تذكري  واإخطار 
)ن�صاط،  �صلع  و���ص��اط��ة   –�صركة  م���ؤق��ت  – �صطب   اإل��غ��اء 
– �صركة و�صاطة �صلع، واإخطار  اإعادة مزاولة ن�صاط  طلب 
اأن�صطة  تذكري باالإيقاف امل�ؤقت )و�صاطة �صلع(، وترخي�ض 
اأ�صهم،  و�صاطة  �صركة  وترخي�ض  ال��ت��داول(،  )اإن��رتن��ت/ 

وجتديد ترخي�ض �صركة و�صاطة �صلع.

املالية  االأوراق  لهيئة  اال�صت�صاري  املجل�ض  عقد 
يف  امل�صتجدات  اأب���رز  فيه  ناق�ض  اجتماعًا  وال�صلع 
جمال املمار�صات العاملية يف اأ�ص�اق االأوراق املالية، 
يف  احلديثة  باالجتاهات  املتعلقة  التط�رات  واأه��م 
جمال االأنظمة الرقابية، ومعايري التحديث والتط�ير 

لالأ�ص�اق املالية بالدولة. 
�صعادة  بح�ص�ر  عقد  ال��ذي  االج��ت��م��اع،  وناق�ض 
عبدالله الطريفي الرئي�ض التنفيذي للهيئة، عددًا من 
الق�صايا التي تتعلق بقطاع االأوراق املالية بالدولة؛ 

وذلك مب�صاركة وح�ص�ر بع�ض قيادات الهيئة. 
العاملية  املالية  االأو�صاع  تاأثري  االجتماع  وناق�ض 
واملخاطر  املتاحة  والفر�ض  املالية  االأ���ص���اق  على 
تطراأ  التي  والتط�رات  االأو�صاع  هذه  على  املرتتبة 
كانعكا�ض  والتنظيمية  الرقابية  الهيئات  اأدوار  على 

لذلك. 
بتط�ير  املتعلقة  الق�صايا  االجتماع  ناق�ض  كما 
جديدة  مالية  اأدوات  تقدمي  مثل  املالية،  االأ���ص���اق 
للتداول يف االأ�ص�اق بغر�ض تن�يع املخاطر وجتنب 
االن��ت��ق��ال غ��ري امل��رغ���ب ل��ل��رثوات، وت��ط���ي��ر �ص�ق 
اإي�صاالت االإيداع العاملية GDR يف دولة االإمارات، 
وتعزيز �ص�ق ال�صندات بالدولة، واإيجاد اإطار قان�ين 

ل�ص�ق ال�صندات يغطي كاًل من ال�صندات وال�صك�ك. 
وا�صتعر�ض االجتماع عددًا من االأ�صاليب اجلديدة 

جل��ذب اال�صتثمار ط�يل االأج��ل الأ���ص���اق االإم���ارات، 
ا�صتثمار  ب�صبل  تتعلق  التي  الطروحات  من  واملزيد 
وال�صندات  االأ���ص��ه��م  يف  ال��داخ��ل��ي  امل��ع��ا���ص��ات  ن��ظ��ام 
يف  التنظيمية  للجهات  املت�قع  وال��دور  وال�صك�ك، 

هذا ال�صاأن. 
الهيئة  جه�د  على  االط��الع  االجتماع  خ��الل  ومت 
يف جمال تط�ير البنية الت�صريعية لالأ�ص�اق املالية، 
وذلك يف �ص�ء اخلطة اال�صرتاتيجية للهيئة وبرنامج 
ال��ع��م��ل امل������ص���ع، وال����ذي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه حتديث 
وت��ط���ي��ر امل��زي��د م��ن االأن��ظ��م��ة وال��ل���ائ��ح اخلا�صة 
احلر�ض  مع  املالية  االأوراق  اأ�ص�اق  يف  بالتعامالت 
يف  العاملية  واملمار�صات  املعايري  باأرقى  االأخ��ذ  على 
هذا ال�صاأن.  ي�صار اإىل اأن املجل�ض اال�صت�صاري تاأ�ص�ض 
باأداء  اإطار م�صاعي الهيئة لالرتقاء  2007 يف  العام 
التط�رات  اأحدث  املالية بالدولة، وم�اكبة  االأ�ص�اق 
وذل��ك  امل��ال��ي��ة،  االأ���ص���اق  يف  العاملية  والت�صريعات 
بهدف تقدمي اال�صت�صارات الفنية ملجل�ض اإدارة الهيئة 
واإعداد الدرا�صات الالزمة للم��ص�عات التي يطلبها. 
ويق�م املجل�ض مبتابعة املتغريات املتعلقة بالق�انني 
والت�صريعات واالأنظمة الدولية وكذلك كافة االأنظمة 
ما  اق���رتاح  م��ع  العاملية  املالية  االأ���ص���اق  يف  الفنية 
يتالءم منها مع جمال عمل الهيئة واأ�ص�اق االأوراق 

املالية وال�صلع بالدولة. 

املجل�ض اال�صت�صاري للهيئة يبحث معايري حتديث وتطوير االأ�صواق املالية  

اإن�صمت ال�صيدة زارينا اأن�ر اإىل 
ع�ص�ية املجل�ض اال�صت�صاري لهيئة 

االأوراق املالية وال�صلع. 
وال�����ص��ي��دة زاري���ن���ا زم��ي��ٌل زائ��ر 
مب���رك���ز ال����درا�����ص����ات االإ���ص��الم��ي��ة 
بجامعة اأك�صف�رد باململكة املتحدة، 
رئي�ض  من�صب  ت���ل��ت  ق��د  وك��ان��ت 
ملدة  املاليزية  املالية  االأوراق  هيئة 
�صت �صن�ات قبل تقاعدها يف العام 
من�صب  ذل��ك  قبل  وت���ل��ت   ،2012

نائب الرئي�ض التنفيذي للهيئة، كما 
كانت ع�ص�ًا مبجل�ض اإدارتها منذ العام 2001.

ال�صيدة  ا�صتطاعت  للهيئة،  رئا�صتها  فرتة  وخالل 
زارينا اأن تط�ر اأ�ص�اق راأ�ض املال االإ�صالمية لالرتقاء 
نح� حتقيق العديد من االإجنازات و�صجلت اأداًء غري 
م�صب�ق على ال�صعيدين املحلي والدويل، كما مثلت 
الدولية  باملنظمة  مميز  بح�ص�ر  املاليزية  الهيئة 
لهيئات االأوراق املالية )االي��صك�(،  كما فعلت قن�ات 
املناظرة  الهيئات  مع  والتعاون  والتن�صيق  االت�صال 

و�صركائها االآخرين.
زارينا  ال�صيدة  �صغلت  وق��د 
م��ن�����ص��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����ض جلنة 
االأ�ص�اق النا�صئة التابعة ملنظمة 
)االي��صك�(؛ حيث مثلت اللجنة 
للمعايري  الرقابي  املجل�ض  يف 
كما  امل��ال��ي��ة.  للتقارير  ال��دول��ي��ة 
ك���ان���ت ل��ه��ا م�������ص���ارك���ات ف��ع��ال��ة 
على  التنظيمية  االأع���م���ال  يف 
امل�صت�ى االإقليمي، حيث �صغلت 
اأ�ص�اق  ملنتدى  الرئي�ض  من�صب 
 )Asian( راأ�ض املال لرابطة دول جن�ب �صرق اآ�صيا
لفرتتني متتاليتني.  كما �صبق لل�صيدة زارينا اأن ت�لت 
اأي�صًا من�صب رئي�ض جمل�ض تنمية روؤو�ض االأم�ال، 
املال مباليزيا، ف�صاًل  راأ�ض  اأ�ص�اق  تنمية  و�صندوق 
فيها  مبا  املاليزية  املنظمات  من  لعدد  ع�ص�يتها  عن 
الدويل  واملركز  املاليزية،  املالية  التقارير  م�ؤ�ص�صة 
املاليزي  املعهد  اإدارة  وجمل�ض  االإ�صالمي،  للتم�يل 

للنزاهة وال�صفافية.

زاريـنـا اأنـور تن�صـم لع�صويـة املجـلـ�ض
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»االأوراق املالية وال�صلع«: مبادرة 
رفع العلم تكري�ض ملفهوم املواطنة 
وتعبري عن تالحم ال�صعب والقيادة

قامت هيئة االأوراق املالية وال�صلع  برفع العلم احتفااًل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ت���يل  بذكرى 
الله(،  مقاليد احلكم يف دولة  نهيان رئي�ض الدولة )حفظه 
االإمارات، وجتاوبًا مع املبادرة التي اأطلقها �صاحب ال�صم� 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض ال�زراء حاكم دبي)رعاه الله( يف هذا ال�صدد.
 وقام �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
االأوراق املالية وال�صلع برفع علم الدولة على مبنى الهيئة 
كافة  فيها  �صارك  املنا�صبة–التي  بهذه  كلمة  واألقى  بدبي،  
هذه  يف  "ن�صتح�صر  فيها  ق��ال  الهيئة-  وم�ظفي  مديري 
والعرفان  ال�فاء  وبكل  واالعتزاز..  الفخر  بكل  اللحظات 
ذكرى االآباء امل�ؤ�ص�صني واالإجناز العظيم للمغف�ر له باإذن 
الله ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان م�ؤ�ص�ض الدولة وباين 
نه�صتها ورفيق دربه يف حتقيق احللم الغايل ال�صيخ را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م طيب الله ثراه.
يرفرف  الذي   .. العلم  بي�م  "نحتفي  �صعادته  واأ�صاف 
ال�صم�  �صاحب  ت���يل  ذك��رى  يف  ال���ط��ن  �صماء  يف  عاليًا 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان مقاليد احلكم يف الدولة.. 
والئنا  عن  نعرب  كي  عزتنا..  وعن�ان  �صم�خنا  راية  نرفع 
االإمارات  لدولة  حققت  التي  الر�صيدة  لقيادتنا  واإخال�صنا 
التنمية ال�صاملة ووا�صلت �صل�صلة البناء واالإجناز وارتقت 

بها اإىل مكانة متقدمة يف �صدارة االأمم املتح�صرة.
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  دع���ة  اأن  يقيني  "يف  وت��اب��ع 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
جمل�ض ال�زراء حاكم دبي )رعاه الله(  الذي ي�صعدنا دائمًا 
متثل  الغايل-  ال�طن  اأبناء  �صدور  تثلج  التي  مببادراته 
الدولة  لرئي�ض  م�صتحق  وتقدير  حكيم  قائد  من  طيبة  لفتة 
حفظه الله.. من�ذج احلاكم القدوة الذي اأحب �صعبه وقدم 
اأن رفع  ال�طن. وما من �صك يف  اأجل  نفي�ٍض وغاٍل من  كل 
االإم��ارات- يف  العلم -الذي يج�صد طم�حات واآمال �صعب 
كل  اأن  اإىل  ي�صري  رم��زي��ًا  معنى  يحمل  اإمن��ا  واح��د  ت�قيت 
خلف  واح��د  رج��ل  قلب  على  اجتمع�ا  قد  االإم���ارات  اأب��ن��اء 
وتكاتف  معها  ال�صعب  تالحم  عن  ويعرب  احلكيمة،  القيادة 

اأيادينا حتت مظلة االحتاد.
مقاليد  خليفة  ال�صيخ  ت�يل  بذكرى  االحتفال  "اأن  واأكد 
ت��راب  ع�صق  على  قل�بنا  ي�حد  ال��ذي  العلم  برفع  احلكم 
ال�طن.. ه� مبادرة الإذكاء روح االنتماء ال�طني وتكري�ض 
ومن  لل�طن..  االنتماء  لقيمة  وتر�صيخ  امل�اطنة  ملفه�م 
�صامية،  معاين  الفتية  االأجيال  نف��ض  يف  تعمق  اأن  �صاأنها 
وي�صتجمع�ا  �ص�اعدهم  عن  لي�صمروا  همتهم  ت�صحذ  واأن 
الغر�ض  عطاء  وي�صتمر  البناء  م�صرية  لتت�ا�صل  طاقاتهم 

املبارك".

حممد خليفة احل�صري اأول عربي ع�صو مبجل�ض اإدارة 
XBRL املنظمة العاملية لالإف�صاح االإلكرتوين

اختارت املنظمة العاملية لالإف�صاح االإلكرتوين �صعادة حممد خليفة 
وامل�صاندة  امل�ؤ�ص�صية  لل�ص�ؤون  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  احل�صري 
وعربي  اإماراتي  اأول  بذلك  لي�صبح  املنظمة،  اإدارة  مبجل�ض  ع�ص�ًا 
ين�صم لع�ص�ية املنظمة التي تت�ىل تقدمي الدعم واالإ�صراف على ن�صر 
نظام االإف�صاح االإلكرتوين )لغة الربجمة املرنة لالإف�صاح االإلكرتوين 
عن التقارير املالية التي ت�صدرها ال�صركات واجلهات املختلفة( ح�ل 
العامل. ي�صار اإىل اأن احل�صري كان قد �صبق اختياره من قبل املنظمة 
يف  جله�ده  تقديرًا  العام  هذا  اأوائ��ل  العربية  املنطقة  يف  لها  �صفريًا 

التعريف مبعيار االإف�صاح االإلكرتوين ون�صره يف املنطقة. 

المصرفي                  ح��س��اب��ك  رق���م  إب��اغ��ك 
تحويل  من  نك  يمّكً المالي  للسوق 
مالية  ورق���ة  م��ن  ألك��ث��ر  ال��ت��وزي��ع��ات 
حقوق  ويضمن  ال��واح��دة،  المرة  في 
المساهمين الذين لم يقوموا بالصرف 
إما لعدم علمهم بوجود توزيعات، أو 
الستام  التوجه  من  تمكنهم  عدم 

التوزيعات، أو ألي سبب آخر. 

عزيزي المستثمر..
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أول جهة اتحادية تحصل على اعتماد  بتطبيقها من شركة »لويدز« العالمية

هيئـة االأوراق املاليـة تطـبـق موا�صفـة اإدارة املخـاطـر  31000:2009
االأوراق  بهيئة  الداخلي  التدقيق  وح��دة  ح�صلت 
املالية وال�صلع على اعتماد بتطبيق متطلبات ومعايري 
متكنها  بعد   31000:2009 املخاطر  اإدارة  م�ا�صفة 
م��ن اج��ت��ي��از ك��اف��ة م��راح��ل امل��راج��ع��ة وال��ت��دق��ي��ق بهذا 
اخل�ص��ض، وبذلك اأ�صبحت الهيئة اأول جهة احتادية 
م�ؤ�ص�صة  م��ن  القيا�صية  امل�ا�صفة  ه��ذه  على  حت�صل 
العاملية  اأ���ص���ران�����ض  ك�اليتي  ريج�صرتز  "ل�يدز 

 ." )LRQA(
وت�صلم �صعادة  عبد الله الطريفي الرئي�ض التنفيذي 
للهيئة التقرير اخلا�ض بذلك من با�صم عبيد مدير �صركة 

 ." ال�صرق االأو�صط  "ل�يدز ريجي�صرت يف منطقة 
ال��داخ��ل��ي بالهيئة  ال��ت��دق��ي��ق  ت��اأه��ل��ت وح����دة  وق���د 
عملية  اجتيازها  بعد  االع��ت��م��اد  ه��ذا  على  للح�ص�ل 
كامل،  �صهر  مدى  على  ال�صركة  اأجرتها  التي  املراجعة 
وذلك للتاأكد من مطابقة االإج��راءات املتبعة يف الهيئة 

الأف�صل امل�ا�صفات املعيارية املتبعة عامليًا.
وجتدر االإ�صارة  اإىل اأن الهيئة قد قامت با�صتكمال 
كافة متطلبات امل�ا�صفة من ت�صميم النظام، واملنهجية 
املتبعة، والتطبيق العملي، وور�ض الت�عية للمعنيني 
التدقيق  وحدة  خربات  على  اعتمادًا  الذاتية  باجله�د 

باأية  اال�صتعانة  دون  اال�صرتاتيجية  ووحدة  الداخلي 
الهيئة  حر�ض  ويعك�ض  خارجية.   ا�صت�صارية   جهات 
على تلبية متطلبات م�ا�صفة اإدارة املخاطر امل�ؤ�ص�صية 
املخاطر  ت�صنيف  من  الهيئة  متكني  مراعاة  الداخلية 
خمتلف  على  الداخلي  التدقيق  لنتائج  وفقًا  الداخلية 
اإدارة  الهيئة ووحداتها وتطبيق خطط ونظم  اإدارات 
املخاطر بناًء على االطار العام مل�ا�صفة اإدارة املخاطر 
31000:2009 وفق املنهجية املعدة لذلك، االأمر الذي 
للبدء  اأول�ية  ي�صهم يف الرتكيز على اجل�انب االأكرث 

يف معاجلتها بال�صكل املالئم والت�قيت ال�صليم.

�سعادة عبدالله الطريفي الرئي�ض التنفيذي للهيئة اأثناء رفع العلم اأمام مبنى الهيئة بدبي بح�سور بع�ض مديري الهيئة وموظفيها
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هيئة االأوراق املالية حتتفل باليوم الوطني الثاين واالأربعني

احلفل  فعاليات  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  وافتتح   
واألقى كلمة وجه خاللها التهنئة للقيادة احلكيمة للدولة 
بقيادة �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة )حفظه الله( واأخيه �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد 
واإخ�انهما  ال��ل��ه(،  )رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�ض 
اأ�صحاب ال�صم� اأع�صاء املجل�ض االأعلى حكام االإمارات.

 وثمن يف كلمته ذكرى قيام دولة االحتاد، وا�صتذكر 
االأيادي البي�صاء للمغف�ر لهما باإذن الله تعاىل ال�صيخ 
زايد بن �صلطان اآل نهيان م�ؤ�ص�ض دولة االحتاد وباين 
نه�صتها وال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكت�م، اللذين قدما 
بعطائهما واإجنازاتهما مثاًل نادرًا على درب االإخال�ض 
�صعادته  ون�ه  ال�طن.   �صاأن  رفعة  اأجل  من  والتفاين 
خالل  االإم����ارات  دول��ة  �صهدته  ال��ذي  الكبري  بالتط�ر 
الفرتة املا�صية من عمر االحتاد، واملكانة العالية التي 
واالإجن��ازات  االأ�صعدة،  خمتلف  على  الدولة  تب�اأتها 
التناف�صية  ت��ق��اري��ر  واق���ع  م��ن  حققتها  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة 

وامل�ؤ�صرات العاملية. 
ملقرها  املقابلة  الهيئة حفاًل يف احلديقة  وقد نظمت 
الهيئة  ف���رع  مبنى  يف  امل�����ص��رح  وق��اع��ة  اأب���ظ��ب��ي  يف 
بدبي، وت�صمن احلفل تقطيع كعكة االحتفال، والتقاط 
�ص�رة جماعية لكافة م�ظفي الهيئة بح�ص�ر الرئي�ض 
�صعبية  ل��ف��رق  ع��رو���ض  وت��ق��دمي  للهيئة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وم�صابقات تراثية ول�حات فنية بعن�ان "كل العرب" 
اأب�ظبي،  يف  النم�ذجية  االآف��اق  مدر�صتي  طلبة  قدمها 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  )ال��غ������ض،  بعن�ان  اأخ���رى  فنية  ول���ح��ة 

رق�صة الي�لة( لطلبة مدر�صة زايد بن �صلطان يف دبي. 
باأب�ظبي  مقرها  يف  الهيئة  مبنى  تزيني  مت  وق��د 
روح  �صعار  ومل�صق  االإم�����ارات  بعلم  ب��دب��ي  وف��رع��ه��ا 
باالأعالم  الهيئة  اإدارات  تزيني  وكذلك  ال�42،  االحت��اد 
�صم  وعري�ض  تراثية  خيمة  ن�صب  مت  كما  والالفتات، 
و�صقار،  وح��ّن��اي��ة،  الف�ت�غرافية،  لل�ص�ر  معر�صًا 
بع�ض  ت�زيع  مت  كما  ال�صعبية،  االأك���الت  من  ومن��اذج 
ومتجد  الدولة  تراث  عن  تعرب  -التي  الرمزية  الهدايا 

ما�صيها وحا�صرها- على امل�صاركني يف االحتفال.

احتفالية  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت 
واالأربعني  الثاين  ال�طني  الي�م  مبنا�صبة  ن�عية 
لدولة االإم��ارات، وذلك يف مقرها يف اأب�ظبي وفرع 
الطريفي  الله  عبد  �صعادة  بح�ص�ر  بدبي،  الهيئة 
التنفيذي  الرئي�ض  للهيئة ون�اب  التنفيذي  الرئي�ض 

ومديري االإدارات وكافة م�ظفي الهيئة.
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مدخل الهيئة يف دبي مزين بالأعالم والالفتات

جانب  من الحتقال بحديقة العا�سمة املواجهة ملقر الهيئة باأبوظبي

م�ساركات تراثية ت�سمنت عرو�ض احلناية والعري�ض ومعر�ض �سور من املا�سي �سمن خيمة تراثية

احتفل مركز التدريب يف هيئة االأوراق املالية وال�صلع بتاأهيل الدفعة االأوىل 
يف  جنح�ا  الذين  املعتمد"  االمتثال  �صابط  "�صهادة  بربنامج  امللتحقني  من 
اجتياز الربنامج املهني. وي�ؤهل الربنامج منت�صبيه للعمل يف جمال اخلدمات 
واملركز  لالمتثال،  الدولية  اجلمعية  مع  بالتعاون  تنفيذه  ومت  بالدولة،  املالية 
الدويل للتدريب على االلتزام وكلية مان�ص�صرت لالأعمال التي �صاركت يف اإعداد 

الربنامج وو�صع االختبارات.
وقام �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�ض التنفيذي للهيئة وهيلني الجنت�ن 
اجتياز  �صهادات  بت�زيع  لالمتثال  العاملية  اجلمعية  وممثلة  التنفيذي  املدير 
الربنامج،  متطلبات  اأجن��زوا  الذين  اخلريجني  على  املهني  التاأهيل  برنامج 
�صمت  وقد  بدبي.  الهيئة  مقر  يف  الغر�ض  لهذا  اأقيم  تكرمي  حفل  خالل  وذلك 
اأ�صل  – من  الدفعة ثالثة ع�صرة من م�اطني دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
23 ان�صم�ا اإىل الربنامج- اأجنز غالبيتهم الربنامج بتقدير امتياز وجيد جدًا. 

هذا  تقدمي  فيها  يتم  التي  االإم���ارات  دول��ة  االأوىل يف  امل��رة  وتعد هذه هي 
الربنامج املهني الذي ي�ؤهل احلا�صلني عليه للقيام ب��صع وتنفيذ ا�صرتاتيجية 
ما  وه���  واالحتيال،  االأم����ال  غ�صل  عمليات  خماطر  من  وال�قاية  االمتثال 
االإ�صرار  ومن  املالية  اخل�صائر  من  االقت�صادية  امل�ؤ�ص�صات  حماية  يف  ي�صاهم 
ب�صمعتها. كما ي�ؤهل الربنامج املن�صمني اإليه كذلك للقيام مبهمة اإدارة العالقات 
القدرة  العليا، وينمي  القان�ن واالإدارة  اإنفاذ  التنظيمية واأجهزة  مع اجلهات 

على فهم املخاطر مبا ميكن من ت�صميم نظام امتثال فعال الإدارتها.
�صالمة  و���ص��م��ان  املهني  التمّيز  معايري  تر�صيخ  يف  ال��ربن��ام��ج  وي�صهم 
املالية،  االأوراق  قطاع  يف  تتم  التي  امل��ع��ام��الت  بكافة  املتعلقة  املمار�صات 
بكفاءة  االرت��ق��اء  اأج��ل  م��ن  املت�ا�صلة  الهيئة  جله�د  ثمرة  ويعد"الربنامج 
االقت�صادية  للت�صريعات  االمتثال  ودع��م  املالية  االأوراق  قطاع  يف  العاملني 
ثقة  ويعزز  ال�طني  االقت�صاد  يخدم  مبا  العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق 

امل�صتثمرين يف اقت�صاد الدولة ". 
املتطلبات  ي�صت�عب  بحيث  ال�صهادة  لهذه  التاأهيلي  الربنامج  ت�صميم  ومت 
املحلية واالإقليمية ويتما�صى مع اأف�صل اال�صرتاتيجيات واملمار�صات العاملية. 

العاملية لالمتثال وال�صركاء  العمل مع اجلمعية  الهيئة جهدًا يف  ومل تدخر 
االآخرين لن�صر الت�عية  الالزمة من خالل الندوات وامل�ؤمترات، والتاأكيد على 
اأهمية الدور الذي يق�م به االمتثال واملطابقة يف حت�صني االأداء االقت�صادي 

وزيادة ثقة امل�صتثمرين".
رقابة  وتط�ير  املالية،  اخلدمات  رقابة  اأه��داف  )وت�صم  التنظيمية  البيئة 
باأ�ص�اق  .والتعريف  املعرو�صة  املالية  االأوراق  وخماطر  املالية،  اخلدمات 
الدولية  بالل�ائح  الثانية  ال���ح��دة  وتتعلق  االأ���ص��ه��م(.،  امل��ال/اأ���ص���اق  راأ���ض 
الت�صريعات  عن  عامة  ملحة  ت�صمل  )حيث  املتحدة  العربية  االإم��ارات  ول�ائح 
الدولية االأخرية .واملنظمات الرقابية الدولية وتاأثريها، واجلهات و الل�ائح 
دور  فتتناول  الثالثة  ال�حدة  اأما  املتحدة(.  العربية  االإم��ارات  يف  التنظيمية 
امل�ص�ؤولية عن االمتثال، واالأن�اع  وظيفة االمتثال وفهم املخاطر، )وتت�صمن 
واإدارة  اأول�ياتها  االمتثال، وكيف ميكن و�صع  م�ص�ؤويل  ن�صاط  من  املختلفة 

املخاطر واإدارة العالقات الرئي�صة: اخلارجية والداخلية( .

لتطوير خبرات وكفاءات العاملين في السوق المالية

الهيئـة تكـرم 23 من احلـا�صليـن
 على �صهادة �صابط االمتثال املعتمد
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يف  الرئي�ض  املتحدث  كلمة  �صعادته  اإلقاء  خالل  ذلك  جاء 
االأوروب��ي  العربي  امل�صريف  احل�ار  منتدى  جل�صات  افتتاح 

الذي عقد يف روما، حتت �صعار "التكامل القت�صاد اأف�صل".
املنتدى  خ��الل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وعر�صت 
جتربة االإمارات يف تط�ير التم�يل االإ�صالمي واأ�ص�اق راأ�ض 
املال، بهدف تعميم اال�صتفادة من هذه التجربة على امل�صاركني 
والدولية  العربية  االأو���ص��اط  وخمتلف  املنتدى  جل�صات  يف 
وامل�صاهمة يف تط�ير ال�صناعة امل�صرفية االإ�صالمية وتعزيز 
دورها ملا فيه خدمة التنمية االقت�صادية واالجتماعية اإقليميًا 
التي  واالإجن���ازات  املبادرات  تتايل  مع  وخ�ص��صًا  وعامليًا، 
تر�صخ مكانة دولة االإمارات على خريطة االقت�صاد االإ�صالمي، 
الدورة  با�صت�صافة  دبي  ف�ز  االإع��الن عن  اأحدثها  كان  والتي 
الذي   ،2014 االإ�صالمي  االقت�صادي  املنتدى  من  العا�صرة 
احلك�مات  روؤ���ص��اء  من  وا�صعة  م�صاركة  �صن�يًا  ي�صتقطب 

و�صناع القرار واخلرباء البارزين.
وتطرق العر�ض اإىل املق�مات التي متيز �صناعة التم�يل 
االإ�صالمي يف الدولة، ويف مقدمتها عدد امل�صارف االإ�صالمية 
العاملة بالدولة الذي يبلغ 7 م�صارف من بينها اأقدم م�صرف 
العامل، وه� بنك  لالأفراد يف  اإ�صالمي يقدم خدمات م�صرفية 
تقدم  التي  التقليدية  امل�صارف  عن  ف�صاًل  االإ���ص��الم��ي،  دب��ي 
بنظام  االإ�صالمية  ال�صريعة  مع  مت�افقة  م�صرفية  منتجات 
اإىل �صركات التم�يل و�صركات  الن�افذ االإ�صالمية، باالإ�صافة 

التاأمني التي تعمل وفقًا ملبادئ ال�صريعة االإ�صالمية.
اأن هذه املق�مات تدعمها بيئة تنظيمية  واأو�صح العر�ض 
ق���ي��ة ح��ي��ث اأ����ص���در م�����ص��رف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
املركزي قان�نا منظما الأن�صطة امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية 
لعام   )6( رقم  )القان�ن  االإ�صالمية  اال�صتثمارية  وال�صركات 
مع  مت�افقة  حل�ل  ب��صع  مبادرته  اإىل  باالإ�صافة   ،)1985
جديدة  الآلية  وتط�يره  ال�صي�لة،  الإدارة  االإ�صالمية  ال�صريعة 
ت�فري  بهدف  م�صم�نة  مرابحة  ت�صهيل  منح  مب�جبها  يتم 
هيئة  اأن  عن  ف�صاًل  االإ�صالمية،  للم�صارف  لل�صي�لة  م�صدر 
االأوراق املالية وال�صلع لديها نظام الإ�صدار واإدراج ال�صك�ك 
املمار�صات  اأف�صل  وف��ق  تط�يره  حاليًا  -يجري  االإ�صالمية 

العاملية.
اإطار تنظيمي ورقابي  اإىل �صرورة وج�د  الهيئة   ودعت 
ال�صريعة  اأحكام  وتف�صريات  الفتاوى  ت�حيد  حتقيق  ي�صمن 
املنفذة  وال�صفقات  العق�د  اأن  اىل  م�صريا  بالعق�د،  املتعلقة 
تت�افق مع مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية، فيما ي�صب يف خانة 
ب�صناعة  املختلفة  والفئات  امل�صلحة  اأ�صحاب  ثقة  تدعيم 
التم�يل االإ�صالمي.  واأكدت �صرورة التن�صيق الكامل وت�صافر 
اجله�د بني اجلهات التنظيمية والت�صريعية وتن�صيق االأدوار 
مع  مت�افق  م��ايل  ونظام  اأ�صا�صية  بنية  الإيجاد  بينها،  فيما 
مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية ل�صمان وج�د ت�صكيلة منا�صبة من 

املنتجات املالية املت�افقة مع مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية.

»األوراق المالــيــة« تحــّدث 
نظام إصدار وإدراج الصكوك 

والسـنـدات وفــق أفضــل 
الممـارسـات العالمـيــة 

خالل جلسات منتدى الحوار العربي األوربي

الهيئة تعر�ض جتربة االإمارات يف تطوير التمويل االإ�صالمي واأ�صواق راأ�ض املال

    رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بجعل دبي 
عاصة االقتصاد اإلسالمي رسخت صدارة اإلمارات عالميًا 

اأكد �صعادة عبدالله الطريفي الرئي�ض 
وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ري��ادة 
يف ���ص��ن��اع��ة ال��ت��م���ي��ل االإ���ص��الم��ي مبا 
ل��دي��ه��ا م���ن م��ق���م��ات وع��ن��ا���ص��ر ج��ذب 
ت�ؤهلها الأن تتب�اأ مركز ال�صدارة عامليًا، 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  دع��م  مقدمتها  ويف 
م�صتقبلية  طريق  خارطة  و�صعت  التي 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  روؤي���ة  ج�صدت 
رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد 
حاكم  ال�����زراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
عا�صمة  دب��ي  بجعل  الله"  "رعاه  دب��ي 
لالقت�صاد االإ�صالمي يف العامل، وذلك من 
خالل اخلطة اال�صرتاتيجية التي اأطلقها 

�صم�ه لتط�ير هذا القطاع.
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االأوراق  هيئة  يف  التدريب  مركز  اأمناء  جمل�ض  عقد 
املالية وال�صلع اجتماعه ال�صاد�ض برئا�صة �صعادة عبد الله 
اأمناء  الطريفي الرئي�ض التنفيذي للهيئة رئي�ض جمل�ض 
االجتماع  مت  بدبي.  الهيئة  ف��رع  مقر  يف  وذل��ك  امل��رك��ز، 
علي  جا�صم  والدكت�ر  ال�صاكت  ب�صام  الدكت�ر  بح�ص�ر 
ال�صام�صي وزهري متيم اجلرك�ض والدكت�ر عبيد �صيف 

الزعابي مدير مركز التدريب وفريق العمل باملركز.
وناق�ض االجتماع  تقرير االإجنازات وم�ؤ�صرات االأداء 
ق��رارات  ومتابعة   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل  التدريب  ملركز 
وت��صيات االجتماع اخلام�ض. وقد مت خالل االجتماع 
ا�صتعر�ض برنامج الندوات العامة املقرتحة للم�صتثمرين 
وكذلك   ،2014 ال��ع��ام  امل���ال  اأ����ص����اق  يف  واملتعاملني 
الربامج التدريبية مل�ظفي االأ�ص�اق و�صركات ال��صاطة 
املهني  التعليم  م�صروع  مناق�صة  متت  كما  نف�صه،  للعام 

امل�صتمر )CPD( للعاملني يف قطاع راأ�ض املال.
ومت اأي�صًا خالل االجتماع االطالع على مقرتح اعتماد 

ال�صركاء اال�صرتاتيجيني لتقدمي خدمات التدريب.
وا�صتعر�ض جمل�ض االأمناء اخلطة الت�ص�يقية للمركز 

ومن بينها مقرتح حتديث �صعار املركز وت�صميم امل�اد 
الت�ص�يقية واالإعالنية وامل�قع االإلكرتوين. 

 وناق�ض املجل�ض كذلك ملخ�ض درا�صة مقارنة بني مركز 
االأوراق  هيئة  مركز  و   )SADIC( املاليزي  التدريب 

.)SCATC( املالية و ال�صلع للتدريب
ب��ف���ز دب��ي  ب���داي���ة االج���ت���م���اع االح���ت���ف���ال  ومت يف 
لقيام   42 ال�  2020 والي�م ال�طني  اإك�صب�  با�صت�صافة 

االحتاد.

خالل اجتماعه السادس

جمل�ض اأمناء مركز التدريب ي�صتعر�ض موؤ�صرات االأداء ومقرتحات التطوير

يف  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ���ص��ارك��ت 
جمال�ض  لروؤ�صاء  ال�زارية  للجنة  الرابع  االجتماعني 
ب��دول  امل��ال��ي��ة  ل��الأ���ص���اق  املنظمة  اجل��ه��ات  اإدارات 
روؤ�صاء  للجنة  التا�صع  واالجتماع  التعاون،  جمل�ض 
هيئات االأ�ص�اق املالية )اأو من يعادلهم( بدول جمل�ض 
العامة  االأمانة  مبقر  ُعقدا  اللذين  اخلليجي،  التعاون 

يف مدينة الريا�ض. 
ال�زارية،  اللجنة  اجتماع  يف  الهيئة  وفد  تراأ�ض 
نيابة عن معايل املهند�ض �صلطان بن �صعيد املن�ص�ري 
وزير االقت�صاد رئي�ض جمل�ض االإدارة، �صعادة عبدالله 

الطريفي الرئي�ض التنفيذي للهيئة. 
ومت خالل االجتماعني ا�صتعرا�ض اآخر امل�صتجدات 
والتط�رات يف االأ�ص�اق املالية بدول املجل�ض وتبادل 
الهامة  ال��ق��رارات  بع�ض  وات��خ��اذ  ب�صاأنها  امل�����ص���رة 
االأ�ص�اق  بني  التكامل  م�صرية  تعزيز  �صاأنها  من  التي 

اخلليجية.
واأقر االجتماع البن�د ال�اردة على جدول االأعمال، 
بني  التفاهم  مذكرة  رفع  على  اللجنة  اأع�صاء  واتفق 

املجل�ض  ب���دول  امل��ال��ي��ة  ل��الأ���ص���اق  املنظمة  اجل��ه��ات 
للت�قيع  متهيدًا  عليها،  للم�افقة  ال���زاري  للمجل�ض 
للتعامل  تنظيمي  اإط��ار  مبثابة  تك�ن  بحيث  عليها.. 
بدول  املالية  لالأ�ص�اق  املنظمة  الرقابية  اجلهات  بني 

املجل�ض.
 ومت خالل االجتماعات ا�صتعرا�ض الدرا�صة املقدمة 

الدور  تعزيز  ح�ل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  من 
بدول  املالية  االأ���ص���اق  لهيئات  والتنظيمي  الرقابي 
املنظمة  قبل  م��ن  امل��ص�عة  املعايري  وف��ق  املجل�ض 
العاملية لهيئات االأوراق املالية )اأي��صك�( ودفع �صبل 

التن�صيق بني اجلهات التنظيمية واالأ�ص�اق املالية.
بني  العالقة  طبيعة  حتديد  الدرا�صة  وا�صتهدفت 
م��ن حيث  ل��ه��ا  املنظمة  امل��ال��ي��ة واجل��ه��ات  االأ����ص����اق 
االأ�ص�اق  ه��ذه  على  الرقابة  على  اجلهات  ه��ذه  ق��درة 
الق�انني  مب���ج��ب  لديها  امل��ت���اف��رة  وال�����ص��الح��ي��ات 
املطبقة، باالإ�صافة اإىل قدرة هذه اجلهات على فر�ض 

عق�بات على االأ�ص�اق املالية والعاملني بها.
مناق�صة  ال����زاري���ة  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
الق�اعد امل�حدة الإدراج االأوراق املالية، حيث اطلعت 
اللجنة على ت��صيات االجتماع التا�صع  للجنة روؤ�صاء 
الهيئات االأ�ص�ق املالية، واتفقت اللجنة ال�زارية على 
االأعلى  للمجل�ض  بالرفع  ال�زاري  للمجل�ض  الت��صية 
للم�افقة على اال�صتمرار يف تطبيق الق�اعد امل�حدة 

الإدراج االأوراق املالية .

الهيئة ت�صارك يف اجتماعات اللجنة الوزارية وجلنة روؤ�صاء جمال�ض 
اإدارات هيئات االأ�صواق املالية لدول »التعاون«
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بهدف التعاون في مجالي التنمية البشرية والبحوث العلمية

»االأوراق املالية وال�صلع« توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي

وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع مذكرة تفاهم 
التعاون  اأوا�صر  تعزيز  ت�صتهدف  دبي،  جامعة  مع 
والتط�ير  والدعم  املهنية  اال�صت�صارات  جمال  يف 
الب�صرية  التنمية  جمال  ويف  عام  ب�صكل  امل�ؤ�ص�صي 

واالإدارية واالجتماعية ب�صكل خا�ض. 
احل�صري  خليفة  حممد  �صعادة  االتفاقية  وق��ع 
امل�ؤ�ص�صية  ل��ل�����ص���ؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
حممد  عي�صى  الدكت�ر  و�صعادة  بالهيئة  وامل�صاندة 
من  عدد  بح�ص�ر  وذلك  دبي،  جامعة  مدير  ب�صتكي 
كليات  وع��م��داء  الهيئة  م��ن  وامل�ص�ؤولني  املديرين 

اجلامعة. 
واأك�����د ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة اأن 

ياأتي  التفاهم  مذكرة  ت�قيع  على  الهيئة  "حر�ض 
ال�صركاء  مع  العالقات  تعزيز  يف  لروؤيتها  ترجمة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني، ودع����م اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون مع 
الدولة  داخل  والبحثية  العلمية  امل�ؤ�ص�صات  اأف�صل 
العلمية  املناهج  من  اال�صتفادة  وتعظيم  وخارجها، 
امل��ع��ت��م��دة حم��ل��ي��ًا وع��امل��ي��ًا ل���دى ه���ذه امل���ؤ���ص�����ص��ات 
والت�صغيلية  اال�صرتاتيجية  اخلطط  دع��م  بغر�ض 
وفق  الب�صرية  ك���ادره��ا  ب���اأداء  واالرت��ق��اء  للهيئة 
امل�ؤ�ص�صية  بنيتها  العلمية، وتط�ير  املعايري  اأف�صل 
والتقنية، مبا يعك�ض روؤية القيادة الر�صيدة للدولة 
اأف�صل  وت��ب��ن��ي  وال��ت��م��ي��ز  االإب�����داع  ث��ق��اف��ة  ن�صر  يف 

املمار�صات العاملية.

مذكرة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
ت�صتهدف  االإمارات"  "روؤية  �صركة  م��ع  تفاهم 
الت�عية  التعاون بني اجلانبني يف جمال  تعزيز 
تليفزي�نية  قناة  اإط��الق  خالل  من  اال�صتثمارية 
على النح� الذي يرتقي باالأداء يف قطاع االأوراق 
املالية  االأ�ص�اق  املالية، وي�صهم يف من� وتط�ر 
عبدالله  �صعادة  املذكرة   وقع  ال�صلع.  واأ���ص���اق 
و�صعادة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  الطريفي 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  �صاح�ه  را�صد  حميد 
من  ع��دد  بح�ص�ر  وذل���ك  االإمارات"،  "روؤية 

امل�ص�ؤولني واملخت�صني من اجلانبني.
من  ال��ت��ع��اون  تنفيذ  يتم  امل��ذك��رة  ومبقت�صى 
مبدئية  مرحلة  ت�صبقها  رئي�صية  مراحل   3 خالل 

متثل البث التجريبي ح�صب التف�صيل االآتي: 
للتداوالت  املبا�صر  النقل  االأوىل:  املرحلة   •
خ��الل عر�ض  م��ن  ب��ال��دول��ة  املالية  االأ���ص���اق  يف 
�صا�صة  املالية/  ل��الأوراق  االإم��ارات  �ص�ق  م�ؤ�صر 
ال���ت���داول احل���ي ال����ذي ���ص��ي��ت��م ب��ث��ه ع��رب ال��ق��ن��اة 

التلفزي�نية.
تلفزي�نية  ب��رام��ج  ب��ث  الثانية:  املرحلة   •
وتغطية  امل���ال،  اأ���ص���اق  جم��ال  يف  متخ�ص�صة 
بعد  ال�صلة  ذات  االأخ��ب��ار  الأه��م  ي�مية  اإعالمية 

فرتة النقل املبا�صر للتداوالت.
تطب��يق  تط�����ير  الثال��ث���ة:  املرح���ل��ة   •
 elife TV( عب������ر  االأول  بال���طرف  خ��ا�ض 

.)App Store

وب��ن��اء ع��ل��ى االت��ف��اق ال���ذي مت ت���ق��ي��ع��ه بني 
اجلانبني تق�م هيئة االأوراق املالية ببث ر�صائل 
م��ادة  �صكل  يف  ���ص���اء  للم�صتثمرين،  ت���ع���ي��ة 
اأ�صفل  املعل�مات  �صريط  خ��الل  م��ن  اأو  فيلمية 
اأو  ال�ثائقية  االأف���الم  بع�ض  وعر�ض  ال�صا�صة، 
باإنتاجها،  تق�م  التي  الت�ع�ية  اأو  الت�صجيلية 
اأو فعالياتها امل�صجلة م�صبقًا، مبا يف ذلك ندوات 
ذات  وامل�ؤمترات  للم�صتثمرين  امل�جهة  الت�عية 
بقطاع  ال��ع��الق��ة  ذات  والعلمي  املهني  ال��ط��اب��ع 
بث  عن  ف�صاًل  بالدولة،  وال�صلع  املالية  االأوراق 
اأو  ق��رارات  اأو  ت�صريعات  ب�صدور  تتعلق  اأخبار 

ل�ائح ذات �صلة باأ�ص�اق املال.

قناة تليفزيونية لتوعية 
امل�صتثمرين يف االأ�صواق املالية 

مذكرة تفاهم بني الهيئة واأكادمية ات�صاالت
برامج  من  اال�صتفادة  بهدف  تفاهم،  مذكرة  ات�صاالت  واأكادميية  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
التاأهيل والتدريب التي يقدمها كل طرف لالآخر مبا يكفل تط�ير عمل اأ�ص�اق املال يف الدولة، واالأن�صطة 

واخلدمات املالية ب�صفة عامة، واالرتقاء مب�صت�ى االأداء املهني للعاملني يف هذا املجال ب�صفة خا�صة.
وقع املذكرة عن الهيئة د.عبيد الزعابي مدير فرع دبي وعن االأكادميية علي القايدي املدير العام بال�كالة.
التعاون  تط�ير  ب�صاأن  والتن�صيق  بينهما  والتعاون  وال��درا���ص��ات  اخل��ربات  تبادل  املذكرة  وتت�صمن 

والتفاهم امل�صرتك يف جماالت التاأهيل والتدريب والتعليم التي ينظمها الطرفان.
بني  باالتفاق  وذل��ك  املالية  اخلدمات  جمال  يف  العاملني  للمهنيني  التدريبية  الربامج  املذكرة  وتقرتح 
واالأدوات  باملنتجات  اجليدة  املعرفة  يحقق  مبا  املهنية  مب�صت�ياتهم  واالرتقاء  تط�يرهم  بهدف  الطرفني 
املالية املتداولة يف االأ�ص�اق املالية.والت�صجيع على التعليم امل�صتمر والتط�ير املهني يف جمال اخلدمات 
والدعم  املهنية  واال�صت�صارات  والت�عية  والتاأهيل  التدريب  جمال  يف  التعاون  على  تن�ض  كما  املالية.. 
والتط�ير وتنظيم امل�ؤمترات وور�ض العمل والندوات املتخ�ص�صة، وذلك �صمن حدود �صالحيات كل منهما 
وذلك يف املجاالت التي تتعلق بالقطاعات املالية واالقت�صادية والتنم�ية، باالإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف رفع 

كفاءة العاملني واملهتمني بهذه املجاالت. 

�سعادة حممد احل�سري ود. عي�سى ب�ستكي اأثناء التوقيع على مذكرة التفاهم
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 وقع �ص�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية مذكرة تفاهم مع 
اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة، يق�م ال�ص�ق مب�جبها 
ل�صرح  لطالب اجلامعة  العمل  الندوات وور�ض  بتنظيم 
االأ���ص���اق  يف  ال��ت��داول  اأ�صاليب  و  ال�ص�ق  اإج����راءات 
مهن  نح�  الطلبة  تاأهيل  يف  للم�صاعدة  وذل��ك  املحلية،  
امل��ال��ي��ة، وي�فر  ب�����االأوراق  ال��ت��ج��ارة  ع��امل  حمتملة يف 
والبيانات  ال��ت��داول  �صجالت  تاريخ  للجامعة  ال�ص�ق 
املالية ال�صتخدامها بغرف الف�ص�ل التعليمية باجلامعة. 
التنفيذي  الرئي�ض  البل��صي،  را���ص��د  امل��ذك��رة  وق��ع 

لل�ص�ق وت�ما�ض ه�ك�صتيتلر،  مدير اجلامعة بال�كالة 
وذلك بح�ص�ر ممثلني رفيعي امل�صت�ى من كال اجلانبني. 
وقال را�صد البل��صي، الرئي�ض التنفيذي ل�ص�ق اأب�ظبي 
هذه  ت�قيع  �صرورنا  دواع��ي  ملن  اإن��ه  املالية،  ل���الأوراق 
اأنها  االتفاقية مع اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة حيث 
تتمتع ب�صمعة متميزة يف املنطقة ونحن حري�ص�ن جدا 
االهتمام  ذات  املجاالت  من  عدد  يف  معها  التعاون  على 
امل�صرتك. ونحن متاأكدون  اأن هذا االتفاق البّناء �صي�صهم 

يف تعزيز العالقات بني م�ؤ�ص�صتينا."    

ل��الأوراق املالية بالتن�صيق مع  اأب�ظبي  ي�صعى �ص�ق 
ي�صمح  قرار  وال�صلع،  ال�صت�صدار  املالية  االأوراق  هيئة 
مب�جبه بتطبيق عر�ض �صعر ال�صهم لل�صركات اخلا�صة 
ت��داول  ق��اع��ة  االأ���ص��ه��م يف  ت���داول  ع��ر���ض  �صا�صات  على 

ال�ص�ق.
وقال را�صد البل��صي الرئي�ض التنفيذي لل�ص�ق: “هذا 
االإجراء ي�فر دورًا فاعاًل يهدف اإىل اإيجاد �صي�لة لل�ص�ق 
وتفعيل  ال�صركات،  الأ�صهم  عادلة  باأ�صعار  وال�صركات 

اإيجاد ق�ى عر�ض وطلب الأ�صهم هذه ال�صركات”. 
اأب�ظبي لالأوراق املالية قد وقع م�ؤخرًا  وكان �ص�ق 
اتفاقية اأمني ال�صجل مع �صركة منازل العقارية امل�صاهمة 

العقاري،  اال�صتثمار  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  اخلا�صة 
بح�ص�ر جمم�عة من مديري وم�ص�ؤويل اجلانبني وعدد 

من ذوي االخت�صا�ض. 
التنفيذي  الرئي�ض  البل��صي  را�صد  االتفاقية  وق��ع 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القبي�صي  مهنا  وحممد  لل�ص�ق، 
�صركة منازل العقارية.  ومب�جب االتفاقية، يلتزم �ص�ق 
اإلكرتوين حلفظ  املالية بت�فري نظام  اأب�ظبي لالأوراق 
االأ�صهم، باالإ�صافة اإىل ت�ليه م�ص�ؤولية نقل ملكية اأ�صهم 
الرهن وغريها،  الرهن وفك  اإج��راءات  واإمت��ام  ال�صركة 
وفقًا للق�انني املعم�ل بها لدى �ص�ق اأب�ظبي لالأوراق 

املالية وقان�ن تاأ�صي�ض ال�صركات.

ل��الأوراق  اأب�ظبي  ل�ص�ق  التنفيذي  الرئي�ض  انتخب 
لرئي�ض  نائبًا  م�ؤخرًا  البل��صي،  را�صد  �صعادة  املالية، 
جمل�ض اإدارة احتاد ب�ر�صات جن�ب اآ�صيا يف االجتماع 
اأول  بذلك  ليك�ن  ل��الحت��اد،  التنفيذية  للجنة  ال�صن�ي 
م�ص�ؤول عربي يتم انتخابه لت�يل من�صب نائب الرئي�ض 

يف املنظمة منذ اإن�صائها.  وقال را�صد البل��صي "ي�صرفني 
اختياري لهذا املن�صب، واأعترب اأنه اإجناز يح�صب ل�ص�ق 
اأب�ظبي لالأوراق املالية، واأتطلع اإىل التعاون البناء مع 
اأع�صاء املنظمة من اأجل دفع اأهدافنا وتطلعاتنا امل�صرتكة 

اإىل االأمام". 

�صوق اأبوظبي يوقع مذكرة تفاهم مع اجلامعة االأمريكية يف ال�صارقة

.. وي�صعى لتطبيق عر�ض اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة على �صا�صات التداول

را�صد البلو�صي نائبًا لرئي�ض احتاد بور�صات جنوب اآ�صيا

�صوق اأبوظبي يبداأ اختبار نظام 
التداول اجلديد »اك�صرتمي«

اتفاقية تعاون بني �صوق اأبوظبي 
و»تداول« ال�صعودية

تطبيق  املالية  ل����الأوراق  اأب���ظ��ب��ي  �ص�ق  ب��داأ 
ال��ت��داول اجلديد  اإج���راء االخ��ت��ب��ارات على نظام 
م�صت�ى  على  االأح���دث  يعد  ال��ذي  "اك�صرتمي" 

املنطقة.
يعد  االختبار  ه��ذا  تطبيق  ب��اأن  ال�ص�ق  واأف��اد 
خط�ة اأوىل للتاأكد من جاهزية �صركات ال��صاطة 
التداول  نظام  مع  للتعامل  وم�اءمتها  واأنظمتها 

اجلديد بال�ص�ق.
االخ��ت��ب��ارات ه�  تلك  من  الهدف  اأن  واأ���ص��اف 
العمل  حتمل  على  املختارة  االنظمة  ق��درة  ك�صف 
مع نظام التداول اجلديد، ومدى جاهزية االنظمة 
و�صبكة الربط يف ال�صركات امل�صاركة يف االختبار 
عمليات  يف  اك�صرتمي  نظام  ا�صتخدام  لتطبيق 
ومدى  ال�ص�ق  يف  حتدث  التي  الي�مية  التداول 
اأن  ال�ص�ق  واأ���ص��اف  املكثفة.  ل��الأوام��ر  التحمل 
تتلقى  ال�ص�ق  اإدارة  واأن  ناجحا  ك��ان  االختبار 
االختبار  يف  امل�صاركة  اجلهات  مالحظات  حاليًا 
اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  الإط����الق  ا���ص��ت��ع��دادًا  ملعاجلتها 

للتداول يف يناير 2014.

مذكرة  املالية  ل���الأوراق  اأب�ظبي  �ص�ق  وق��ع 
تفاهم مع ال�ص�ق املالية ال�صع�دية »تداول« وذلك 
العالقات  وتعزيز  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  الأجل 
الثنائية بني ال�ص�قني، وذلك خالل حفل اأقيم بهذه 
الرئي�صي  املقر  يف  االإعالمي  املركز  يف  املنا�صبة 

ل�"تداول" بالعا�صمة ال�صع�دية الريا�ض.
ووفقًا ملذكرة التفاهم التي قام بت�قيعها كل من 
را�صد البل��صي الرئي�ض التنفيذي ل�ص�ق اأب�ظبي 
املالية  لل�ص�ق  التنفيذي  واملدير  املالية،  لالأوراق 
اتفق  فقد  الغامدي،  �صالح  بن  ع��ادل  ال�صع�دية 
مبا  والتجارب  املعل�مات  تبادل  على  الطرفان 
امل�صرتك،  والتعاون  الت�ا�صل  م�صت�يات  يعزز 
برنامج  و�صع  على  التعاون  هذا  �صي�صتمل  حيث 
من  واال�صتفادة  اخل��ربات،  تبادل  اإمكانية  يتيح 
وا�صتك�صاف  ال�ص�قان  بها  يزخر  التي  الكفاءات 
فر�ض العمل امل�صرتك، وتبادل معل�مات االأ�ص�اق 
املالية والطرح امل�صرتك، اإ�صافة اإىل التعاون يف 

مبادرات تط�ير االأ�ص�اق.

�سعادة را�سد البلو�سي ي�سافح مدير اجلامعة الأمريكية بالوكالة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم
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ن��ظ��م ����ص����ق دب����ي امل���ايل 
يف ���ص��ه��ر ن���ف��م��رب امل��ا���ص��ي 
امل��ايل  دب��ي  �ص�ق  “منتدى 
ون����ا�����ص����داك دب������ي ال���ث���اين 
ح����ل االك��ت��ت��اب��ات ال��ع��ام��ة، 
“االكتتابات  ع��ن���ان  حت��ت 
اال����ص���ت���ع���داد،   – العامة” 
الت�قيت، وع�امل اجلذب”، 
رفيع  م�ص�ؤواًل   80 مب�صاركة 
امل�صت�ى ميثل�ن 53 �صركة، 
روؤ���ص��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  بينهم 
االإدارات  جمال�ض  واأع�صاء 
وامل�������ص����ؤول���ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
من  م��ن��ت��ق��اة  جم��م���ع��ة  يف 
ال�����ص��رك��ات االإم���ارات���ي���ة، مبا 

حك�مية  و�صركات  وخا�صة  عائلية  �صركات  ذلك  يف 
قطاع  يف  العاملني  اخل���رباء  م��ن  ح�صد  جانب  اإىل 

ا�صت�صارات االكتتابات العامة االأولية.
فيه  ي�صتعد  وقت  يف  املنتدى  هذا  تنظيم  وياأتي 
قطاع االكتتابات العامة االأولية لبدء مرحلة جديدة 
من الن�صاط، وو�صط اهتمام متزايد من جانب جمه�ر 
امل�صتثمرين بامل�صاركة يف اأية اكتتابات مرتقبة خالل 
ال�صه�ر القليلة املقبلة. وت�صري نتائج ا�صتبيان اأجراه 
عرب  املا�صي  ن�فمرب  �صهر  خ��الل  امل��ايل  دب��ي  �ص�ق 
ح�ل  امل�صتثمرين  روؤي��ة  ب�صاأن  االإل��ك��رتوين  م�قعه 
املنتدى،  ا�صتعرا�صها خالل  العامة، ومت  االكتتابات 
ا�صتعدادهم  اأك����دوا  امل�����ص��ارك��ني  م��ن   76% اأن  اإىل 
االثني  ال�صه�ر  خالل  عامة  اكتتابات  يف  للم�صاركة 
خا�صًا  اه��ت��م��ام��ًا  غالبيتهم  واأب����دى  امل��ق��ب��ل��ة،  ع�صر 
حك�مية  ل�صركات  ع��ام��ة  اكتتابات  يف  بامل�صاركة 

وجمم�عات عائلية وخا�صة.
امل�صتثمرين  من   1033 اال�صتبيان  عينة  �صملت 
االأف�������راد وامل����ؤ����ص�������ص���ات، وج�����اء ق��ط��اع��ا ال��ف��ن��ادق 
وال�صياحة، والتجزئة يف مقدمة القطاعات اجلديدة 
لل�ص�ق عرب  ان�صمامها  امل�صتثمرون يف  التي يرغب 
القطاعات  جانب  اإىل  وذل��ك  عامة،  اكتتابات  تنفيذ 
الرئي�صية التقليدية وخا�صة العقارات واالإن�صاءات، 

وامل�صارف.
وقد مثل املنتدى من�صة لال�صتماع الأفكار قيمة من 
جانب املتحدثني ومديري اجلل�صات ح�ل العديد من 
العامة  االكتتابات  بقطاع  ال�صلة  ذات  امل��ص�عات 
االأولية ومنها: حركة وتط�رات �ص�ق املال يف دبي، 

لل�صركات  املحتملة  الفر�ض 
البيئة  م�صتجدات  �ص�ء  يف 
التنظيمية، روؤية امل�صتثمرين 
يف االإمارات ح�ل االكتتابات 
الطريق  وخ���ارط���ة  ال��ع��ام��ة، 
واإدراج���ات  اكتتابات  لتنفيذ 
ن������اج������ح������ة، واخل������������ربات 
وال����درو�����ض امل�����ص��ت��ف��ادة من 
لل�صركات  الناجحة  التجربة 

املدرجة.
وي�����������ص�����ري ا����ص���ت���ب���ي���ان 
�����ص�����ق دب�����ي امل�������ايل ح����ل 
لقطاع  امل�صتثمرين  روؤي����ة 
اأن  اإىل  ال��ع��ام��ة  االك��ت��ت��اب��ات 
يلتفت  ع����ام���ل  ث��الث��ة  اأب�����رز 
اإليها امل�صتثمرون عند اتخاذ قرار امل�صاركة تتمثل يف 
االأداء املايل لل�صركة، وامل�ؤ�ص�صني واالإدارة، و�صهرة 
العالمة التجارية، يف حني منح امل�صتثمرون االأفراد 
امل�صتثمرون  ورك��ز  اخل��رباء  ل��راأي  اإ�صافية  اأهمية 
ك��اأح��د  لل�صركة  االإع���الم���ي  ع��ل��ى احل�����ص���ر  االأف�����راد 
االكتتاب،  يف  امل�صاركة  ق��رار  يف  امل���ؤث��رة  الع�امل 
وركز امل�صتثمرون امل�ؤ�ص�صاتي�ن على راأي اخلرباء 

كاأحد الع�امل امل�ؤثرة عند اتخاذ القرار.
وقد مت خالل املنتدى اإلقاء ال�ص�ء على التجارب 
الناجحة لعدد من ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة 
العربية  يف �ص�ق دبي املايل ونا�صداك دبي ومنها: 
للطريان وم�اينء دبي العاملية، اإ�صافة اإىل مناق�صة 
تط�رات البيئة التنظيمية مب�صاركة خرباء من هيئة 
االأوراق املالية وال�صلع و�صلطة اخلدمات املالية يف 

دبي.
اإدارة،  وقال �صعادة عي�صى كاظم، رئي�ض جمل�ض 
املايل  دب��ي  �ص�ق  يعمل  املايل:”  دب��ي  �ص�ق  �صركة 
و�صركات  العائلية  املجم�عات  ت�صجيع  على  ب��داأب 
دب��ي  ���ص���ق  يف  االإدراج  ع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة  امل�صاهمة 
الفر�ض  تن�ع  يف  ي�صهم  مبا  دب��ي  ونا�صداك  امل��ايل 
امل�صتثمرين  جمه�ر  وميكن  املتاحة،  اال�صتثمارية 
من اال�صتفادة من معدالت النم� العالية التي حتققها 
ال�طني. وياأتي تنظيم هذا  كافة قطاعات االقت�صاد 
النقا�ض  اإثراء  ال�ص�ق على  اإطار حر�ض  املنتدى يف 
بني خمتلف املتعاملني ح�ل العديد من الق�صايا ذات 
امل��ال يف  اأ���ص���اق  اأهمية  ب��االأ���ص���اق واإب���راز  ال�صلة 

م�صاعدة ال�صركات على حتقيق النم� امل�صتدام.

سوق دبي ينظم منتدى حول “االكتتابات العامة”

 ا�صتبيان: 76% من امل�صتثمرين على ا�صتعداد للم�صاركة  
يف االكتتابات العامة خالل الـ 12 �صهرًا املقبلة

اأعلن �ص�ق دبي املايل م�ؤخرًا عن اعتماد �صركة 
التداول  ن�صاط  ملمار�صة  املالية"  ل��الأوراق  "الرمز 
املبا�صر يف ال�ص�ق، بعد اإجناز كل متطلبات اإ�صافة 
هذا الن�صاط اإىل قائمة خدمات ال�صركة، لريتفع بذلك 
عدد �صركات ال��صاطة التي ت�فر هذه اخلدمة اإىل 6 
ال�ص�ق حاليًا، وبالتعاون  اإدارة  �صركات . وتعكف 
مراجعة  على  وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  م��ع 
مزاولة  يف  ترغب  اأخ��رى  عدة  �صركات  من  طلبات 
املبا�صر  ال��ت��داول  خدمة  وتتيح   . نف�صه  الن�صاط 
ل�صركات ال��صاطة تف�ي�ض اأحد ال��صطاء العامليني 
�ص�ق  يف  مبا�صرة  وال�صراء  البيع  اأوام���ر  لتنفيذ 
دبي املايل من خالل حزمة برامج التداول املبا�صر 
من  ك�صكل  وذل��ك  ال�صركة،  تخ�ص�صها  التي   DMA

اأ�صكال ال��ت��داول االإل��ك��رتوين ع��رب االإن��رتن��ت، مبا 
اأنه اأ�صبح مبقدور ال��صيط العاملي التداول  يعني 

مبا�صرة يف ال�ص�ق .
وتعك�ض هذه اخلط�ة االهتمام املتزايد من قبل 
امل�صتثمرين العامليني باال�صتثمار يف االأوراق املالية 

املدرجة يف �ص�ق دبي املايل .

�صوق دبي يعتمد »الرمز« ملزاولة 
»التداول املبا�صر«

100 % ن�صبة التزام ال�صركات 
املحلية باالف�صاح خالل الربع 

الثالث ب�صوق دبي
ق���ال ب��ي��ان  ���ص��ادر ع��ن ���ص���ق دب���ي امل���ايل اإن 
�صجلت  ال�ص�ق  يف  امل��درج��ة  املحلية  ال�صركات 
حيث  م��ن   % 100 ن�صبته  بلغت  ال��ت��زام  م��ع��دل 
من  الثالث  للربع  املالية  البيانات  عن  االإف�صاح 
القان�نية  الزمنية  املهلة  2013  يف حدود  العام 
اأن  واأ���ص��اف  ال��ف��رتة.  انتهاء  من  ي�مًا   45 وه��ي 
لديه،  املدرجة  املحلية  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات 
املالية  بياناتها  عن  اأف�صحت  �صركة،   42 وعددها 
احل���ايل مع  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ل��ل��رب��ع  الف�صلية 

ا�صتثناء �صركة اأمالك للتم�يل الأ�صباب اإجرائية 
اأ�صهم  ت��داول  تعليق  مت  اأن��ه  اإىل  البيان  ولفت 
عن  باالإف�صاح  تلتزما  مل  م��زدوج  اإدراج  �صركتي 
االأوراق  هيئة  متطلبات  وفق  الف�صلية  البيانات 
�صركة  وهما  امل��ايل  دب��ي  و�ص�ق  وال�صلع  املالية 
املدينة للتم�يل واال�صتثمار وجمم�عة ال�صناعات 

ال�طنية القاب�صة

أخبار الهيئة

�سعادة عي�سى كاظم
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االإمارات تت�صـدر قائمـة اأف�صـل 
10 اقـتـ�صــادات اأداء في 85 
موؤ�صرًا عالميًا منذ بداية 2013

االإمارات تت�صـدر قائمـة اأف�صـل 
10 اقـتـ�صــادات اأداء في 85 
موؤ�صرًا عالميًا منذ بداية 2013

بني  ال��دول��ة  لرتتيب  املت�الية  القفزات  وعك�صت   
التي  امل��ك��ان��ة  ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ؤ���ص��رات  ت�صنيفات 
العاملية  تقارير  الأه��م  وفقًا  االإم���ارات  دول��ة  تتب�وؤها 
املا�صية  ال��ف��رتة  خ���الل  حققتها  ال��ت��ي  واالإجن������ازات 
التقارير  اأه��م  وت�صمنته  عنه  اأف�صحت  ما  خ�ص��صًا 
وحققت  ال��دول��ي��ة.   املنظمات  ع��ن  ال�����ص��ادرة  العاملية 
خ��الل  التناف�صية  �صلم  ع��ل��ى  ن���ع��ي��ة  ق��ف��زات  ال��دول��ة 
ل��ت��ت��ق��دم ع��ل��ى قائمة  ال�����ص��ن���ات اخل��م�����ض امل��ا���ص��ي��ة، 
املتحدة  كاململكة  املتقدمة  االق��ت�����ص��ادات  م��ن  ط�يلة 
باالإ�صافة  و�ص�ي�صرا،  وفرن�صا  و�صنغاف�رة  واأمريكا 
اإ�صافة  وال��ه��ن��د،  كال�صني،  الناه�صة  االأ���ص���اق  اإىل 
ال�صن�ي  الكتاب  تقارير  يف  وال��ربازي��ل،  رو�صيا  اإىل 
للتنمية االإدارية  للتناف�صية ال�صادر عن املعهد الدويل 
االقت�صادي  املنتدى  عن  ال�صادر  العاملية  والتناف�صية 
عن  ال�صادر  ال�صياحية  التناف�صية  وتقرير  العاملي، 

املنتدى ذاته.
التناف�صية  تقرير  19 مركزًا يف  االإم��ارات   وقفزت 
العاملية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي خالل 
الدولة  جنحت  كما   ،2013 وحتى   2007 من  الفرتة 
العاملية،  التناف�صية  تقرير  يف  مرتبة   20 القفز  يف 
املرتبة  من  �صعدت  اأن  بعد  فقط،  �صن�ات  ثالث  خالل 

28 يف العام 2011 اإىل املرتبة الثامنة يف تقرير هذا 

العام.
و�صعدت الدولة اإىل املرتبة 28 عامليًا واالأوىل يف 
منطقة ال�صرق االأو�صط على قائمة الدول االأكرث تط�رًا 
التناف�صية  تقرير  يف  وال�صياحة  ال�صفر  ق��ط��اع  يف 
املنتدى  اأ�صدره  الذي   2013 العام  وال�صياحة  لل�صفر 
يف   35 باملرتبة  مقارنة  وذل��ك  العاملي،  االقت�صادي 

تقرير العام 2009.
 واأكد عبد الله ل�تاه االأمني العام ملجل�ض االإمارات 
يف  متقدمة  مل��رات��ب  االإم����ارات  �صع�د  اأن  للتناف�صية 

املجتمع  من  �صهادة  يعد  العاملية  التناف�صية  تقارير 
الدويل على ريادة الدولة ومكانتها العاملية يف م�صاف 

الدول االأكرث تط�رًا واإبداعًا.
الدولة  حققتها  التي  الت�صنيفات  ه��ذه  اإن  وق��ال   
تهدف  والتي   2021 االإم��ارات  روؤية  تعك�ض  م�ؤخرًا، 
اإىل رفع م�صت�يات املعي�صة وحتقيق الرخاء واالزدهار 
مل�اطني دولة االإمارات واملقيمني على اأر�صها الطيبة، 
املختلفة  القطاعات  على  القائمني  انتهاج  ت�ؤكد  كما 
واملمار�صات  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجيات  اأف�صل 

العاملية”.

م�ؤ�شرات  من  العديد  �شمن  ال�شدارة  مراكز  بتب�ئها  التناف�شية،  قدراتها  الإمارات  دولة  عززت 
التناف�شية العاملية ال�شادرة عن امل�ؤ�ش�شات الدولية امل�ث�قة واملتخ�ش�شة يف اإ�شدار تقارير التناف�شية منذ 
بداية 2013. واحتلت دولة الإمارات مراتب ال�شدارة العاملية يف 17 م�ؤ�شرًا، وجاءت �شمن قائمة 

اأف�شل 10 اقت�شادات عاملية يف الأداء التناف�شي يف 85 م�ؤ�شرا.

م�ؤ�شرات  من  العديد  �شمن  ال�شدارة  مراكز  بتب�ئها  التناف�شية،  قدراتها  الإمارات  دولة  عززت 
التناف�شية العاملية ال�شادرة عن امل�ؤ�ش�شات الدولية امل�ث�قة واملتخ�ش�شة يف اإ�شدار تقارير التناف�شية منذ 
بداية 2013. واحتلت دولة الإمارات مراتب ال�شدارة العاملية يف 17 م�ؤ�شرًا، وجاءت �شمن قائمة 

اأف�شل 10 اقت�شادات عاملية يف الأداء التناف�شي يف 85 م�ؤ�شرا.

 8
مرتبة اإلمارات  العام 

الحالي في تقرير 
التنافسية العالمية

مرمي  ���ص��ع��ادة/  برئا�صة  الهيئة  ف��ري��ق  بها  ���ص��ارك  ال��ت��ي  للجه�د  ك��ان 
التنفيذي ل�ص�ؤون الرتخي�ض والرقابة والتنفيذ  ال�ص�يدي نائب الرئي�ض 
االمارات  بالتن�صيق والتعاون مع جمل�ض  اتخاذها  التي مت  واالإج��راءات 
للتناف�صية دور كبري يف ترقية ت�صنيف الدولة مبقدار 39 درجة  يف م�ؤ�صر 

حماية امل�صتثمرين ال�ارد يف تقرير البنك الدويل العام 2014.

بمشاركة وجهود الهيئة 

رفع تناف�صية الدولة 39 مركزًا 
 على موؤ�صر حماية امل�صتثمرين

�سعادة مرمي ال�سويدي
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أصداء صفقات معرض دبي للطيران في األسواق المالية الدولية
 تأكيد على مكانة دولة اإلمارات كالعب رئيس في االقتصاد العالمي

يحلق�ن  االإمارات"  "فر�صان  فريق  فيه  كان  ال��ذي  ال�قت  يف 
بديعة  ل�حات  اجل�ية  بطلعاتهم  وير�صم�ن  عاليًا  بطائراتهم 
يتم عقد �صفقات  ك��ان  دب��ي،  �صماء  تزين  االإم���ارات،  ب��األ���ان علم 
ا�صتثنائية يف تاريخ الطريان العاملي تفر�ض حقائق جديدة على 
العاملية  املالية  االأ�ص�اق  كانت م�ؤ�صرات  ذلك  االأر���ض، ومب���ازاة 

ت�صعد الأعلى وتكت�صي �صا�صاتها بالل�ن االأخ�صر.  
 "2013 للطريان  ال��دويل  دب��ي  "معر�ض  اإن  قلنا  اإذا  النبالغ 
ق��د اأع��ط��ى دف��ع��ة ك��ب��رية ل��الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي، مثلما ق���دم دع��م��ًا 
�صناعة  مقدمتها  يف  ب��ال��دول��ة  ع��دة  اقت�صادية  لقطاعات  ق���ي��ًا 
ب���ل وك���ذل���ك ل�صناعة  ال�����ص��ف��ر وال���ط���ريان وال��ن��ق��ل اجل������ي، ال 
نا�صعًا                        برهانًا  وك��ان  دب��ي،  يف  والت�ص�يق  والرتويج  املعار�ض 
"اإك�صب�  الفريدة على تنظيم معر�ض  وبروفة ناجحة لقدرة دبي 

."2020

قطاع  م�صرية  يف  فارقة  عالمة  اأ�صبح  -ال��ذي  املعر�ض  جناح 
للدولة  احلكيمة  للقيادة  الثاقبة  الروؤية  ي�ؤكد  العاملي-   الطريان 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بقيادة 
الدولة )حفظه الله( واأخيه �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال���زراء حاكم دبي 
الله( باأال نقبل عن املركز االأول بدياًل، و�صرورة االنفتاح  )رعاه 
لالإمارات  العبقري  للم�قع  الفريدة  امليزات  العامل، وتعظيم  على 
من  االأخ���رية  الن�صخة  جنحت  وال��غ��رب.  ال�صرق  يت��صط  ال��ذي 

الطريان  ملعار�ض  القيا�صية  االأرق��ام  كافة  حتطم  اأن  يف  املعر�ض 
املناظرة يف اأوروبا واأمريكا، واأن حتتل م�قع ال�صدارة باقتدار 
بعد اأن �صجل الي�م االأول من املعر�ض �صفقات بلغت قيمتها مائتي 

مليار دوالر.
"طريان  ل�صركات  ال�صفقات اجلديدة  وبطبيعة احلال رجحت 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  دبي"  و"فالي  االحتاد"  و"طريان  االإمارات" 
"اخلط�ط اجل�ية القطرية" م�ازين االقت�صاد جتاه ال�صرق بعد 
اأن ظلت الب��صلة متجهة �ص�ب الغرب ل�صن�ات ط�يلة، ور�صخت 
مكانة  كذلك  كر�صت  كما  الطريان،  ل�صناعة  كعا�صمة  نف�صها  دبي 
االإمارات لي�ض فقط ك�جهة �صفر عاملية ومق�صد �صياحي بامتياز 
ونقطة انطالق وحم�ر ارتكاز، ال بل حلقة و�صل للرحالت التي 
مكت�م  اآل  مطار  ت�صغيل  بدء  مع  خ�ص��صًا  وغربًا،  �صرقًا  تنطلق 
اأن ي�صبح املطار االأك��رب يف العامل بحل�ل  ال��دويل- الذي يت�قع 
2027 وم��ع ت��زاي��د ع��دد امل�����ص��ارات اجل���ي��ة التي ت�صلكها  ال��ع��ام 
�صركات الطريان ال�طنية وتط�ير منظ�مة اإدارة املجال اجل�ي. 

النعكا�صات الإيجابية على القت�صاد املحلي كبرية 
يف  ال��ط��ريان  لقطاع  الكبرية  امل�صاهمة  �ص�ء  يف  فقط  لي�ض   
اأنه  اإىل  حاليًا  التقديرات  بع�ض  ت�صري  حيث  املحلي،  االقت�صاد 
دوالر  مليار   22 ب�  دبي  اقت�صاد  يف  املثال-  �صبيل  -على  ي�صاهم 
اأي بح�صة تبلغ نح� 28 % من ناجتها املحلي، ويت�قع اأن تبلغ 
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الصفقات ونجاح باهر
للدورة الثالثة عشر من 
معرض دبي للطيران 

عبــد اهلل الطريفي
الرئيس التنفيذي

هيئة األوراق المالية والسلع
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بحل�ل عام 2020  اأكرث من 44 مليار دوالر ت�صكل نح� 
اأي�صاَ يف ظل ت�قعات  32 % من ناجتها املحلي، ولكن 
�صركات  فقط يف  لي�ض  االآالف  تقدر مبئات  بفر�ض عمل 
يف  اأي�صًا  ولكن  الدولة،  يف  الناجحة  اخلم�ض  الطريان 
للمطارات  التحتية  البنية  بتجهيز  تق�م  التي  ال�صركات 
لكافة  املطارات، وكذلك  تتم على هذه  التي  والت��صعات 
تقدم  التي  وتلك  الطريان،  �صناعة  ترفد  التي  ال�صركات 
والت�ص�ق  وال��ف��ن��ادق  وال�صيافة  اال�صتقبال  خ��دم��ات 
للم�صافرين،  وغريها  والرتفيه  وال�صياحة  واالإر���ص��اد 
وحتقيق  العمل،  فر�ض  من  االآالف  تاأمني  مايعني  وه� 
وبالتايل  اأرب��اح��ه��ا  على  ينعك�ض  مب��ا  لل�صركات  رواج 
و�صعها حتت جمهر خرباء اال�صتثمار واإقبال املزيد من 

امل�صاهمني على �صراء اأ�صهمها وارتفاع قيمها ال�ص�قية.
حيث  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��اد  على  ينطبق  نف�صه  االأم���ر 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  املعر�ض  حققه  ال���ذي  النجاح  اأك���د 
فيه،  رئي�صًا  الع��ب��ًا  اأ�صبحت  ب��ل  املتفرج  م�قف  التقف 
ال�صرق  يف  االأ�ص�اق  جمريات  يف  ي�ؤثر  اقت�صادها  واأن 
والغرب على  حد �ص�اء، واأن دوره��ا اليقت�صر على رد 
الفعل بل يتجاوز ذلك بكثري اإىل التاأثري ب�صكل ج�هري 
-ولي�ض هام�صيًا- ب��صفها ثاين اأكرب اقت�صاد يف املنطقة 
وحمط اأنظار امل�ؤ�ص�صات االقت�صادية واملالية وال�صركات 
متعددة اجلن�صيات و�صناع القرار على كافة امل�صت�يات. 
خم�صة ع�صرة دقيقة فا�صلة يف الي�م االأول من معر�ض 
الطريان اأده�صت العامل و�صهدت عقد اأكرب ال�صفقات يف 
تاريخ الطريان، االأمر الذي يعني ا�صتمرار بقاء خط�ط 
االإنتاج مفت�حة لدى م�صانع �صركات طريان وحمركاتها 

راي�ض" و"جرنال  "ب�ينج" و"اإبربا�ض" و"رولز  مثل 
ت�صنيع  �صركات  ع�صرات  عن  ف�صاًل  اأفيي�َصن"  اإلكرتيك 
واحل�ا�صيب  املعل�مات  تقنيات  -مثل  املغذية   املعدات 
والتدريب  والتعليم  االأب��ح��اث  وم��راك��ز  واالت�����ص��االت- 

والتط�ير. 
ال�صفقات  اأن  اإىل  ن��ن���ه  اأن  ه��ن��ا  ن����د  وباملنا�صبة 
الت�صري يف اجت��اه واح��د فقد ت���ات��رت االأن��ب��اء ع��ن اأن��ه 
"اإيربا�ض" و"ب�ينج" اتفاقًا  من  كل  وقعت  املقابل  يف 
"ت�ازن"  �صركة  من  ط��ائ��رات  واأج���زاء  مك�نات  ل�صراء 
جناح  على  تاأكيدًا  ميثل  فيما  "مبادلة"  ل�صركة  التابعة 
والتح�ل  دقيقة  �صناعات  بناء  يف  الدولة  ا�صرتاتيجية 

نح� اقت�صاد املعرفة.
اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  ل�صم�  الالفت  الت�صريح 
مكت�م رئي�ض هيئة الطريان املدين بدبي الرئي�ض االأعلى 
البالغة؛ حينما  كان قمة يف  االإم��ارات  ملجم�عة طريان 
اأوجز معاين كبرية يف كلمات قليلة، م�صريًا اإىل اأن "كل 
مليار درهم من �صناعة الطريان االأمريكية يدعم 5747 
وظيفة"، اأما رئي�ض ال�زراء الربيطاين ديفيد كامريون 
التي  ال�صفقات  اإن  "ت�يرت"  على  تغريدته  يف  قال  فقد 
�صجلتها "اإيربا�ض" يف معر�ض دبي ت�صيف 4.5 مليار 
 6500 وت�صمن  الربيطاين  لالقت�صاد  ا�صرتليني  جنيه 
الثقة  من  للمزيد  �صخ  اأن��ه  على  ر  مايف�صَّ وه�  وظيفة"، 
لقطاعات اقت�صادية عديدة كما يعزز التفاوؤل بامل�صتقبل.     
و�صهد  عار�ض   1000 مايناهز  �صم  -ال��ذي  املعر�ض 
اأك��رث   متجاوزة  دوالر  مليار   215 بلغ   �صفقات  حجم 
تفاوؤاًل  والنقل اجل�ي  الطريان  ت�قعات خرباء �صناعة 
�صرقًا يف  تتح�ل  العاملي  االقت�صاد  ب��صلة  اأن  – ي�ؤكد 
اجتاه االإمارات، ونظرة فاح�صة مل�ؤ�صرات اأ�ص�اق املال 
الطلبيات  االأ�ص�اق مع  تفاعلت هذه  العاملية تظهر كيف 
�صهم  �صعر  قفز  فقد  للمعر�ض،  االأول  للي�م  التاريخية 
�صفقات  عن  االإع��الن  عقب   % 3 من  باأكرث  "اإيربا�ض" 
ال�����ص��رك��ات االإم��ارات��ي��ة ال��ث��الث وال��ت��ي دع��م��ت الطائرة 
رك��اب  ط��ائ��رة  اأك���رب  تعد  التي   "380 اإي���ه  "اإيربا�ض 
�صركة  �صهم  ن��اه��ز  املتحدة  ال���الي��ات  ويف  ال��ع��امل،  يف 
باملائة(  اأع�صار  و�صبعة  )واح��د   %1.7 ن�صبة  "ب�ينج" 
ال�صناعية  ال�صركات  الأ�صهم  داو ج�نز  مما حدا مب�ؤ�صر 
اأعلى  16000 نقطة وه�  اإىل ك�صر حاجز املقاومة عند 

م�صت�ى تاريخي للم�ؤ�صر املذك�ر.
من  ع�صرة  الثالثة  ل��ل��دورة  الباهر  النجاح  اأ���ص��داء 
معر�ض دبي للطريان -التي اأقيمت يف مطار اآل مكت�م 
بدبي وورلد �صنرتال اأكرب مدينة طريان بالعامل- ترددت 
يف جنبات الب�ر�صات واأ�ص�اق املال العاملية، م�ؤ�صرات 
اأ�ص�اق املال العاملية يف ال�صرق والغرب �صهدت اإغالقات 
 ،% 0.66 خ�صراء؛ م�ؤ�صر كاك الفرن�صي ارتفع بن�صبة 
ج�نز  داو   ،% 0.62 بن�صبة  ارت��ف��ع  االأمل���اين  وداك�����ض 
0.09 %، اأما م�ؤ�صر ه�جن فقد ارتفع بن�صبة 2.73 %.

اأ�����ص�����اق امل����ال ط��ب��ق��ًا ل��ل��م��ق���ل��ة امل�����ص��ه���رة م����راآة 
لالقت�صاد، ال بل اإن م�ؤ�صراتها مفرطة احل�صا�صية جتاه 
وامل�صتثمرون  املهمة،  وال��ق��رارات  واالأن��ب��اء  االأح���داث 
بارع�ن  اال�صتثمارية  واملحافظ  ال�صناديق  ومديرو 
والنتائج  ال��ق��رارات  وق���راءة  االأ���ص��ا���ص��ي  التحليل  يف 
والق�ائم والبيانات املالية وامليزانيات وحتني الفر�ض 
اال�صتثمارية، وال�صئ امل�ؤكد اأن اقت�صاد االإمارات يثبت 
التاأثري يف  ي�مًا تل� االآخر ق�ته ومتانته وقدرته على 
املعار�ض  ل�صناعة  الباهر  والنجاح  العاملية،  االأح��داث 
اقت�صادنا  رواف���د  م��ن  مهم  راف���د  اأن��ه��ا  ي���ؤك��د  دب��ي  يف 

ال�طني. 
مفاجاآت  مع  العاملية  لالأ�ص�اق  ال�صريع  التجاوب 
عن  تعرب  عاملية  ر�صالة  ي�جه  للطريان  دب��ي  معر�ض 
الكربى  االأح����داث  م��ع  التعامل  على  االإم�����ارات  ق���درة 
-والفعاليات ال�صخمة خ�ص��صًا - وه� م�ؤ�صر �صحي 
ال�صت�صافة  للمناف�صة  الرت�صح  قرار  �ص�اب  مدى  على 
النجاحات،  من  املزيد  يجلب  والنجاح   ،2020 اإك�صب� 
اأنه بالطم�ح ميكننا  وقد علمتنا قيادتنا الر�صيدة كيف 

اأن جنني ثمار االإبداع ونحلق يف اآفاق امل�صتقبل.
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دبي تستضيف »إكسبو 2020«

االإمارات ملتقى لتوا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل

املن�ص�ري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�ض  معايل  وقال 
االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  االقت�صاد،  وزي��ر 
املالية وال�صلع، اإن االإجناز التاريخي الذي حققته دولة 
االإمارات ه� تاأكيد للمكانة العاملية املتميزة التي باتت 
تتب�وؤها يف ظل �صيا�صة االنفتاح التي تنتهجها مع كل 

دول العامل. 
واأ����ص���اف اأن ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي ق��دم��ت��ه ال��ق��ي��ادة 
للقائمني  ال�صامية  وت�جيهاتها  امللف  لهذا  احلكيمة 
اأن�صاأ  االإمكانات،  وت�صخري  واجله�د  الطاقات  بت�حيد 
اأن  م���ؤك��دًا  العظيم،  الن�صر  لهذا  اأ�ص�صت  �صلبة  قاعدة 

ا�صت�صافة  على  االإم���ارات  بقدرات  ي�مًا  تهتز  مل  الثقة 
االأحداث العاملية الكربى، وها هي دبي تثبت من جديد 
قدرتها التنظيمية الفائقة مبا تتمتع به من بنية حتتية 
ومطارات  ط��ريان  و�صركات  وف��ن��ادق  ط��رق  من  عاملية 
اإك�صب�  ا�صت�صافة  ب�صباق  ال�صدارة  الحتالل  اأهلتها 

.2020

ومتتاز دبي ببنية حتتية ق�ية اهلتها لتف�ز بتنظيم 
يف  العامل  �صتبهر  اأنها  اأك��دت  االإم��ارة  اأن  بيد  املعر�ض، 
الذي  املعر�ض  تاريخ  االأف�صل يف  لتك�ن  ال��دورة،  هذه 
االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  على  �صيفًا  م��رة  الأول  يحل  

حيث مل ي�صبق اأن �صهدت املنطقة ا�صت�صافة هذا احلدث 
الربيطانية  العا�صمة  اإطالقه الأول مرة يف  منذ  العاملي 

لندن يف العام 1851.
التنفيذي  الرئي�ض  الطريفي  عبدالله  �صعادة  وق��ال 
لهيئة االأوراق املالية وال�صلع اإن الف�صل يف جناح دولة 
االإمارات يف الف�ز با�صت�صافة معر�ض "اإك�صب�" يع�د، 
بعد الله عز وجل، اإىل القيادة احلكيمة لدولة االإمارات 
اآل نهيان  بقيادة �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
ال�صم�  �صاحب  واأخيه  الله(،  )حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

املن�صوري: االإجناز التاريخي تاأكيد للمكانة العاملية املتميزة التي تتبووؤها االإمـارات
 الطريفي: يعزز ثقة امل�صتثمرين باالأ�صواق وي�صهم يف تعميقها وزيادة اخليارات اال�صتثمارية

ويختارها  جم��ددًا  ب��االإم��ارات  ثقته  يجدد  العامل 
اأنها  ت�ؤكد  ودب��ي   ،2020 اك�صب�  معر�ض  لتنظيم 
�صتبهر العامل يف ح�صن تنظيمها، كما ع�دته دائما، 
دبي  اقت�صاد  ي�صهد  اأن  يت�قع  ال���ذي  ال���ق��ت  يف 
مركزًا  االإم��ارة  ك�ن  يف  و�صي�صهم  كبرية  انتعا�صة 

لالأعمال وال�صياحة على م�صت�ى املنطقة.
فرحة عارمة عمت اأرجاء دولة االإمارات العربية 
املتحدة بعد اإعالن ف�ز دبي ب�صرف تنظيم فعاليات 
اكت�صحت  اأن  بعد  الدويل2020،  اإك�صب�  معر�ض 
لت�ؤكد  الثالث،  الت�ص�يت  ج�الت  خالل  مناف�صيها 
ريادة الدولة واملكانة الكبرية التي حتظى بها على 
وح�صاريًا..،  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا  العاملي  ال�صعيد 
االإمارات،  تنتهجها  التي  االنفتاح  ب�صيا�صة  مقرتنة 
و�صنع  العق�ل  "ت�ا�صل  لرتجمة  منطلقا  لتك�ن 
 7 بعد  �صيعقد  ال��ذي  املعر�ض  �صعار  امل�صتقبل"، 

�صن�ات.

موضوع الغالف
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التي  الله(،  )رع��اه  دبي  حاكم  ال���زراء  جمل�ض  رئي�ض 
�صاركت  رائعة،  وطنية  وملحمة  معزوفة  بنجاح  قادت 

فيها كل االأطراف بتناغم تام.
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اختيار  اأن  واأك��د 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكت�م  اآل  را���ص��د 
امل�صاركة  ق��رار  وات��خ��اذه  للفكرة  دب��ي  حاكم  ال����زراء 
االإمارات على  بقدرة دولة  ثاقبة وثقة  تعبري عن روؤية 
اأعلى  على  وتنظيمه  احل���دث  ا�صت�صافة  يف  ال��ن��ج��اح 
م�صت�ى، وه� قرار �صيك�ن له اآثار اإيجابية عديدة على 
واالأ�ص�اق  ال�طني  واالقت�صاد  االإم��ارات  دول��ة  مكانة 

املالية املحلية.
البدء  الف�ز  هذا  على  يرتتب  اأن  املت�قع  "من  وقال 
ال��الزم��ة  التنم�ية  امل�����ص��روع��ات  م��ن  امل��زي��د  تنفيذ  يف 
الذي   االأم��ر  احل��دث،  يف  امل�صاركة  ال���ف���د  ال�صتيعاب 
تنفيذ  �صتت�ىل  التي  املحلية  ال�صركات  منه  �صت�صتفيد 
هذه امل�صروعات، ومن ثم �صتزداد اإيراداتها واأرباحها، 

وينعك�ض ذلك اإيجابًا على اأ�ص�اق االأ�صهم املحلية".
عم�مًا،  واالإم�����ارات  دب���ي،  اإم����ارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
�صت�صهد طفرة جديدة يف ال�ص�ق العقارية، ومع وج�د 
االأنظمة الفاعلة التي تنظم العقار، فاإن ذلك �صيك�ن له 

وه�  العقارية،  ال�صركات  اأ�صهم  ل��دى  وم��ردود  �صدى 
املحلية  االأ�صهم  اأ�ص�اق  حركة  على  اإيجابًا  ينعك�ض  ما 
تنفيذ  واأن  خا�صة  وال��ط���ي��ل،  املت��صط  امل��دي��ني  على 
عدة  ل�صن�ات  �صي�صتمر  باحلدث  املرتبطة  امل�صروعات 

مقبلة. 
امل��ح��اف��ظ  اأن  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  "ت�صري  وت���اب���ع 
عن  تبحث  التي  اال�صتثمار  و�صناديق  اال�صتثمارية 
اال�صتفادة  على  �صتعمل  اجليدة،  اال�صتثمارية  الفر�ض 
اأو  العقارية  امل�صاريع  خالل  من  �ص�اء  احلدث  هذا  من 
اال�صتثمارية االأخرى االأمر الذي �صيك�ن له اأثر مبا�صر 
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موضوع الغالف
تقدر  نقدية  تدفقات  ���ص���رة  يف  يتمثل  االأج���ل  ط�يل 
من  ن�صبة  متثل  اأ�ص�اقها  الأن  ال����دوالرات،  مبليارات 
النا�صئة،  لالأ�ص�اق   MSCI �صتانلي  م�رجان  م�ؤ�صر 
يف  اأخ���ذا  لل�ص�ق  ك��ب��رية  قيمة  �صي�صيف  ال��ذي  االأم���ر 
لتط�ير  ج��دًا  مهمة  ال�صي�لة  م�صت�يات  اأن  االعتبار 
قطاعات ال�ص�ق، علمًا باأن ال�ص�ق قادر على امت�صا�ض 

التدفق النقدي املت�قع". 
باإك�صب�  للف�ز  اإيجابي  اأث��ر  هناك  "�صيك�ن  واأك��د   
على االأ�ص�اق من زاوية زيادة عدد ال�صركات املدرجة، 
تزايدت،  قد  باالأ�ص�اق  امل�صتثمرين  ثقة  اأن  وخ�ص��صًا 
اخل��ي��ارات  وزي����ادة  ال�����ص���ق  تعميق  يف  �صي�صهم  مم��ا 
اال�صتثمارية، كما يت�قع اأن يك�ن هناك من� يف اأ�ص�اق 

ال�صندات".
متامًا  م�صتعد  املالية  االأوراق  قطاع  اأن  على  و�صدد 
ويجري  متن�عة؛  لالأ�ص�اق  االأ�صا�صية  فالبنية  للحدث، 
اال�صتثمارية،  االأدوات  من  املزيد  ت�فر  اأنظمة  اإ�صدار 
ال�ص�ق واالأنظمة املرافقة  اأنظمة �صانع  اإ�صدار  كما مت 
على  العمل  حاليًا  ويجرى  االكتتاب،  حق�ق  ونظام  له 
واملت��صطة  ال�صغرية  ال�صركات  من  املزيد  ا�صتقطاب 

لالإدراج."
و�صت�صرع ا�صت�صافة دبي للمعر�ض من وترية تنفيذ 
قطاعات  يف  مق�ماتها  لتعزيز  املت�ا�صلة  دب��ي  خطط 
تر�صيخ دورها  ف�صاًل على  النقل والتجارة وال�صياحة، 

كمركز جتاري مهم يف املنطقة.
ال�صتدامة  اإ�صافية  دف��ع  ق���ة  اال�صت�صافة  ومت��ن��ح 
النم� االقت�صادي لدبي خالل ال�صن�ات املقبلة، اإ�صافة 
لتغطية  وا�صعة  مت�يلية  بخيارات  االإم��ارة  متتع  اإىل 

النفقات اخلا�صة بتنظيم املعر�ض.
من  اأكرث  �صي�جد  اإك�صب�  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري 
277 األف وظيفة، ويرفع الناجت االإجمايل املحلي لدبي 

بنح� 2% كنم� اإ�صايف يف عامي 2020 -2021، يف 
ال�قت الذي �صيتم اإ�صافة نح� 45 األف غرفة فندقية..

االإماراتية  االأ�صهم  اأن �ص�ق  ت�ؤكد  املعطيات  كل هذه 
يف  املعر�ض،  ه��ذا  من  امل�صتفيدين  اأب��رز  اأح��د  �صتك�ن 
ال�قت الذي ت�صهد فيه االأ�صهم م�جة �صع�د جراء االأداء 
اجليد لل�صركات وارتفاع ثقة امل�صتثمرين �ص�اء املحليني 

اأم االأجانب.
املحلية  االأ�صهم  على  االإقبال  اال�صت�صافة  و�صرتفع   

خا�صة على املدى الط�يل.
اأب�حمي�صن مدير عام �صركة االأن�صاري   وقال وائل 
ال�����ص��خ��م��ة واال���ص��ت��ث��م��ارات  امل�����ص��اري��ع  اإن  ل��ل��خ��دم��ات 
احلك�مية واخلا�صة التي �صت�صخ يف املرافق واملن�صاآت 
اخلا�صة باملعر�ض �صت�صجع على ظه�ر �صركات م�صاهمة 
�صركة متخ�ص�صة يف  بينها  من  تك�ن  قد  عامة جديدة، 

بناء جميع املرافق واملن�صاآت اخلا�صة باحلدث ذاته.
من�  اإىل  دوم��ًا  يتطلع�ن  امل�صتثمرين  اأن  واأ���ص��اف   
ا�صتفادة  من  حدوثه  يت�قع  ما  وه�  ال�صركات،  اأرب��اح 

املقبلة،  ال�صن�ات  خالل  اإك�صب�  م�صاريع  من  ال�صركات 
االأن�صطة  كافة  يف  والنم�  العمل  فر�ض  �صتت�فر  حيث 

االقت�صادية.
واأكد اأن الفر�ض اال�صتثمارية التي �صت�فرها م�صاريع 
اال�صتثمارات  �صت�صجع  �صن�ات  �صبع  مدى  على  اإك�صب� 
اأ���ص���اق  يف  ا�صتثماراتها  وت���رية  رف��ع  على  االأجنبية 
ت�اجدها  و�صيك�ن  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  االإم�����ارات 
مع  خ�ص��صًا  ق���ة،  اأك��رث  املحلية  االأ�صهم  اأ���ص���اق  يف 
ان�صمام االأ�ص�اق اإىل م�ؤ�صر م�رجان �صتانلي، وحتديد 
�صركات  وغالبيتها  امل�ؤ�صر،  يف  �صتك�ن  التي  ال�صركات 

قيادية كبرية يف العقارات والبن�ك.
املال  اأ���ص���اق  على  �صتع�د  التي  الف�ائد  اأن  وتابع  
ارتفاعات جل�صة  لن تك�ن حلظية واآنية حم�ص�رة يف 
واحدة اأو جل�صتني، بل �صتك�ن لفرتات ط�يلة، مع الثقة 

العالية لالأجانب التي اأوجدها الف�ز باإك�صب� 2020.
امل�صتثمرين  ثقة  من  يعزز  باإك�صب�  الف�ز  اأن  وبني 
يزيد  ما  وه�  املالية،  واأ�ص�اقها  االإم��ارات  اقت�صاد  يف 

م��زي��دًا من  �صت�صهد  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ب���اأن  ال��ت���ق��ع��ات 
بالتحديد،  امل�ؤ�ص�صاتية  االأجنبية  النقدية  التدفقات 
ت��ت���اف��ر يف  ل��ن  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن  �صعيًا 

االأ�ص�اق املجاورة.
حمافظ  �صي�صجع  باإك�صب�  الف�ز  اإن  حملل�ن  وق��ال 
اإىل  النقدية  تدفقاتها  زي��ادة  على  االأجنبية  اال�صتثمار 
ن�صاطًا  ���ص��رتى  اأن��ه��ا  ط��امل��ا  املحلية،  االأ���ص��ه��م  اأ���ص���اق 
م�صتمرًا على مدى ال�صن�ات ال�صبع املقبلة يف م�صاريع 

�صخمة تتعزز معها اأرباح ال�صركات املدرجة.
العام  بداية  مع  املحلية  االأ�ص�اق  ت�صهد  اأن  وت�قع� 
املقبل قيام حمافظ اال�صتثمار امل�ؤ�ص�صاتية باأخذ مراكز 
يف  اال�صتثمار  اأ�صا�ض  على  االأ�ص�اق  ولدخ�ل  جديدة، 
امل�صاريع  م��ن  ا�صتفادتها  على  ت��راه��ن  معينة  �صركات 
ال�صخمة التي �صتطرحها حك�مة دبي مبنا�صبة اإك�صب�.
الن�صاط  من  م�جة  االقت�صادية  القطاعات  و�صت�صهد 
�صين�صط  حيث  اإك�صب�،  ملعر�ض  اال�صتعدادات  بدء  مع 

قطاع العقار واالإن�صاءات وال�صياحة..
تقرير  يف  االئتماين  للت�صنيف  فيت�ض  وكالة  وقالت 
االإن�صائية  االأعمال  اإن  املعر�ض،  ا�صت�صافة  تاأثري  ح�ل 
 25 على  يزيد  ما  ال�صتيعاب  دب��ي  فيها  �صتبا�صر  التي 
ملي�ن زائر مت�قع للحدث، �ص�ف حتدث ن�صاطًا كبريًا 
يف قطاع االإن�صاءات، مع اإقامة م�صروعات على م�صاحة 
328 هكتارًا مل�قع املعر�ض، ف�صاًل على اأعمال التط�ير 

والت��صعة املرتبطة بالبنية التحتية.
االأن�صطة من  تلك  ا�صتمرار  اأن  اإىل  ال�كالة  واأ�صارت 
اأ�صعار العقارات واالإيجارات على مدى  اأن يدعم  �صاأنه 
بالن�صبة  احل��ال  ه�  كما  احل��دث  لهذا  التح�صري  ف��رتة 
قطاع  على  الطلب  تعزيز  عن  ف�صاًل  االإن�صاءات،  لقطاع 

ال�صيافة.
املطل�بة  االإن�صائية  االأعمال  بتم�يل  يتعلق  وفيما 
ال��ه��ي��ئ��ات  ت��ت���ىل  اأن  »ف��ي��ت�����ض«  ت���ق��ع��ت  ل��ل��م��ع��ر���ض، 
احل��ك���م��ي��ة ع��م��ل��ي��ات ت��ط���ي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، فيما 
�صيت�ىل املط�رون الرئي�صي�ن عمليات تنفيذ امل�صاريع 

االأخرى مثل تلك املتعلقة بقطاع ال�صيافة واخلدمات.
جي  اإف  »اأي  ���ص��رك��ة  ع���ن  ����ص���ادر  ت��ق��ري��ر  واأف������اد   
للمرة  املعر�ض  با�صت�صافة  دب��ي  ف���ز  ب��اأن  هريمي�ض« 
دفع  ق���ة  منح  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة  يف  االأوىل 
اإ���ص��اف��ي��ة ال���ص��ت��دام��ة ال��ن��م��� االق��ت�����ص��ادي ل��دب��ي خ��الل 
تنفيذ خطط  �صي�صرع من وترية  املقبلة، مما  ال�صن�ات 
النقل  قطاعات  يف  مق�ماتها  لتعزيز  املت�ا�صلة  دب��ي 
والتجارة وال�صياحة، ف�صاًل على تر�صيخ دورها كمركز 
»هريمي�ض«  تقرير  واأو���ص��ح  املنطقة.  يف  مهم  جت��اري 
الن�صاط  م��ن  دورة  منت�صف  يف  ب��ات  دب��ي  اقت�صاد  اأن 
املت�صاعد، االأمر الذي من �صاأنه اأن يعزز اأداء القطاعات 
خا�صة  االأ�صهم،  اأ�ص�اق  يف  اإك�صب�  مبعر�ض  املرتبطة 
االقت�صاد  انتعا�ض  يف  دورًا  �صتلعب  التي  القطاعات 

كاأ�صهم قطاع البن�ك والعقارات واالإن�صاءات.

 % 2
ارتفاع الناتج اإلجمالي 

المحلي لدبي كنمو إضافي 
عامي 2020 -2021

  277
ألف وظيفة يوفرها 

المعرض وسيتم إضافة 
نحو 45 الف غرفة فندقية

  34,9
مليار درهم اإلنفاق 

الخاص المتوقع على 
المشاريع المصاحبة



أخبار الهيئة
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وق��در بنك )اإت�����ض اإ���ض ب��ي ���ص��ي( حجم االإن��ف��اق 
الالزمة  التحتية  البنية  م�صاريع  على  املت�قع  العام 
ال��ط��رق والنقل  الإق��ام��ة م��رك��ز امل��ع��ر���ض وخ��ط���ط 
دبي  ملف  ت�صمنها  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع،  م��ن  وغ��ريه��ا 
 8,8( درهم  مليار   32,1 بنح�  »اإك�صب�«  ال�صت�صافة 
املت�قع  اخل��ا���ض  االإن��ف��اق  ق��در  فيما  دوالر(،  مليار 
درهم،  مليار   34,9 بنح�  امل�صاحبة  امل�صاريع  على 
و3,7  فندقية  م�صاريع  على  درهم  مليار   31,2 منها 
الدول  باأجنحة  اخلا�صة  اخلدمات  على  درهم  مليار 

امل�صاركة بنح� االأجنحة امل�صاركة يف املعر�ض.
واأف����اد ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��ادر ع��ن ال��ب��ن��ك ب���اأن قطاع 
ال�صن�ات  خ��الل  كبرية  طفرة  اأع��ت��اب  على  الفنادق 
غرفة  األ���ف   45 اإ���ص��اف��ة  امل��ت���ق��ع  م��ن  حيث  املقبلة، 
مت�قع  زائ��ر  ملي�ن   25 ال�صتيعاب  جديدة  فندقية 
الدولة،  خ��ارج  من  زوار  منهم   % 70 احل��دث  خالل 
اأن يرتاوح من� املعرو�ض من الغرف خالل  مت�قعًا 
�صن�يًا،   % 6,4 بنح�   2020 حتى  ال��ف��رتة  ه��ذه 

بتكلفه ا�صتثمارية مقدرة بنح� 31 مليار درهم.
ت�صارترد  »�صتاندرد  عن  ال�صادر  التقرير  وت�قع   
األ��ف   300 اإك�صب�  ا�صت�صافة  ت�صتحدث  اأن  ب��ن��ك« 
وظيفة، 90 % منها بني 2021-2018، واأن يتح�ل 
من  مزيدًا  يحدث  مما  دائمة،  وظائف  اإىل  معظمها 
الطلب على عقارات املدينة، مما يدفع اجتاه ارتفاع 
االأ�صعار، وت�قع التقرير اأن ت�صتفيد االإمارات ودبي 
بق�ة من اال�صت�صافة على املدى الق�صري واملت��صط 
برنامج  م��ن  �صت�صتفيد  دب��ي  اإن  وق���ال  وال��ط���ي��ل، 
االإنفاق على البنى التحتية، ويقدر بنح� 6,9 مليار 

دوالر.

 

  نظمت الهيئة م�ؤخرًا ملتقى بعن�ان "اآفاق الف�ز 
اأ�ص�اق  على  وانعكا�صاته   2020 اإك�صب�  با�صت�صافة 
النتائج  امللتقى  ناق�ض  بالدولة".  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
املحتملة لنجاح دبي يف ا�صت�صافة احلدث، و�صارك فيه 
خرباء ومتخ�ص�ص�ن ميثل�ن جانبًا مهمًا من املك�نات 
التنظيمية لقطاع االأوراق املالية: هيئة االأوراق املالية، 
امل��ايل،  دب��ي  و�ص�ق  املالية  ل���الوراق  اأب�ظبي  �ص�قا 
و�صركات ال��صاطة، و�صناديق اال�صتثمار، وال�صركات 
التي تقدم خدمات اال�صت�صارات املالية والتحليل املايل.
ون�ه احل�ص�ر اإىل اأن دولة االمارات -واإمارة دبي 
اإك�صب�  ا�صت�صافة  على  بامتياز  قادرة  خا�صة-  ب�صفة 
ال�صيخ  ال�صم�  بقيادة �صاحب  االإم��ارات  واأن   ،2020
الله،  حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأخيه �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي 
ثقايف  اأكرب حدث  ا�صت�صافة  ق��ادرة على  الله(،  )رع��اه 
وت�ص�يقي عاملي بالنظر ملا متتلكه من بنى حتتية مت 
اإ�صافة اإىل  ت�صييدها وفق اأحدث امل�ا�صفات العاملية، 
امل�قع اجلغرايف املتميز الذي يربط ال�صرق بالغرب، 
تنظيم  يف  �صن�ات  عرب  واملمتدة  العري�صة  واخل��ربة 
االأح���داث  من  العديد  وا�صت�صافة  الدولية  املعار�ض 

الهامة يف كافة املجاالت.
االنعكا�صات  اإىل  امللتقى  يف  امل�����ص��ارك���ن  ول��ف��ت 
االأوراق  املعر�ض على قطاع  بتنظيم  للف�ز  االإيجابية 
املالية، ودوره يف تعزيز ازدهار االقت�صاد االماراتي 
وخ�ص��صًا على املدى املت��صط، وقال امل�صارك�ن يف 
املالية  االأ���ص���اق  ت�صتفيد  اأن  املت�قع  من  اإن��ه  امللتقى 
وقطاع  العقار وقطاع اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف 

حال ف�ز دبي بتنظيم املعر�ض.
عبيد  د.  اأداره���ا  التي  النقا�صية،  احللقة  وتطرقت 
ا�صت�صافة  اأن  اإىل  بدبي،  الهيئة  ف��رع  مدير  الزعابي 
ذلك احلدث �صت�صهم يف جذب املزيد من اال�صتثمارات، 

م�صرفية  كثرية  مالية  خدمات  تقدمي  �صتتطلب  واأنها 
الت�عية  اأهمية  على  اخل��رباء  و�صدد  م�صرفية،  وغري 
على  واأن��ه  بامللف،  الف�ز  على  �صترتتب  التي  باالآثار 
اجلهات التنظيمية دورًا مهمًا يف اأن ت��صح للجمه�ر 
ف�ائد ومزايا ا�صت�صافة ذلك احلدث واآثاره يف �ص�رة 

اأرقام فعلية.
تلعبه �صناديق  ال��ذي  ال��دور احلي�ي  اإىل  ولفت�ا   
�صناديق  خالل  من  �ص�اء  ال�صدد  هذا  يف  اال�صتثمار 
العقاري  اال�صتثمار  �صناديق  اأو  اخل��ا���ص��ة  امللكية 
ا�صت�صافة  اأن  ك��م��ا  االأ���ص��ا���ص��ي��ة،  البنية  و���ص��ن��ادي��ق 
املت�قع، وذلك من  النم�  "اإك�صب�" �صت�ؤدي ال�صتدامة 
وهذا  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة  خالل 
ال��ت��ع��اون ب��ني احل��ك���م��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض �صيك�ن 

خلدمة م�اطني دولة االإمارات.
وقال�ا اإن هناك اأثر مبا�صر ط�يل االأجل يتمثل يف 
�ص�رة تدفقات نقدية تقدر مبليارات الدوالرات، فعلى 
املدى الط�يل �صيك�ن التاأثري اإيجابيًا و�صي�صيف قيمة 
كبرية لل�ص�ق، ويجب الرتكيز على م�صاهمة ال�صركات 

يف ال�ص�ق لتحقيق التن�يع الكامل يف االأ�ص�اق.
وق����دم امل�����ص��ارك���ن حت��ل��ي��اًل ل���الأو����ص���اع احل��ال��ي��ة 
ا�صت�صافة  على  املناف�صة  �ص�ء  يف  املالية  لالأ�ص�اق 
االأ�صابيع  مدى  على  االأداء  اأن  اإىل  "اإك�صب�" من�هني 
االأخرية كان ب�جه عام اأفقيًا مع ميل ب�صيط لالرتفاع 
حيث كانت هناك حالة من عدم اليقني، واأنه يف حالة 
اإعالن الف�ز يت�قع حدوث بع�ض االرتفاع ثم ي�صتقر 

ال�ص�ق بعد ذلك.
االإم�����ارات قطعت  دول���ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار اخل���رباء 
�ص�طًا كبريًا يف جمال ترقية االأ�ص�اق على م�ؤ�صرات 
 ،MSCI االأ�ص�اق العاملية ومن بينها م�رجان �صتانلي
املزيد  ا�صتقطاب  يف  ملح�ظًا  جن��اح��ًا  �صجلت  كما 
العاملة  االأي���دي  ت�ظيف  جم��ال  ويف  ال�صائحني  م��ن 

امل�اطنة.

ملتقى بهيئة االأووراق املالية ير�صد اأثارًا اإيجابية لـ »اإك�صبو« على اأ�صواق املال

قطاع األوراق المالية مستعد تمامًا 
للحدث والبنية األساسية لألسواق 
متنوعة ويجري إصدار أنظمة توفر 

المزيد من األدوات االستثمارية

للجموع  واالنضمام  اآلخرين  اتباع 
ع��ن��د ات��خ��اذ ق���رار اس��ت��ث��م��اري قد 
الشراء  يعرضك لخسائر ناجمة عن 
البيع  أو  مرتفعة  بأسعار  متأخرًا 

متأخرُا بأسعار منخفضة.

عزيزي المستثمر..



أخبار الهيئة

أوراق مالية 24

أكدوا أنه يسهم في استقطاب المحافظ والمؤسسات األجنبية

خرباء: تنويع »الهيئة« لالأدوات اال�صتثمارية 
يعزز البيئة اال�صتثمارية لالأ�صواق

تعكف  وق���رارًا،  نظامًا  الهيئة  42  اأ�صدرت  اأن  وبعد 
االأنظمة  من  جمم�عة  اإ���ص��دار  على  ال��راه��ن  ال�قت  يف 
�ص�ق  على  اإيجابي  اأث��ر  لها  يك�ن   اأن  املنتظر  من  التي 
ومن  تن�صيطه،  يف  اإ�صهامها  عن  ف�صاًل  املالية،  االأوراق 
هذه االأنظمة نظام االأذونات املغطاة، و�صهادات االإيداع، 
اأو  اخلا�صة،  ال�صركات  اأ�صهم  وت���داول  اإدراج  وق�اعد 
ال��ث��ان��ي��ة(، وك��ذل��ك حت��دي��ث نظامي  م��ا ي�صمى )ال�����ص���ق 
ال�صندات وال�صك�ك، لي�صمل جميع املراحل من الرتويج، 

واالإ�صدار، واالإدراج، والتداول.
وي�ؤكد خرباء مالي�ن اأن ا�صتمرار جه�د هيئة االأوراق 
الت�صريعية   منظ�متها  جاذبية  زيادة  يف  وال�صلع  املالية 
يلعب  ال���ذي  امل�ؤ�ص�صي   اال�صتثمار  تعزيز  يف   ي�صهم 
دورًا مهما يف ا�صتقرار  ال�ص�ق املايل، وذلك اإىل جانب 
للمتعاملني  اال�صتثمارية   املنتجات   من  املزيد   ت�فري 
يف االأ�ص�اق، مما يعزز من املناخ اال�صتثماري، ويعمل 
جديدة  و�صي�لة  ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  على  بالتايل 

لالأ�ص�اق خالل الفرتة القادمة.
االرتقاء  على  با�صتمرار  عملت  الهيئة  اأن  واأ�صاف�ا 
ب��ال�����ص��ل���ك اال���ص��ت��ث��م��اري يف االأ�����ص�����اق، واأ����ص���درت 
ال�ص�ق، وذلك  زي��ادة عمق  �صاأنها   التي من  الت�صريعات 
من خالل  تن�يع االأدوات اال�صتثمارية مثل ت�فري خدمة 
املتداولة  امل�ؤ�صرات  و�صناديق  الهام�ض  على  ال��ت��داول 
وت��داول  الدين  و�صندات  اال�صالمية  ال�صك�ك  واإدراج 
ون�صاط  االنرتنت  عرب  والتداول  ال�صلع  وعق�د  ال�صلع 
والتداول  الدفع  مقابل  الت�صليم  ونظام  االأم��ني  احلفظ 
ال�ص�ق  و�صانع  اال�صتثمار  �صناديق  واإدارة  بالهام�ض 
�صهل على  ال��ذي   االأم��ر  االأخ���رى،  االأدوات  وغريها من 

امل�صتثمرين اأفرادًا وم�ؤ�ص�صات.
م�صاريع  ط��رح  على  اأي�صًا  الهيئة  حر�ض  اإن  وقال�ا 
جميع االأنظمة للمناق�صة مع ذوي االخت�صا�ض واملهتمني 

قبل اإ�صدارها ر�صميًا دليل على مدى اإدراكها لال�صتفادة 
من خربات اجلميع للخروج باأف�صل االأنظمة التي تلبي 
احتياجات خمتلف �صرائح امل�صتثمرين، وحتقق الهدف 
املن�ص�د من اإ�صدارها، وه� تط�ير عمل االأ�ص�اق املالية 

واالرتقاء مبكانتها على خارطة اال�صتثمار يف العامل.
فقد مت  الهيئة،  تتبعها  التي  ال�صيا�صة   ويف ظل هذه 
على  املغطاة  االأذون����ات  نظام  م�صروع  م�ص�دة  عر�ض 
واملالحظات  الراأي  الإبداء  واخلرباء  واملهتمني  املعنيني 
على هذا النظام الذي ينظم التعامل بهذه االأذونات التي 
تعد اأوراقًا مالية مت�صاوية القيمة وقابلة للتداول تعطي 
حلاملها احلق، دون اإلزام، يف �صراء اأو بيع عدد حمدود 
م��ن االأ���ص���ل حم��ل االأذون����ات ب�صعر حم��دد خ��الل فرتة 

زمنية حمددة .
وطبقا مل�صروع النظام،  فاإنه اليج�ز الأي جهة اإ�صدار 
اأذونات مغطاة ما مل تكن مرخ�صة بذلك من قبل الهيئة، 
ترخي�ض  على  للح�ص�ل  النظام  م�ص�دة  وا���ص��رتط��ت 
اأن  املغطاة  االأذون��ات  اإ�صدار  ن�صاط  الهيئة مبزاولة  من 
ا�صتثماريًا  اأو  جتاريًا  م�صرفًا  الرتخي�ض  طالب  يك�ن 
اأو م�ؤ�ص�صة مالية اأو فرعًا مل�صرف اأجنبي على اأن يك�ن 
على  وحا�صاًل  امل��رك��زي،  امل�صرف  قبل  من  له  مرخ�صًا 
م�افقة من امل�صرف املركزي على مزاولة ن�صاط اإ�صدار 
االأذونات املغطاة، اأو �صركة اأو جهة م�ؤ�ص�صة يف الدولة 
قبل  من  لها  ومرخ�صًا  التجارية  ال�صركات  لقان�ن  وفقًا 
املالية، وذلك يف �ص�ء  االأوراق  للعمل يف جمال  الهيئة 
ت�صدرها  التي  االأن�صطة  ب��ني  التعار�ض  منع  �ص�ابط 
الهيئة. كما ا�صرتطت امل�ص�دة اأال يقل راأ�ض املال عن 100 
ملي�ن درهم. وتك�ن مدة الرتخي�ض �صنة واحدة تنتهي 

يف نهاية دي�صمرب من كل عام. 
اأن ت�صدر هيئة  كذلك فقد ن�صت م�ص�دة النظام على 
املغطاة  االأذون��ات  اإ�صدار  املالية م�افقتها على  االأوراق 

اأذونات تغطي  اإ�صدار  يف حال ا�صتيفاء امل�صدر ملعايري 
قيمة االإ�صدار املطل�ب وامل�افق عليه، وتقدمي ما يفيد اأن 
االإ�صدار تكفله جهة اأو م�صرف اأو م�ؤ�ص�صة مالية اأخرى 

تفي مبتطلبات املالءة املالية.
النظام  للمناق�صة  ذل��ك   قبل  طرحت  الهيئة  وك��ان��ت 
اخلا�ض ب��اإدارة اال�صتثمار  للمناق�صة قبل اإق��راره، وه� 
يف  اال�صتثمار  اأدوات  تط�ير  يف  ي�صهم  ال��ذي  النظام  
االأ�ص�اق والتقليل من خماطر تقلباتها، وذلك من خالل 
طرح منتجات ا�صتثمارية جديدة ت�صاعد على التح�ط، 
املحلية  االأ����ص����اق  اال���ص��ت��ث��م��اري يف  امل��ن��اخ  ي��ع��زز  كما 

وا�صتقطاب ا�صتثمارات و �صي�لة جديدة. 
اأن  امل��ايل  اخلبري  العزعزي  �صهاب  الدكت�ر  وي��رى 
املالية وال�صلع حتر�ض دومًا على تن�يع  االأوراق  هيئة 
االأداوت اال�صتثمارية، وجه�دها وا�صحة وملم��صة يف 
التي  املتميزة  الت�صريعة  املنظ�مة  االإطار من خالل  هذا 
املا�صية،  الع�صر  ال�صن�ات  خالل  اإ�صدارها  على  عملت 
على  العزمية  وبنف�ض  بجد  تعمل  م��ازال��ت  اأنها  م���ؤك��دًا 
نالحظ  حيث  االإماراتية؛  االأ�ص�اق  عمل  اآليات  تط�ير 
اأنها تق�م بطرح منتجات جديدة للم�صتثمرين وال�صركات 
كل عام تقريبًا، مما �صيك�ن له اأثر اإيجابي على االأ�ص�اق 

وامل�صتثمرين على حد �ص�اء.
البيئة  تعزيز  ا�صتمرار  اإن  العزعزي  الدكت�ر  وق��ال 

ت�ا�صل هيئة االأوراق املالية وال�صلع جه�دها الرامية اإىل تن�يع اأدوات اال�صتثمار يف اأ�ص�اق املال 
املحلية، وذلك ا�صتكماال للنهج الذي بداأته -منذ تاأ�صي�صها- الذي ي�صتهدف تط�ير عمل االأ�ص�اق واإيجاد 
املزيد من الفر�ض اال�صتثمارية للمتعاملني، وعلى وجه اخل�ص��ض امل�ؤ�ص�صات واملحافظ  اال�صتثمارية، 
وذلك على نح� يعزز احل�صيلة النهائية من ر�صيد منظ�متها الت�صريعية التي ت�اكب اأف�صل املمار�صات 
اإىل  لها االأثر االأكرب يف احل�ص�ل على اعرتاف عاملي م�ؤخرًا متثل يف ترقية االأ�ص�اق  العاملية، وكان 

نا�صئة واإدراجها �صمن م�ؤ�صرات "م�رجان �صتانلي" و �صتاندرد اآند ب�رز "داو ج�نز".

تقارير
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اال�صتثمارية لال�ص�اق املالية االإماراتية يجعلها م�اكبة 
من  ال��ع��دي��د  اأن��ظ��ار  اإل��ي��ه��ا  وتلفت  ال��ع��امل��ي��ة،  لنظريتها 
حتر�ض  التي  العاملية  اال�صتثمارية  املالية  امل�ؤ�ص�صات 
واأع��رب   . ال�ص�ق  يف  ا�صتثماراتها  من  جزء  �صخ  على 
االرتقاء مب�صت�ى  الهيئة يف  ا�صتمرار  اأن  اعتقاده  عن 
لكي  �صيدفعه���ا  االأ�ص����اق  عم��ل  حتكم  التي  االآل��ي��ات 
املرحلة  يف  العاملية  االأ���ص���اق  اأه��م  من  واح��دة  تك���ن 

القادمة.
ال��ت��داول  ن��ظ��ام  الهيئة  ك��ان الإ���ص��دار  لقد  واأ���ص��اف 
بالهام�ض دوٌر اإيجابي يف دعم االأ�ص�اق وزيادة اأحجام 
ال�صي�لة وارتفاع معدل دوران االأ�صهم مقارنة مع الفرتة 
ال�صابقة، ومن املت�قع اأن ي�صهم اأكرث خالل االأيام القادمة 

يف رفع وترية ال�صي�لة الداخلة اإىل قاعات التداول.
بقية  مل�صاهمة  بالن�صبة  كذلك  كان  احل��ال  اأن  وتابع 
التنفيذ  حيز  ودخلت  الهيئة  اأ�صدرتها  التي  االنظمة 
من  يعزز  الذي  اال�صتثمار  �صناديق  اإدارة  نظام  ومنها 
يف  واملحلية  االجنبية  اال�صتثمارية  ال�صناديق  عمل 

االأ�ص�اق ويعمل على دعمها يف املرحلة القادمة.
خا�ض  ن��ظ��ام  اإ����ص���دار  اإىل  االجت����اه  اأن  واأو����ص���ح 
االأدوات  تن�يع  ك��ذل��ك  ���ص��اأن��ه  م��ن  االي����داع  ب�����ص��ه��ادات 
بالتايل على زيادة  االأ�ص�اق، والعمل  اال�صتثمارية يف 
ن�صاطها من خالل ت�صجيع اال�صتثمار االأجنبي الراغب 

ب��ت���ف��ري ه���ذه اخل��دم��ة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري يف ال���ق��ت 
اأن مثل هذا النظام �صي�صهم كذلك  الراهن، م�صريًا اإىل 
م�صت�ى  على  ال�طنية  ال�صركات  اأ�صهم  انت�صار  يف 
ال�صي�لة  لت�فري  جديدة  نافذة  اأمامها  يفتح  و  العامل 

الالزمة مل�صاريعها.
اأب����� حم��ي�����ص��ن م��دي��ر �صركة  ب�����دوره، ق���ال وائ����ل 
االأدوات  زي����ادة  اإن  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  االن�������ص���اري 
ا�صتعادت  التي  االأ���ص���اق  عمق  م��ن  يزيد  وتن�يعها 
ت�صتقطب  وب��دات  املا�صي  العام  نهاية  منذ  ن�صاطها 
اأجنبية  وحم��اف��ظ  م�ؤ�ص�صات  قبل  م��ن  جيدة  �صي�لة 
وحملية،  م�صريًا اإىل اأنه كلما تن�عت االأدوات فاإن ذلك 
يعطي لل�ص�ق عمقًا ويزيد من عمليات ال�صراء، ويرفع 

من قيم التداول ويح�صن اأداء االأ�ص�اق ب�صكل عام . 
كبرية  جه�دًا  زال��ت  وال  بذلت  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
اال�صتثمارية،  االأدوات  لتن�يع  �صيا�صتها  اإط���ار  يف 
االأنظمة  من  العديد  املا�صية  الفرتة  خالل  واأ���ص��درت 

التي وفرت خدمات ا�صتثمارية جديدة .
االأدوات  تن�ع  اأن  على  التاأكيد  حمي�صن  اأب�  وكرر 
من  يزيد  االإمارات  اأ�ص�اق  مثل  النا�صئة  االأ�ص�اق  يف 
خارج  من  امل�صتثمرين  -وخا�صة  امل�صتثمرين  دخ�ل 
ي�صرف�ن  لهم خربة جيدة خا�صًة ممن  الذين  الدولة- 

على اإدارة املحافظ وال�صناديق اال�صتثمارية.

حرص الهيئة على طرح مشاريع 
جميع األنظمة للمناقشة مع ذوي 
االختصاص والمهتمين قبل إصدارها 
رسميًا دليل على مدى إدراكها 
لالستفادة من خبرات الجميع
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تشكيل لجان لوضع الخطط الالزمة للحصول على اعتراف عالمي جديد

  خطط لرتقية االإمارات اإىل اأ�صواق متقدمة على املوؤ�صرات العاملية
وي�ؤكد خرباء اأن الرتقية اإىل م�صت�ى االأ�ص�اق املتقدمة 
ال�صعب يف  باالأمر  لي�ض  �صمن م�ؤ�صرات م�رجان �صتانلي، 
املالية  االأوراق  العزمية واالإ�صرار من قبل هيئة  ظل وج�د 
لال�صتثمار  املنا�صب  املناخ  ت�فريها  مع  خا�صة  واالأ���ص���اق 
اأ�صفر  وال��ذي  املا�صية  ال�صن�ات  خ��الل  املت�ا�صل  والعمل 
عن وج�د منظ�مة ت�صريعية تت�اكب مع اأف�صل املمار�صات 

العاملية.
وكان جمل�ض اإدارة الهيئة قد طالب  يف اأول اجتماع له بعد 
ترقية اال�ص�اق اإىل نا�صئة خالل �صهر ي�ني� املا�صي ب��صع 
خطة عمل متكاملة وفق اأ�ص�ض علمية بهدف االإ�صراع مبراحل 
ترقية االأ�ص�اق املالية بالدولة اإىل اأ�ص�اق متقدمة على م�ؤ�صر 
“م�رجان �صتنايل كابيتال اإنرتنا�صي�نال”، مع ت�فري كافة 
اإىل  داعيًا  الغاية،  هذه  لتحقيق  الالزمة  واملق�مات  امل���ارد 
من  املرحلة  هذه  متطلبات  كافة  لدرا�صة  عمل  فريق  ت�صكيل 
اأنظمة وت�صريعات واال�صتعانة باأحدث التقنيات واالإجراءات 

النظامية التي من �صاأنها تلبية املعايري املطل�بة.
 وقال عبد الله احل��صني مدير عام �صركة االإم��ارات دبي 
م�صت�ى  بل�غ  اإىل  ال�صعي  اإن  املالية،  للخدمات  ال�طني 
امل�صتغرب  من  ولي�ض  م�صروع  اأم��ر  ه�  املتقدمة  االأ���ص���اق 
وخطط  اجله�د  ترتكز  اأن  نا�صئة  اأ�ص�اق  اإىل  الرتقية  بعد 
العمل للهيئة واإدارات االأ�ص�اق لبل�غ درجة اأعلى تتمثل يف  

الت�صنيف �صمن  االأ�ص�اق املتقدمة.
اإىل  بحاجة  اأن��ه  اإال  الطم�ح،  م�صروعية  رغ��م  اأن��ه،  واأك��د 
م�رجان  م�ؤ�ص�صة  �صيا�صية  ظ��ل  يف  خا�صة  ال���ق��ت  بع�ض 
�صتانلي التي تن�ض على اأن مراجعة ت�صنيف االأ�ص�اق املالية 
العاملية تقت�صي مرور عدة �صن�ات على ترقية اأي �ص�ق اإىل 
فئة االأ�ص�اق النا�صئة قبل النظر يف اإمكانية ترقيته اإىل فئة 

االأ�ص�اق املتقدمة.
واأ�صاف  اأن  متطلبات  الرتقية اإىل فئة االأ�ص�اق املتقدمة، 
ذات  بع�صها  واأن  خا�صة  لت�فريها   ال�قت  لبع�ض  حتتاج 
عالقة  بالبيئة االقت�صادية والت�صريعية على م�صت�ى الدولة 

ولي�ض فقط بنية االأ�ص�اق املالية. 
واتفق جمال عجاج مدير عام مركز ال�صرهان لالأ�صهم يف 
اأب�ظبي مع �صابقه يف اأن الرتقية حتتاج اإىل بع�ض ال�قت، 
ملا  الرتقية  على  احل�ص�ل  يف  �صتنجح  االإم���ارات  اإن  وق��ال 
يف  وجناحها  كافة،  االأ�صعدة  علي  وتط�ر  تقدم  من  حتققه 

و�صع اأ�صمها يف م�صاف الدول املتقدمة على كل امل�ؤ�صرات.
التي تتبعها م�رجان �صتانلي، فانها  ال�صيا�صة  ومب�جب 
يف  �صتدرجها  التي  للدول  املالية  االأ���ص���اق  بت�صنيف  تق�م 
م�ؤ�صراتها اإىل ثالث فئات هي املبتدئة والنا�صئة واملتقدمة، 
التي  املتكاملة  املعايري  من  جمم�عة  الغاية  لهذه  وتعتمد 
الفئة  ت�صمل  رئي�صة  حيث  فئات  تب�يبها �صمن ثالث  ميكن 

وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  تعمل 
ع��ل��ى و���ص��ع خ��ط��ة ل��رتق��ي��ة االأ����ص����اق 
على  املتقدمة  االأ�ص�اق  اإىل  االإماراتية 
م�ؤ�صرات االأ�ص�ق العاملية بعد جناحها 
يف احل�����ص���ل ع��ل��ى ت��رق��ي��ة ل��الأ���ص���ق 
م���رج��ان  م���ؤ���ص��رات  �صمن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
�صتنايل و�صتاندرد اآند ب�رز داو ج�نز، 
يف ال�قت ال��ذي اأع��رب فيه خ��رباء عن 
يف  الهيئة  م�صاعي  ب��ن��ج��اح  ت��ف��اوؤل��ه��م 
يف  املالية  االأ�ص�اق  بح�ص�ل  امل�صتقبل 

الدولة على هذه الرتقية.
اللجان  ت�صكيل  اإىل  الهيئة  ودع���ت 
ل������ص��ع اخل��ط��ط ال��الزم��ة ال��ت��ي ت���ؤه��ل 
م�صت�ى نظريتها  لبل�غ  االأ�ص�اق  هذه 

املتقدمة .

تقارير
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يف  االقت�صادي  التقدم  م�صت�ى  تقي�ض  معايري  االأوىل 
الدولة املعنية ب�صكل عام، بينما تقي�ض الفئة الثانية حجم 
و�صي�لة ال�صركات املدرجة يف ال�ص�ق املالية املعنية. اأما 
املجم�عة الثالثة من املعايري فتعنى ببنية ال�ص�ق املايل 
من حيث �صه�لة الدخ�ل اإىل ال�ص�ق املعنية وكفاءة عمل 

اأنظمة التداول والرقابة فيها.
 وتزداد درجة الت�صدد كلما ا�صتهدفت املراجعة  ترقية 
ال�ص�ق املعنية اىل درجة اأعلى، فال�صروط مي�صرة ومرنة 
ن�صبيا الإدراج ال�ص�ق �صمن فئة االأ�ص�اق املبتدئة بينما 
تك�ن مت�صددة ن�صبيا لغايات اإدراجها �صمن فئة االأ�ص�اق 
املتقدمة. فعلى �صبيل املثال، ال ينظر اإىل معيار التنمية 
فئتي  �صمن  مالية  �ص�ق  اأي  اإدراج  لغايات  امل�صتدامة 
ال�صرط  يعترب هذا  بينما  النا�صئة،  اأو  املبتدئة  االأ�ص�اق 
فئة  اإىل  ال�ص�ق  ترقية  لغايات  املراجعة  عند  اأ�صا�صيًا 
بحجم  املتعلقة  للمعايري  وبالن�صبة  املتقدمة.  االأ�ص�اق 
ال�صركة و�صي�لة �صهمها، فيكتفى لقب�ل ال�ص�ق �صمن فئة 
االأ�ص�اق املبتدئة ب�ج�د �صركتني فقط بقيمة راأ�صمالية 
ال  اأن  �صريطة  منها،  لكل  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   449
 33 اأي منهما عن  للتداول يف  تقل قيمة االأ�صهم املتاحة 
ملي�ن دوالر )ما يزيد قليال عن 7 % من اإجمايل القيمة 
فعاًل  املتداولة  االأ�صهم  ن�صبة  تقل  ال  واأن  الراأ�صمالية(، 
خالل ال�صنة عن 2.5 % من القيمة ال�ص�قية لل�صركة. اأما 
عند املراجعة بهدف الرتقية اإىل فئة االأ�ص�اق النا�صئة، 
اإىل  الراأ�صمالية  للقيمة  املطل�ب  االأدن���ى  احل��د  فريتفع 
898 ملي�ن دوالر )�صعف املطل�ب لالأ�ص�اق املبتدئة(، 
وي��رت��ف��ع احل���د االأدن����ى ل��الأ���ص��ه��م امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��داول اإىل 
االأ�صهم  لن�صبة  االأدن��ى  449 ملي�ن دوالر ويرتفع احلد 

املتداولة فعال اإىل 15 %.
وكذلك فاإن الت�صدد اأي�صا ينطبق على املعايري املتعلقة 
ببنية وكفاءة ال�ص�ق، فبينما يكتفى لقب�ل ال�ص�ق �صمن 
فئة االأ�ص�اق املبتدئة باإتاحة املجال مللكية االأجانب ول� 

التدفقات  حرية  م��ن  اأدن���ى  ح��د  وب�صمان  قليلة  ب��ح��دود 
واال�صتقرار  الكفاءة  من  مقب�ل  ومب�صت�ى  الراأ�صمالية 
ي�صرتط  فاإنه  امل�ؤ�ص�صية،   والبنية  ال��ت��داول  اأنظمة  يف 
الن�صبة  تك�ن  اأن  النا�صئة  االأ���ص���اق  فئة  اإىل  للرتقية 
املتاحة اأمام االأجانب للتملك ن�صبة ملم��صة، واأن تك�ن 
عن  ف�صال  اأي�صا،  ملم��صة  الراأ�صمالية  التدفقات  حرية 
ت�فر م�صت�ى جيد من الكفاءة املختربة واملتحقق منها 

يف نظام التداول.
  و�صكلت اخلط�ات الرامية اإىل تعزيز بنية ال�ص�ق 
الدولة  اأ�ص�اق  ترقية  يف  الفي�صل  العامل  كفاءته  ورفع 
اإىل فئة االأ�ص�اق النا�صئة يف املراجعة التي متت خالل 
�صهر ي�ني� املا�صي، �ص�اء كان ذلك من خالل التحقق من 

ت�فري  خالل  من  اأو  الدفع،  مقابل  الت�صليم  مبداأ  تطبيق 
اآلية منا�صبة لتع�ي�ض امل�صرتي نقدًا يف حالة العجز عن 

ت�صليم االأوراق املالية امل�صرتاة .
 وطبقا ل�صيا�صة امل�ؤ�ص�صة، فاإن  متطلبات الرتقية اإىل 
دخل  معدل  يك�ن  اأن  على  تن�ض  املتقدمة  االأ�ص�اق  فئة 
 % 25 عن  يقل  ال  مبعدل  يزيد  املعنية  الدولة  يف  الفرد 
عن حد الدخل املرتفع املقرر من قبل البنك الدويل وملدة 
ثالث �صن�ات متتالية، واأن يك�ن تقييم م�رجان �صتانلي 
)ن�صبة  ال�ص�ق  اإىل  الدخ�ل  ب�صه�لة  اخلا�صة  للمعايري 
كفاءة  الراأ�صمالية،  التح�يالت  �صه�لة  االأجانب،  متلك 
االإجراءات املرتبطة بتنفيذ العمليات يف االأ�ص�اق املالية، 

وا�صتقرار االإطار امل�ؤ�ص�صي لالأ�ص�اق املالية(  

الأ�سواق املتقدمةالأ�سواق النا�سئةالأ�سواق املبتدئةاملعايري

ال متطلباتال متطلباتاأ – متطلبات التنمية االقت�سادية امل�ستدامة
ع��ن احلد  ال��دول��ة  ال��ف��ردي يف  ال��دخ��ل  يزيد معدل  اأن 
االدنى الذي يحدده البنك الدويل  * للدول ذات الدخول 

العالية مبا ال يقل عن %25، ولثالث �سنوات متتالية.
املعتمدة يف منهجية  التالية  باملتطلبات  تفي  التي  ال�سركات  عدد 

235الرقم القيا�سي العام:

1796 مليون دوالر898 مليون دوالر449 مليون دوالر حجم ال�سركة ) القيمة ال�سوقية(* *

898 مليون دوالر449 مليون دوالر33 مليون دوالر حجم ال�سهم )القيمة ال�سوقية لالأ�سهم القابلة للتداول(* *

%20 �سنويا%15  �سنويا%2.5 �سنويا�سيولة ال�سهم )قيمة االأ�سهم املتداولة كن�سبة من القيمة ال�سوقية(

مرتفع جدامتاح بن�سبة ملمو�سةمتاح ولو بن�سبة قليلةج.1  ال�سماح لالأجانب بالتملك
مرتفع جدامتاح بن�سبة ملمو�سةمتاح ولو بن�سبة قليلةج.2  حرية التدفقات الراأ�سمالية

مرتفعة جداجيدة وخمتربةمتو�سطةج.3  كفاءة نظام العمليات يف ال�سوق
مرتفع جدامتو�سطمتو�سطج.4  ا�ستقرار االطار املوؤ�س�سي
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معايير تصنيف مؤسسة مورجان ستانلي لألسواق المالية العالمية

اإىل  املالية  ل��الأوراق  االإم��ارات  اأ�ص�اق  ترقية  تتم  اأ�صهر،  �صتة  اأقل من  2013، ويف  العام  الثانية خالل  للمرة 
مرتبة �ص�ق نا�صئة على اأحد اأكرب امل�ؤ�صرات العاملية املرم�قة بعدما �صدر تقرير م�ؤ�صر »�صتاندرد اآند ب�رز داو 
ج�نز« S&P Dow Jones برفع �ص�ق االإمارات من مبتدئة اإىل نا�صئة. وكانت �ص�ق االإمارات قد نالت كذلك 
-عن جدارة- تقييما مماثاًل عندما مت رفع ت�صنيفها، يف ي�ني� املا�صي، على م�ؤ�صر »م�رجان �صتانلي كابيتال 

اإنرتنا�صي�نال« MSCI اإىل �ص�ق نا�صئة بداًل من �ص�ق مبتدئة. 
وقال التقرير ال�صادر عن م�ؤ�ص�صة �صتاندرد اآند ب�رز داو ج�نز مل�ؤ�صرات االأ�ص�اق، اأنه مت رفع ت�صنيف االإمارات 
من مرتبة االأ�ص�اق املبتدئة اإىل مرتبة االأ�ص�اق النا�صئة بعد ا�صتيفائها جميع االإجراءات واملعايري الكمية املطل�بة 

لرفع الت�صنيف وحدوث اإجماع بني كافة اأطراف ال�ص�ق على ا�صتحقاق اأ�ص�اق االإمارات لهذه الرتقية. 
ون�ه التقرير –ال�صادر عن امل�ؤ�ص�صة- باإقرار جمل�ض اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع لنظام �صانع ال�ص�ق 
)اإقرا�ض واقرتا�ض االأوراق املالية، والبيع على املك�ص�ف، ونظام مزود  له  جنبًا اإىل جنب مع االأنظمة املرافقة 
اأ�ص�اق الدولة بنجاح الآلية الت�صليم مقابل  اإىل تبني  ال�صي�لة(.  واأ�صارت امل�ؤ�ص�صة يف تف�صريها لقرار الرتقية 
الدفع DVP ، وتطبيقها منذ �صهر ماي� املا�صي الإجراء التع�ي�ض النقدي للم�صرتي الذي يهدف ملعاجلة م�صاألة عدم 
ت�فر االأوراق املالية للت�صليم يف ي�م الت�ص�ية نتيجة احتمالية رف�ض ت�ص�ية �صفقة البيع من جانب م�صتثمر بائع. 
ولفت التقرير اإىل اأن �صقف امللكية االأجنبية احلايل يف االإمارات، الذي يبلغ 49%، يعد مر�صيًا مقارنة مع دول 

اأخرى ح�صلت على ت�صنيف �ص�ق نا�صئة، ف�صال عن اأن هناك ت�قعات برفعه يف ال�صن�ات املقبلة. 

 ترقية اأ�صواق االإمارات على موؤ�صر »�صتاندرد اآند بورز داو جونز«
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أنجزت 31 خدمة إلكترونية خالل 2013

»الهيئة« تقدم 11 خدمة عرب الهواتف املحمولة تطبيقًا للحكومة الذكية
كبرية  اأهمية  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأول���ت 
لتط�ير خدماتها االإلكرتونية عن طريق و�صائل االت�صال 
مقدمتها  ويف  االإجتماعي،  الت�ا�صل  و�صبكات  احلديثة 
اله�اتف الذكية، بهدف م�اكبة اف�صل املمار�صات العاملية 
يف امتتة  خدماتها، والتزاما بالقرار  ال�صادر عن جمل�ض 
ال�����زراء ب�����ص��اأن اع��ت��م��اد خطة احل��ك���م��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 
االحتادية والعمل على رفع جاهزية التح�ل االإلكرتوين 

للخدمات التي تقدمها احلك�مة للمتعاملني.
خطتها  تنفيذ  ا�صتكمال  عن  م���ؤخ��رًا  الهيئة  واأعلنت 
والتي   2013 ال��ع��ام  نهاية  م��ع  االل���ك���رتوين  للتح�ل 
تزامنًا مع  �صعيها  اإلكرتونيًا  31 خدمة  تقدمي  ا�صتملت 
اإىل تقدمي نح� 11 خدمة على اله�اتف الذكية، لرتتفع 
اإىل 40 خدمة خالل العامني املقبلني وعلى النح� الذي 

الهيئة،  وقدمت  الذكية.  احلك�مة  مبادرة  مع  يت�افق  
منذ اأكرث من عامني، بع�ض خدماتها عرب اله�اتف الذكية 
االطالع  خاللها  من  اأتاحت   حيث  الل�حية،  واالأج��ه��زة 
ل��الأوراق املالية عرب البالك  على م�ؤ�صر �ص�ق االإم��ارات 
الهيئة  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  باد،  واالآي  ف�ن  واالآي  بريي 

وت�صريعاتها.
وكانت الهيئة يف مقدمة اجلهات الرقابية يف املنطقة 
التي اأ�صدرت نظام التداول عرب االإنرتنت عام  2007، 
ما اأ�صهم يف تخفيف االزدحام الذي كانت ت�صهده قاعات 

التداول يف االأ�ص�اق .
امل�صتثمرين  ا�صتفادة  اأن  اخلرباء  من  العديد  وي�ؤكد 
من  ك��ب��رية  �صريحة  ت��ق��دمي  يف  الهيئة  ع��م��ل  خ��ط��ة  م��ن 
خا�صة   كبرية  �صتك�ن  الذكية  اله�اتف  ع��رب  خدماتها 

تقارير
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قال �صعادة عي�صى كاظم، رئي�ض جمل�ض اإدارة  �ص�ق 
دبي املايل اإن ال�ص�ق يطبق  منذ تاأ�صي�صه يف العام 2000 
والتط�ير  االبتكار  يخ�ض  فيما  وا�صحة  ا�صرتاتيجية 
اأكرث �صه�لة وي�صرًا، وقد مت  امل�صتثمرين  وجعل تعامل 
ا�صتلهام هذه اال�صرتاتيجية من الروؤية الثاقبة واملتجددة 
ل�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م، نائب 
رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض ال�زراء، حاكم دبي  )رعاه 
املايل  دبي  ل�ص�ق  االأول  الداعم  �صم�ه  يعد  الله(، حيث 

عرب تاريخه.
واأ�صاف "مما ال�صك فيه  اأن ت�جيهات �صم�ه ب�صرورة 
االقرتاب من اجلمه�ر والذهاب اإليهم بخدماتنا ال انتظار 
اإلينا، كانت ومازالت احلافز االأكرب بالن�صبة  ح�ص�رهم 
اأحدث  الق�ص�ى من  لالبتكار والتط�ير واال�صتفادة  لنا 
التقنيات” . وتتيح باقة خدمات �ص�ق دبي املايل للهاتف 
متابعة  للم�صتثمرين  االإل��ك��رتوين  امل�قع  عرب  اجل���ال 
العام  وامل�ؤ�صر  ال�صركات  لكافة  الي�مية  التداول  حركة 
الي�مية ومتابعة  ال�صركات  اإف�صاحات  لل�ص�ق ومتابعة 
ويعكف   . بال�صركات  املتعلقة  االأخ���رى  ال�ص�ق  اأخ��ب��ار 
ال�ص�ق حاليًا على تعزيز اخلدمات بباقات جديدة تعنى 
االإلكرتونية  للبيئة  االأخ���رى  ال�ص�ق  خ��دم��ات  بتقدمي 
والهاتفية والتي �صيتم االإعالن عنها خالل العام احلايل .

واأ�صاف "يتعاون ال�ص�ق عن كثب مع كافة ال��صطاء 
املعتمدين لديه من اأجل ت�فري اأف�صل اخلدمات املتط�رة 
واأك�����رث ق���ن����ات ال��ت���ا���ص��ل ب���ني ال������ص��ط��اء وج��م��ه���ر 
التداول  اأدوات  وبخا�صة  ومرونة،  فعالية  امل�صتثمرين 

االإلكرتوين والتداول عرب اأجهزة الهاتف املتحرك".
�ص�ق  ا�صرتاتيجية  م��ن  االأم���ر  ه��ذا  "ينبع  واأو���ص��ح 
املتزايدة  االحتياجات  م�اكبة  يف  املتمثلة  امل��ايل  دب��ي 
متناول  يف  ال�صفقات  اإجن��از  يجعل  مبا  للم�صتثمرين 
اأيديهم وقتما �صاوؤوا واأينما كان�ا . اإننا �صعداء باجله�د 
البناءة التي يق�م بها ال��صطاء املعتمدون يف ال�ص�ق، 
املتطلبات  كافة  ت�فري  على  ال�ص�ق  اإدارة  حر�صت  وقد 
اله�اتف  عرب  ال��ت��داول  خدمات  لت�فري  ال��الزم��ة  الفنية 
الذكية على النح� االأمثل االأمر الذي يدعمه هذا االإقبال 

امللح�ظ واملتزايد من جانب امل�صتثمرين” .

»سوق دبي«:  نطبق استراتيجية 
واضحة للتسهيل على العمالء

بعد االنت�صار وا�صع النطاق ال�صتخدام هذه ال��صائل 
على  متقدمًا  مركزًا  تتب�اأ  اأ�صبحت  والتي  الدولة  يف 
يف  وح�صب  العربية  املنطقة  ولي�ض  العامل  م�صت�ى 

جمال ا�صتخدام اله�اتف الذكية.
�صركة  اأعلنتها   التي  االإح�صائيات  الأح��دث  وطبقًا 
لين�ف� العاملية، بلغت ن�صبة انت�صار اله�اتف الذكية 
يف االإمارات نح� 62% بنهاية 2012، وبلغ مت��صط 
ن�صبة النم� ال�صن�ي لهذا الن�ع من اله�اتف  %18، 
وت�قعت  الدرا�صات امل�صتقلة  بيع نح� 958,8 ملي�ن 
بنم�   2013 العام  خالل  العامل  م�صت�ى  على  هاتف 
بيع  اإىل  امل�صتقبلية  التقديرات  ت�صري  فيما   %32,7
عام  بحل�ل  ال��ع��امل  يف  ذك��ي  جهاز  مليار   1,5 نح� 

 .2017
وقت  يف  وال�صلع  املالية  االوراق  هيئة  واأك���دت 
�صابق  اأن خطتها يف اإجناز خدماتها اإلكرتونيًا تاأتي 
االإم��ارات  دول��ة  لقيادة  احلكيمة  للت�جيهات  ترجمة 
ال����زراء  جمل�ض  ع��ن  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  م��ع  ومتا�صيًا 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة 
ال���زراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م 
حاكم دبي )رعاه الله(، ب�صاأن اعتماد خطة احلك�مة 
جاهزية  رف��ع  على  والعمل  االحت��ادي��ة  االإلكرتونية 
التح�ل االإلكرتوين للخدمات التي تقدمها احلك�مة 
لكافة  االإل��ك��رتوين  التح�ل  وت�صريع  للمتعاملني، 

اخلدمات املقدمة لهم.
اإلكرتونية  منظ�مة  ت�فري  على  الهيئة  وعملت 
متكاملة خلدمة عمالئها كافة مع نهاية العام اجلاري.
وت�صم قائمة اخلدمات التي تق�م الهيئة باإعدادها 
20 خدمة منها  اإعداد  31 خدمة وقد مت االنتهاء من 
من  االأخ��ري  الربع  مع  بقية اخلدمات  اإمت��ام  ويجري 

العام اجلاري .
تطبيقها  �صهد   ،2013 العام  اأن  الهيئة  واأك��دت   
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأطلقها  التي  للمبادرة 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال��ل��ه(، بت�فري  دب��ي )رع���اه  ال�����زراء ح��اك��م  جمل�ض 

اخلدمات احلك�مية على االأجهزة الذكية.
يف  الذكية  اله�اتف  ا�صتخدام  عملية  و�صهدت   
الت�صهيل على امل�صتثمرين زيادة ملح�ظة  يف االآونة 
و�صركات  واالأ�ص�اق  الهيئة  تعاون  ظل  يف  االأخرية 
ال��صاطة التي قامت بت�فري بع�ض خدماتها للعمالء 
من خالل اله�اتف الذكية، ومن املت�قع ارتفاع ن�صبة 
انت�صار هذه اخلدمات بن�صبة اأكرب يف االأيام  املقبلة.
ل��الأوراق  واأك��دت  �صركة االإم���ارات دب��ي ال�طني 
املالية  التي تقدم اخلدمة عرب الهاتف الذكي لعمالئها  
"بات وا�صحًا اأن  ت�جه حك�مة االإمارات اإىل تبني 
املقبلني،  العامني  خالل  الذكية"  "احلك�مة  مبادرة 
الدولة،  اإليه  و�صلت  الذي  الريادة  م�صت�ى  يعك�ض 
خمتلف  يف  املتط�رة  التكن�ل�جيا  تطبيق  واأهمية 

االأعمال خلدمة جميع اأفراد املجتمع. 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأن جه�د  واأ�صافت 
وتريتها  ارتفعت  كبرية  خدماتها  اأمت��ت��ة  جم��ال  يف 
م�ؤخرا جلهة مزيد من الت�صهيل على العمالء خا�صة 
م��ن اخل���دم���ات عرب  ���ص��ري��ح��ة  ب��ت���ف��ري  يتعلق  ف��ي��م��ا 
املت�قع  وم��ن  ذل��ك  يف  جنحت  وق��د  الذكية  اله�اتف 
اخل�ص��ض  ه��ذا  يف  امل��ب��ادرات  من  الكثري  تقدم  اأن 
االإم��ارات  �صركة  "تتيح  وقالت  املقبلة.  الفرتة  خالل 
خدمات  للم�صتثمريني  املالية  ل��الأوراق  ال�طني  دبي 
ي�صتطيع  حيث  الذكية،  ه�اتفهم  ع��رب  ا�صتثمارية 
اإدخ��ال  التطبيق،  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  االآن،  امل�صتثمر 
اأوام�����ر ال��ب��ي��ع وال�����ص��راء واالط�����الع ع��ل��ى حمفظته 
حركة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صرائية  والق�ة  اال�صتثمارية 
االت�صال  اإىل  احلاجة  دون  االأ�صهم  واأ�صعار  ال�ص�ق 

هاتفيًا بال��صيط اأو اإىل وج�د جهاز كمبي�تر” . 
من  التطبيق  ه��ذا  اإط��الق  تط�ير  "نبع  وتابعت 
خالل  من  مل�صتثمرينا  االأف�صل  ت�فري  على  حر�صنا 
امل�صت�يات  كافة  على  احلا�صلة  التط�رات  م�اكبة 

يف الدولة".
التنفيذي  الرئي�ض  وايل،  اأحمد  ق��ال  جانبه،  من 
باملجم�عة  املالية  االأوراق  ت��داول  لقطاع  امل�صارك 
طرح  على  تعمل  املجم�عة  اأن  هريمي�ض،  امل��ال��ي��ة 
تطبيق جديد يتيح تنفيذ عمليات التداول االإلكرتوين 
عرب اأجهزة “اآي ف�ن” و”اآي باد” مع طرح التطبيق 
اجلديد الأنظمة الت�صغيل “اأندرويد” يف وقت الحق.  
م�صت�يات  اأف�صل  بت�فري  تلتزم  املجم�عة  اأن  واأك��د 

اخلدمة للعمالء يف كل وقت من اأي مكان.
ال�صريك  الدند�صي  املرت�صى  من جهته، قال حممد 
والع�ص� املنتدب ل�صركة الرمز لالأوراق املالية: “اإّن 
هي  االإم��ارات  يف  املحم�لة  اله�اتف  انت�صار  ن�صبة 
العمالء  ق��اع��دة  ت�صم  حيث  عامليًا،  االأع��ل��ى  ب��ني  م��ن 
امل�����ص��رتك��ني ب��خ��دم��ات ال��ه��ات��ف امل��ح��م���ل، وال��ذي��ن 
العديد  فّعال،  م�صرتك  ملي�ن   14 على  عددهم  يزيد 
التكن�ل�جيا  اأم����ر  يف  ال��ب��ارع��ني  االأ���ص��خ��ا���ض  م��ن 

واله�اتف الذكية . 

للهيئة  اإللكتروني  الموقع  عبر  يمكنك 
من  االستفادة   www.sca.gov.ae
نظام فض المنازعات، وخدمة التحكيم 

في المنازعات المتعلقة باألوراق المالية.
وذلك لتوفير الوقت والجهد

عزيزي المستثمر..

 959
مليون هاتف ذكي سيتم 

بيعها عالميا بنهاية 
العام 2013
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بهدف تعزيز إجراء الدرسات الالزمة لتحديد أداء القطاعات االقتصادية

»االأوراق املالية وال�صلع« توا�صل تطوير موؤ�صر البور�صة

اأ���ص���اق  يف  امل���ؤ���ص��رات  احت�صاب  طريقة  وتختلف 
االأوراق املالية من دولة اإىل اخ��رى،   فهناك من يعتمد 
يف ق��ي��ا���ض م�����ص��ت���ى االأ���ص��ع��ار ع��ل��ى ع��ي��ن��ة م��ن اأ���ص��ه��م 
ويتم  املالية  ال�ص�ق  يف  تداولها  يتم  التي  ال�صركات 
اختيارها بطريقة تتيح للم�ؤ�صر اأن يعك�ض حالة ال�ص�ق 
بع�ض  تعتمد  حني  يف  قيا�صها،  اإىل  امل�ؤ�صر  يهدف  التي 
الدول يف  قيا�ض امل�ؤ�صر على  جميع االأ�صهم املدرجة يف  
ال�ص�ق ب�صفة عامة كما ت�جد م�ؤ�صرات قطاعية  وهي 
التي تقي�ض حالة ال�ص�ق بالن�صبة اإىل قطاع اأو �صناعة 
التى تعرب  امل�ؤ�صرات  اأي�صاآ جمم�عة من  معينة وهناك 
امل�ؤ�صرات،  اإىل  باالإ�صافة  وذل��ك  ال�صندات  اأ�ص�اق  عن 

التى يتم ا�صتخدمها، مبثابة اأ�صا�ض لعق�د امل�صتقات.
وقد بذلت هيئة االأوراق املالية وال�صلع جه�دًا كبرية 
املايل  االإم��ارات  �ص�ق  م�ؤ�صر  يك�ن  لكي  تاأ�صي�صها  منذ 
ب�ص�رة  ويعك�ض  العاملية  املمار�صات  الأف�صل  م�اكبا 
واقعية اأداء القطاعات االقت�صادية املدرجة يف ال�ص�ق، 
ووا�صلت تط�ير امل�ؤ�صر على النح� الذي يعرب ب�صدق 
االأ�صهم ويعطي امل�صتثمرين �ص�رة وا�صحة  عن حركة 

عن واقع التعامالت خالل اجلل�صة ال�احدة .
وقد قامت الهيئة م�ؤخرًا بدرا�صة اإعداد  م�ؤ�صر جديد 
للتداول  املتاحة  االأ�صهم  )م�ؤ�صر  داخليًا  احت�صابه  يتم 
متابعة  جلنة  م��ع  بالتعاون    )Free Float Index
متابعته  يتم  اأن  على  امل���ايل،  االإم����ارات  �ص�ق  م�ؤ�صر 

داخليًا. 
وكانت الهيئة مع بداية �صهر ماي� من العام 2011، 
اأطلقت م�ؤ�صرًا جديدًا ل�ص�ق االإمارات املايل  ا�صتهدف 
بالدولة حيث مت من  املالية  االأ�ص�اق  االأداء يف  تط�ير 
خالله ت�حيد الت�صنيف القطاعي لل�صركات املدرجة يف 
على  ال�صركات  ت�زيع  واإع��ادة  بالدولة  املالية  االأ�ص�اق 
اأف�صل املمار�صات العاملية  10 قطاعات مبا يتما�صى مع 
املعتمدة من قبل م�ؤ�ص�صات الت�صنيف الدولية الكربى، 
والتحليالت  ال��درا���ص��ات  اإج����راء  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك 
االقت�صادية متهيدًا  القطاعات  تلك  اأداء  لتحديد  الالزمة 
باعتبار  وذلك  الر�صيدة،  اال�صتثمارية  القرارات  التخاذ 
لل�صركات  الفعلي  ال�اقع  اأن تعك�ض  امل�ؤ�صرات يجب  اأن 

داخل  للقطاعات  وبالتايل  املختلفة  واأن�صطتها  املدرجة 
من  امل�ؤ�صر  يف  التط�ير  ه��ذا  اأهمية  وت��اأت��ي  ال�ص�ق. 
هيئة  من  كل  لدى  القطاعات  ت�حيد  يف  اأ�صهمت  ك�نها 
و�ص�ق  امل��ايل،  دب��ي  و�ص�ق  وال�صلع،  املالية  االأوراق 
اأب�ظبي لالأوراق املالية وفق املعايري الدولية لت�صنيف 
القطاعات، املّعدة من قبل م�ؤ�ص�صتي �صتاندرد اآند ب�رز 

وم�رجان �صتانلي.
مبقدور  اأ�صبح  اجلديد،  الت�صنيف  اإىل  وا�صتنادًا   
ب�ص�رة  االأ�ص�اق  م�ؤ�صرات  من  اال�صتفادة  امل�صتثمرين 
قراءات  على  بناء  اال�صتثمارية  القرارات  واتخاذ  اأكرب 
وحتليالت تنطلق من اأ�ص�ض �صليمة للمقارنة لي�ض على 
االإقليمي  امل�صت�يني  على  بل  فح�صب  املحلي  امل�صت�ى 
والعاملي اأي�صًا".  واأ�صهم ت�حيد الت�صنيف القطاعي يف  

معاجلة التباين يف الت�صنيف القطاعي وتاليف �صع�بة 
الدرا�صات  اإجراء  �صهل   كما  القطاعات  تلك  اأداء  حتديد 
والتحليالت ودعم عمليات اأن�صطة البح�ث االقت�صادية 
املنا�صبة،  اال�صتثمارية  ال��ق��رارات  لتخطيط  ال��الزم��ة 
وامل���ؤ���ص��رات  اجل��دي��دة  القطاعات  اأن  جانب  اإىل  وذل��ك 
املدرجة  لل�صركات  الفعلي  ال�اقع  عنها  عك�صت  املنبثقة 
واأن�صطتها املختلفة لكافة القطاعات ويف كل �ص�ق على 
ال�صركات  املتنامية يف عدد   الزيادة  حدة وم�اكبة  مع 
اإىل  وي�صار  القادمة.  املرحلة  خالل  واملت�قعة  احلالية 
بعني  اأخ��ذه��ا  يجب  التي  املعايري  من  العديد  هناك  اأن 
االعتبار عند االعتماد على عينة من ال�صركات الحت�صاب 
وكرثة  ال�صركة  �صهم  �صي�لة  منها  لل�ص�ق  العام  امل�ؤ�صر 

تداول اأ�صهمها  وحجم ال�صركة من ناحية عدد اأ�صهمها. 

 اآلية جديدة يف �صوق اأبوظبي 
االإغ��الق  اأ�صعار  الحت�صاب  جديدة  اآلية   2013 العام  من  ابتداء  املالية  ل���الأوراق  اأب�ظبي  �ص�ق  اعتمد 
واحت�صاب م�ؤ�صر ال�ص�ق يف اإطار حر�ض اإدارة ال�ص�ق على تط�ير اآليات العمل فيه مبا يتما�صى مع اأف�صل 

املعايري  العاملية املطبقة بهذا ال�صاأن.
امل�ؤ�صر  احت�صاب  فقد جرى  املالية  لالأوراق،  اأب�ظبي  �ص�ق  امل�ؤ�صر يف  لالآلية اجلديدة الحت�صاب   ووفقا 
على اأ�صا�ض االأ�صهم احلرة املتاحة للتداول اأي اأن وزن كل �صركة مدرجة يف امل�ؤ�صر �صيعتمد على عدد االأ�صهم 
قبل  من  اململ�كة  االأ�صهم  باأنها  حتديدها  مت  التي  احل��رة  غري  االأ�صهم  اأث��ر  وا�صتبعاد  فقط  للتداول  املتاحة 
اجلهات احلك�مية واأ�صهم امل�ؤ�ص�صني خالل فرتة حظر تداولها وامللكيات التي تبلغ )10 %( اأو اأكرث من راأ�ض 

مال ال�صركة املدرجة واالأ�صهم غري امل�دعة .

لدى  ك��ب��رية  اهمية  ال��ب���ر���ص��ة  م���ؤ���ص��ر  يكت�صب 
ميكن  التي  االأداة  لك�نه  نظرًا  وذل��ك  امل�صتثمرين، 
من خاللها التعرف على حركة اأ�ص�اق املال واأ�صعار 
ب�صكل عام مما ميكنهم من معرفة ت�جهات   االأ�صهم 
االأ�ص�اق  وحتديد قرارتهم اال�صتثمارية خالل فرتة 

معينة .
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ترخي�ض �صركات امل�صاهمة العامة
يتم تقدمي طلب اإىل الهيئة للم�افقة املبدئية لتاأ�صي�ض 
اأيام   10 االإج��راء  هذا  وي�صتغرق  عامة،  م�صاهمة  �صركة 
بع�ض  ت��ق��دمي  يتعني  ال��ه��ي��ئ��ة  م���اف��ق��ة  ح���ال  ويف  ع��م��ل، 
امل�صتندات على قر�ض مدمج اإىل كل من الهيئة وال�صلطة 
باالإمارة  االقت�صادية  التنمية  "دائرة  املخت�صة   املحلية 
عقد  م�ص�دة  من  ن�صخة  امل�صتندات  وتت�صمن  املعنية"، 
االأ���ص��ا���ص��ي،  ال��ن��ظ��ام  م�����ص���دة  م��ن  ال��ت��اأ���ص��ي�����ض، ون�صخة 
ودرا�صة اجلدوى االقت�صادية واخلطة الزمنية التنفيذية 

معدة من قبل بيت خربة معتمد .

احل�صة العينية
امل��ال، يتعني  راأ���ض  ويف حالة دخ���ل ح�صة عينية يف 
بيت  قبل  من  معدًا  العينية  للح�صة  بتقييم  تقرير  اإرف��اق 
العام  االك��ت��ت��اب  م�����ص���دة  ت��ق��دمي  يتم  كما  معتمد.  خ��ربة 
ن�صرة  اإع���الن  وم�صروع  امل�ؤ�ص�صني،  جلنة  م��ن  املعتمدة 
االكتتاب، اإ�صافة اإىل امل�افقات املبدئية والرتاخي�ض التي 
ح�صلت عليها ال�صركة ملزاولة الن�صاط من اجلهات املعنية 
بالدول )مثال امل�صرف املركزي بالن�صبة للبن�ك و�صركات 
بالن�صبة  التاأمني  هيئة   – املالية  واال�صتثمارات  التم�يل 

ل�صركات التامني(.
كما يتم تقدمي ما يفيد بتعيني مدير لالإ�صدار مرخ�صًا 
العربية  باللغة  ون�صخة  االكتتاب  حل�صابات  ومدقق  له 
اأتعابهما،  و  مهامهما  لتحديد  معهما  امل�قعة  االتفاقية  من 
وت�صدد  ر�ص�م درا�صة طلب تاأ�صي�ض �صركة م�صاهمة عامة 
االإل��ك��رتوين.  ال��دره��م  ب�ا�صطة  دره��م   )5,000( مببلغ 

وي�صتغرق هذا االإجراء لدى الهيئة 10 اأيام عمل.
املخت�صة  املحلية  وال�صلطة  الهيئة  بني  اجتماع  ويعقد 
اأيام عمل،   5 التاأ�صي�ض وم�صتنداته، خالل   لدرا�صة طلب 
ت�صدر  ال�صركة،  تاأ�صي�ض  طلب  على  امل�افقة  متت  واإذا 
ال�صركة  بتاأ�صي�ض  بالرتخي�ض  ق��رارًا  املخت�صة  ال�صلطة 
نفقة  ع��ل��ى  الر�صمية  اجل��ري��دة  يف  ال��ق��رار  ه���ذا  وين�صر 
االكتتاب  عملية  يف  البدء  امل�ؤ�ص�صني  وعلى  امل�ؤ�ص�صني، 
يف اأ�صهم ال�صركة، خالل 15 ي�مًا من تاريخ �صدور قرار 
ال�صركة،   بتاأ�صي�ض  بالرتخي�ض  املخت�صة  املحلية  ال�صلطة 
قبل  املخت�صة  وال�صلطة  الهيئة  من  كل  اإىل  يقدم�ا  واأن 
الذي  امل�صرف  من  �صهادة  العام  لالكتتاب  دع�ة اجلمه�ر 
قد دفع�ا  اأنهم  تثبت  النقدية  لقيمة ح�صتهم  الدفع  فيه  مت 
مل�صاريف  اإيداعهم  اأي�صًا  وتثبت  اإليها،  امل�صار  الن�صبة 

االإ�صدار عن كافة اأ�صهمهم.
 ويت�جب على امل�ؤ�ص�صني تقدمي تعهد باإيداع الع�ائد 
الناجمة عن االكتتاب يف اإجمايل اأ�صهم ال�صركة يف ح�صاب 
الفائ�صة  املبالغ  وب��رد  التاأ�صي�ض  قيد  امل�صاهمة  ال�صركة 
خم�صة  خالل  املكتتبني  اإىل  عليها  ترتبت  التي  والع�ائد 

ع�صر ي�مًا من غلق باب االكتتاب.

ن�صرة الكتتاب
ن�صرة  اإعالن  على  الهيئة  م�افقة  على  احل�ص�ل  وبعد 
ي�ميتني  حمليتني  �صحيفتني  يف  الن�صر  يتم  االكتتاب، 
اأيام  بخم�صة  االكتتاب  بدء  قبل  العربية  باللغة  ت�صدران 
على االأقل مع تزويد الهيئة بن�صخة اإلكرتونية من ن�صرة 
الهيئة  لدى  االإج��راء  مدة  وت�صتغرق  املطب�عة.  االكتتاب 

عمل. اأيام   5
تقل عن  ملدة ال  االكتتاب مفت�حًا  باب  اأن يظل  ويجب 
ع�صرة اأيام وال تتجاوز ت�صعني ي�مًا، فاإذا مل يتم االكتتاب 
بقرار  للم�ؤ�ص�صني  جاز  امل��دة  هذه  خالل  االأ�صهم  بجميع 
ال  مدة  االكتتاب  فرتة  مد  املخت�صة  وال�صلطة  الهيئة  من 

تتجاوز ثالثني ي�مًا اأخرى. 
واإذا جاوز االكتتاب عدد االأ�صهم املطروحة، وجب اأن 
ت�زع االأ�صهم على املكتتبني بن�صبة ما اكتتب�ا به ويجري 

الت�زيع اإىل اأقرب �صهم �صحيح.

اإعادة املبالغ الفائ�صة
ويجب اأن يتم التخ�صي�ض واإعادة املبالغ الفائ�صة عن 
باب  اإغالق  تاريخ  من  ي�مًا  ع�صر  خم�صة  خالل  االكتتاب 
التخ�صي�ض  اإخطار  بت�صمني  ال�صركة  وتلتزم  االكتتاب. 
العم�مية  اجلمعية  عقد  تفا�صيل  املكتتبني  اإىل  املر�صل 
باإر�صال  ال�صركة  تلتزم  التخ�صي�ض  وبعد  التاأ�صي�صية، 
اإدراج  املزمع  املالية  االأوراق  اإىل �ص�ق  امل�صاهمني  �صجل 

االأوراق املالية لل�صركة بها.
 وتلتزم ال�صركة باالإعالن عن دع�ة املكتتبني حل�ص�ر 
احل�ص�ل  بعد  التاأ�صي�صية،  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  
غلق  تاريخ  من  �صهر  خ��الل  لتعقد  الهيئة،  م�افقة  على 
القان�ين  الن�صاب  اكتمال  عدم  حالة  ويف  االكتتاب  باب 
الذي  الي�م  يف  اجلمعية  عقد  يتم  فاإنه  االأول  لالجتماع 
الثاين  لالجتماع  الن�صاب  اكتمال  عدم  حالة  ويف  يليه، 
يجب  كما  يليه،  ال��ذي  الي�م  يف  اجلمعية  عقد  يتم  فاإنه 
بدع�ة  املخت�صة  املحلية  ال�صلطة  اإخطار  امل�ؤ�ص�صني  على 
فرتة  م��د  ح��ال��ة  ويف  التاأ�صي�صية،  العم�مية  اجلمعية 
العم�مية  اجلمعية  م�اعيد  تعديل  يتم  ف��اإن��ه  االكتتاب 
التاأ�صي�صية، ويف حالة عدم تغطية االكتتاب بالكامل، بعد 
فرتة املد، يتعني على امل�ؤ�ص�صني اإما الرج�ع عن تاأ�صي�ض 
ال�صركة اأو اإنقا�ض راأ�ض مالها ب�صرط م�افقة ال�زير على 
امل�افقة على تخفي�ض  قرار  املال وي�صدر  راأ�ض  تخفي�ض 
كما  املخت�صة  ال�صلطة  م�افقة  بعد  ال�زير  من  املال  راأ�ض 
من  فيه  يكتتب  مل  فيما  يكتتب�ا  اأن  للم�ؤ�ص�صني  يج�ز 

االأ�صهم وذلك بعد م�افقة ال�زير وال�صلطة املخت�صة.
العم�مية  اجلمعية  اأعمال  جدول  يت�صمن  اأن  ويجب 
تاأ�صي�ض  عمليات  عن  امل�ؤ�ص�صني  جلنة  تقرير  التاأ�صي�صية 
ال�صركة “يت�صمن االإف�صاح عن اأي اأحداث ج�هرية خالل 

دليل الخدمات

ت�صرتط هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
ال  اأن  ع��ام��ة  م�صاهمة  �صركة  لتاأ�صي�ض 
يقل  عدد امل�ؤ�ص�صني  عن 10  اأ�صخا�ض 
طبيعيني اأو اعتباريني، واأن ال يقل راأ�ض 
م��ع مراعاة  10 ماليني دره��م  ع��ن  امل��ال 
ملتطلبات  املال وفقًا  لراأ�ض  االأدن��ى  احلد 

الرتخي�ض.
اخلدمات"،  "دليل  ك��ت��اب  وبح�صب 
وال��ذي  م���ؤخ��رًا،  الهيئة  اأ�صدرته  ال��ذي 
ذات  االأط����راف  وع��ي  زي���ادة  اإىل  يهدف 
ال��ع��الق��ة ب��اأ���ص���اق امل���ال يف االإم����ارات،  
التي  االأ���ص��ه��م  ع���دد  اأن الي��ق��ل  ي�����ص��رتط 
وال   % 20 ع��ن  امل�ؤ�ص�ص�ن  بها  يكتتب 
ال�صركة،  مال  راأ���ض  من   % 45 عن  تزيد 
مع �صرورة مراعاة ال�حدة والتخ�ص�ض 

يف االأغرا�ض الرئي�صية لل�صركة.
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دليل الخدمات

بداية اإلجراء

نهاية اإلجراء

استالم طلب القيد لشركة مساهمة 
عامة مرفق به المستندات المطلوبة. 
وتسجيل الشركة في سجل الشركات 

لدى الهيئة  )يوم عمل( 

دراسة الطلب المقدم 
المرفقة. والمستندات 

 دفع رسوم القيد 
)ثالثة أيام عمل(

هل قامت الشركة 
باستيفاء كافة المستندات 

المطلوبة؟

عرض الطلب على
 اللجنة المختصة 

)خمسة أيام(

إصدار رقم القيد وشهادة 
القيد وتسليمها للشركة

)يوم عمل(
يتم متابعة الشركة لحين 
اتمام استيفاء المستندات

اعطاء الشركة المحلية
 رقم ورمز دولي

 )يوم عمل(

وبن�د  تفا�صيل  ع��ن  واالإف�����ص��اح  التاأ�صي�ض”،  ف��رتة 
االإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  وانتخاب  التاأ�صي�ض،  نفقات 
على  وامل�صادقة  احل�صابات،  مدققي  وتعيني  االأول 
العينية يف حال وج�دها، وامل�افقة  تقييم احل�ص�ض 
لل�صركة  بالن�صبة  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  تعيني  على 
الغراء،  االإ�صالمية  ال�صريعة  الأحكام  وفقًا  تعمل  التي 

واالإعالن عن تاأ�صي�ض ال�صركة.
وي��ق��دم امل���ؤ���ص�����ص���ن خ���الل 7 اأي����ام م��ن اج��ت��م��اع 
اجلمعية العم�مية التاأ�صي�صية طلبًا اإىل الهيئة لالإعالن 
التاأ�صي�ض والنظام  به عقد  ال�صركة مرفقًا  تاأ�صي�ض  عن 
العدل، �ص�ه�ادة من مدق��ق  الكاتب  االأ�صا�صي م�ثقًا من 
ت�ؤكد  بنكية،   اإي�داع  �ص�ه��ادة  ب�ه�ا  مرف�ق�ًا  ال�ح��ص�اب�ات 
من  املكتتب�ن  دفعه  وما  املال  براأ�ض  االكتتاب  اكتمال 
وع��دد  وجن�صياتهم  باأ�صمائهم  وب��ي��ان  االأ���ص��ه��م  قيمة 

االأ�صهم التي اكتتب بها كل منهم. 
كما يرفق به اإقرار كتابي من  كل ع�ص� من اأع�صاء 
التي  امل�صاهمة  ال�����ص��رك��ات  ب��اأ���ص��م��اء  االإدارة  جمل�ض 
جمل�ض  ع�ص�  اأو  نائب  اأو  رئي�ض  من�صب  فيها  ي�صغل 
ل��الإدارة، وتاريخ �صغل كل من  اأو ع�ص� منتدب  اإدارة 
العم�مية  اجلمعية  اجتماع  وحم�صر  املنا�صب،  هذه 
اأع�صاء  من  ع�ص�  كل  باأن  كتابي  واإق��رار  التاأ�صي�صية، 
جمل�ض االإدارة مل ي�صبق احلكم عليه يف جرمية خملة 
اإفال�صه، ون�صخة  بال�صرف واالأمانة ومل يحكم باإ�صهار 
اإل��ك��رتون��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة م��ن ن�����ص��رة االك��ت��ت��اب، ومن����ذج 
الهيئة،  ل��دى  عامة  م�صاهمة  �صركة  ت�صجيل  بيانات  
ال�صركة )ب�ا�صطة  الر�ص�م امل�صتحقة لت�صجيل  و�صداد 
اإ�صدار قرار وزاري  االإلكرتوين( وهي: ر�صم  الدرهم 
بتاأ�صي�ض ال�صركة )1,000( درهم، ر�صم ن�صر حمررات 
�صركة  ت�صجيل  ر���ص��م  دره����م،   )20,000( ر���ص��م��ي��ة 

م�صاهمة )10,000( درهم.
ي�صدر ال�زير قرارًا باإعالن تاأ�صي�ض ال�صركة خالل 
هذا  وين�صر  الطلب  ت��ق��دمي  ت��اري��خ  م��ن  عمل  اأي���ام   5
تاأ�صي�ض  عقد  به  مرفقًا  الر�صمية  اجلريدة  يف  القرار 
ال�صركة.   نفقة  على  وذلك  االأ�صا�صي  ونظامها  ال�صركة 

وت�صتغرق مدة االإجراء لدى الهيئة 5 اأيام عمل.
املالية  بالق�ائم  الهيئة  ال�صركة م�افاة  على  ويجب 
مدقق  وتقرير  االإي�صاحات،  مع  املدققة،  االفتتاحية 
)تاريخ  ال�صركة  تاأ�صي�ض  تاريخ  يف  عنها  احل�صابات 

�صدور القرار ال�زاري(.
ويجب على جمل�ض االإدارة خالل 5 اأيام من تاريخ 
�صدور القرار ال�زاري باإعالن  تاأ�صي�ض ال�صركة اتخاذ 
ون�صر  التجاري  بال�صجل  وقيدها  اإ�صهارها  اإج��راءات 
عقد  به  مرفقًا  الر�صمية  اجلريدة  يف  ال���زاري  القرار 
الهيئة  وم�افاة  االأ�صا�صي  ونظامها  ال�صركة  تاأ�صي�ض 
اجلريدة  يف  الن�صر  قيمة  �صداد  على  ال��دال  باالإي�صال 
الر�صمية، و�ص�رة عن �صهادة قيد ال�صركة يف ال�صجل 

التجاري، و�ص�رة من الرخ�صة التجارية لل�صركة.
ا�صتيفاء  ب��ع��د  الت�صجيل  ���ص��ه��ادة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����ص��در 

الهيئة  لدى  االإج��راء  وي�صتغرق  للمتطلبات،  ال�صركة 
اإج��راءات  با�صتكمال  ال�صركة  وتق�م  عمل.  اأي��ام   3
وفقًا  وذلك  املايل،  ال�ص�ق  يف  الإدراجها  متهيدًا  قيدها 
بقيد  واخلا�صة  الدليل  هذا  يف  امل��صحة  لالإجراءات 

ال�صركات امل�صاهمة العامة املحلية.
العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  جميع  على  ويت�جب 
اإدراج  ب�صاأن  بطلبات  التقدم  ال��دول��ة  يف  امل�ؤ�ص�صة 
من  الدولة،  يف  املرخ�صة  املالية  االأ�ص�اق  يف  اأ�صهمها 
املالية  االأوراق  هيئة  ترخي�ض  على  احل�ص�ل  خ��الل 
املالية  االأ���ص���اق  اأح��د  اختيار  ثم  وم��ن  اأواًل،  وال�صلع 

املرخ�صة يف الدولة والتقدم بطلب االإدراج لديه.
امل���ق��ع  م��راج��ع��ة  ي��رج��ى  ال��ن��م��اذج  ع��ل��ى  للح�ص�ل 

www.sca.gov.ae :االإلكرتوين للهيئة
جتديد ت�شجيل ال�شـركات

جتديد  املحلية  ال��ع��ام��ة  امل�صاهمة  ل�صركات  ميكن 
امل�قع  على  االإلكرتونية  اخلدمة  خ��الل  من  ت�صجيلها 
االإلكرتوين للهيئة على �صبكة االإنرتنت وذلك بعد �صداد 
الر�صم املقرر لتجديد الت�صجيل وقدره )5,000( خم�صة 
اآالف درهم ببطاقة الدرهم االإلكرتوين من خالل خدمة 
هذا  وي�صتغرق  الهيئة.  علىم�قع  االإل��ك��رتوين  الدفع 

االجراء عند الهيئة مدة ي�م عمل واحد.

األساسي  بالتحليل  المستثمر  يستعين 
في التعرف على القيمة العادلة لسهم 
المال  رأس  هيكل  وتقييم  ال��ش��رك��ة، 
والعائد على االستثمار وكذلك التدفقات 
يمكن  بما  والمستقبلية  الحالية  النقدية 
من التنبؤ بمستقبل أسهم تلك الشركة.

عزيزي المستثمر..
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�شروط قيد �شـركة حملية 
لل�صركات  امل��ال��ي��ة  االأوراق  اإدراج  ���ص��روط  ت��ك���ن 
يف  ل��ل��ت��داول  ال��دول��ة  يف  امل�ؤ�ص�صة  ال��ع��ام��ة  امل�صاهمة 
ال�صركة  ا�صم  يقرن  اأن  على  الت�صنيف،  وف��ق  ال�ص�ق 

املدرجة بفئة ت�صنيفها يف كافة االأح�ال.
الفئة الأوىل:

تك�ن  اأن  الفئة  هذه  من  ال�صركة  لت�صنيف  ي�صرتط   
وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  ل��دى  م�صجلة  ال�صركة 
تقل  ال  مدة  ال�صركة  تاأ�صي�ض  على  م�صى  قد  يك�ن  واأن 
من  مدققتان  ميزانيتان  عنها  �صدرت  وق��د  عامني  عن 
قبل مدقق ح�صابات مقيد يف جدول مدققي احل�صابات 
امل�����ص��ت��غ��ل��ني وخم�����ل ب��ت��دق��ي��ق ح�����ص��اب��ات ال�����ص��رك��ات 
عن  املدف�ع  ال�صركة  مال  راأ���ض  يقل  ال  واأن  امل�صاهمة، 
من   )%35( اأو  دره�م  ملي��ن  وع�ص��رين  خم��ض   )25(

راأ�ض املال املكتتب فيه اأيهما اأعلى.
كما ي�صرتط اأن تك�ن حق�ق امل�صاهمني بالن�صبة لكل 
ال�صركة مت�صاوية،  التي ت�صدرها  فئة من فئات االأ�صهم 
تقدمي  عند  ال�صركة  يف  امل�صاهمني  ح��ق���ق  تقل  واأال 
طلب االإدراج عن راأ�ض املال املدف�ع، واأن يثبت انعقاد 
على  واح��دة  مرة  لل�صركة  العادية  العم�مية  اجلمعية 
بن�صر  ال�صركة  تتعهد  اأن  ي�صرتط  كما  ال�صنة،  يف  االأقل 
الي�مية  الن�صر  و�صائل  يف  اأعمالها  ونتائج  ميزانيتها 
واأية  ال�ص�ق،  يف  اأ�صهمها  بتداول  ال�صماح  قبل  وذل��ك 
حني  من  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  يقررها  اأخ��رى  �صروط 

الآخر.
الفئة الثانية: 

فيها  الفئة عندما ال يت�افر  ال�صركة من هذه  ت�صنف 
�صرط اأو اأكرث من ال�صروط املقررة يف الفئة االأوىل اأو 
حني  من  املجل�ض  يقررها  التي  االأخ��رى  ال�صروط  من 

اآخر.
ويتم نقل ال�صركات من الفئة الثانية اإىل الفئة االأوىل 
عندما تت�افر لدى ال�صركة املنق�لة �صروط اإدراج الفئة 
االأوىل  الفئة  من  ال�صركات  نقل  يتم  كما  اإليها،  املنق�لة 
فئتها  اإدراج  ب�صروط  االإخ��الل  عند  الثانية  الفئة  اإىل 

احلالية وت�افر �صروط اإدراج الفئة املنق�لة اإليها.

اإىل  االأوىل  الفئة  م��ن  �صركة  اأي���ة  نقل  وللمجل�ض 
الفئة الثانية يف حال اإخالل ال�صركة يف التقيد باأحكام 

االإف�صاح وال�صفافية املعم�ل بها .
�شركة  قيد  بطلب  اإرفاقها  املطل�ب  امل�شتندات 

حملية لدى الهيئة
اخلا�ض  االإدراج  قيد  طلب  اإرف���اق  من���ذج  ي�صرتط 
ال�صركة  تاأ�صي�ض  وعقد  القيد،  طلب  ر�ص�م  مع  بالهيئة 

واأح��ك��ام  يتفق  مب��ا  وتعديالتهما  االأ�صا�صي  ونظامها 
قان�ن ال�صركات التجارية.

اإدارة  جمل�ض  عن  �صادر  تقرير  ارف��اق  ي�صرتط  كما 
ال�صركة  تاأ�صي�ض  عن  خمت�صرة  نبذة  يت�صمن،  ال�صركة 
االأخ��رى  بال�صركات  وعالقتها  الرئي�صية  واأغرا�صها 
حليفة  اأو  �صقيقة  اأو  تابعة  اأو  اأمًا  ال�صركة  كانت  �ص�اء 
جمل�ض  اأع�صاء  جميع  اأ�صماء  يت�صمن  كما  وج��د(،  )اإن 
املالية  التنفيذيني مع بيان االأوراق  االإدارة، واملديرين 
االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  واأق��ارب��ه��م  منهم  ك��ل  ميلكها  التي 
احلليفة  اأو  التابعة  اأو  االأم  ال�صركة  قبل  من  وامل�صدرة 
اأو ال�صقيقة  )اإن وجد(، وع�ص�ية اأي منهم يف جمال�ض 

اإدارات ال�صركات امل�صاهمة العامة االأخرى.
الذين  املالية  االأوراق  بحاملي  قائمة  اإرف��اق  ويتم 
متتلك  اأخ��رى  جهة  اأي  اأو  الق�صر  اأبنائهم  مع  ميلك�ن 
االأوراق  من   % 5 فروعها  اأو  اأ�ص�لها  مع  باال�صرتاك 

املالية لل�صركة.
م�صف�عة  لل�صركة  املالية  اإرف��اق  البيانات  يتم  كما   
احل�����ص��اب��ات،  وم��دق��ق��ي  االإدارة  جم��ل�����ض  م��ن  ب��ت��ق��ري��ر 
الزمنية  الفرتة  تغطي  التي  املرحلية  املالية  والبيانات 
االإدراج  طلب  لتقدمي  ال�صابقة  املالية  ال�صنة  نهاية  من 
ذلك  ت��اري��خ  ي�صبق  ال��ذي  االأخ���ري  ال��رب��ع  نهاية  وح��ت��ى 
ح�صابات  م��دق��ق  م��ن  معتمدة  ت��ك���ن  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

ال�صركة. 
اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  اإرف������اق حم��ا���ص��ر  ي��ت��م  ك��م��ا 
تقدمي  لتاريخ  ال�صابقتني  املاليتني  لل�صنتني  العم�مية 
ال�صن�ية  املالية  البيانات  بن�صر  وتعهد  االإدراج،  طلب 
ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  لتقارير  ملخ�ض  و  واملرحلية 
ومراقبي احل�صابات يف ال�صحف الي�مية قبل ال�صماح 

بتداول اأ�صهمها يف ال�ص�ق.
  ر�ش�م القيد لدى الهيئة 

يبلغ ر�صم طلب القيد واالإدراج لدى الهيئة )2,000( 
درهم تدفع عند تقدمي الطلب.

  يتم عر�ض الطلب على اللجنة املخت�صة بالنظر يف 
لدى  االإج��راء  مدة  وت�صتغرق  الهيئة،  يف  القيد  طلبات 

الهيئة 5 اأيام عمل.

رسم تجديد قيد الشركة 
التي يكون رأسمالها   

)500(  مليون درهم فأقل

)100,000( درهم )50,000( درهم )30,000( درهم 

رسم تجديد قيد الشركة التي 
يزيد رأسمالها على )500( مليون 

درهم وحتى )2( مليار درهم

رسم تجديد قيد الشركة 
التي يكون رأسمالها )2( 

مليار درهم فأكثر

ال�صنة  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ق��ي��د  جت��دي��د  ي��ت��م 
بتاريخ 31/12 من كل عام حيث تق�م 
لدى  االإدراج  جت��دي��د  بطلب  ال�صركة 

ال�ص�ق املايل املدرجة به. 
ال�صن�ية  التجديد  ر�ص�م  �صداد  ويتم 
من خالل االأ�ص�اق املدرجة بها  ال�صركة 

وفقا ملا يلي:

ي��ت��م ا����ص���ت���الم اإي�����ص��ال 
االإدراج  جت���دي���د  ر����ص����م 
املايل،  ال�ص�ق  من  لل�صركة 
وي���ت���م اع���ت���م���اد ال��ط��ل��ب و 
اإ�صدار �صهادة جتديد القيد، 
االأ�صلية  الن�صخة  واإر�صال 

لل�صهادة بالربيد لل�صركة. 

تجديد قيد الشـركة المساهمة العامة المحلية

�صطب قيد ال�صـركة امل�صاهمة العامة املحلية
يتم �صطب قيد ال�صركات عن طريق تقدمي كتاب 
ل�صطب القيد اأو بناء على قرار من جمل�ض اإدارة 

الهيئة.
يف حال م�افقة الهيئة يت�جب تقدمي:

من  االإدراج  �صطب  على  ممانعة  عدم  كتاب   •
اأو  العم�مية  اجلمعية  قرار  املعني،  املال  �ص�ق 

قرار جمل�ض االإدارة بال�صطب.
1000 درهم  والبالغة  ال�صطب  ر�ص�م  �صداد   •
يفيد  ما  وتقدمي  وج��دت،  اإن  والغرامات  للهيئة 
���ص��داد تلك ال��ر���ص���م.  ويف ح��ال امل���اف��ق��ة على 
وال�صركة  املعني  ال�ص�ق  خماطبة  يتم  ال�صطب 
ال�ص�ق  من  االأ�صهم  �صجل  �صحب  م�عد  لتحديد 

و�صرورة اإخطار الهيئة بذلك.

الرتقيم الدويل للأوراق املالية
يتم ترقيم االأوراق املالية تلقائيًا من قبل الهيئة 
ال�صركة  تاأ�صي�ض  ع��ن��د  االأ���ص��ه��م  اإ����ص���دار  وق���ت 
اإىل �صركة م�صاهمة  اأو حت�لها  العامة  امل�صاهمة 
بعد  اأخ��رى  اإ���ص��دارات  اأي��ة  ترقيم  وكذلك  عامة، 
ووث��ائ��ق  وال�����ص��ك���ك  وال�����ص��ن��دات  لالأ�صهم  ذل��ك 

اال�صتثمار.
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توعية

نظمتها الهيئة في أبوظبي ودبي

ندوة ت�صتعر�ض كيفية بناء املحافظ اال�صتثمارية املثلى

ي���ؤدي  اال�صتثمار  اأن  ال��دي��ن  جمال  ال��دك��ت���ر  واأو���ص��ح 
التح�الت  مع  خا�صة  االقت�صادي  الن�صاط  يف  هاما  دوًرا 
اجلارية، من�ها اإىل اأن و�صائله و اأ�صاليبه تعددت و تن�عت 
وفقا لروؤية امل�صتثمر ومي�له، ولّعل من اأهم هذه ال��صائل 
و�صع  التي  اال�صتثمارية  املحفظة  تك�ين  ه�  االأدوات  اأو 
بعده  اآخ��رون  تناولها  ثم   1956 عام  مارك�يتز   نظريتها 

بالدرا�صة والتط�ير اأمثال ترينر  و غريهما.
واأ�صار اإىل اأن تك�ين املحفظة يهدف اإىل تعظيم الرثوة 
عرب زيادة املنفعة، اإ�صافة اإىل التقلي�ض من حجم االأخطار 
هنا  املطروحة  االإ�صكالية  لكن  و  امل�صتثمر،  ت�اجه  قد  التي 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  اأو  الرتكيبة  حتديد  يتم  كيف  ه��ي: 
الأ����ص����ل امل��ح��ف��ظ��ة اال���ص��ت��ث��م��اري��ة وف��ق��ا مل��ع��ي��اري ال��ع��ائ��د 

واملخاطرة ؟ 
وت��ن��اول امل��ح��ا���ص��ر ���ص���اب��ط و ق��ي���د ت��ك���ي��ن حمافظ 
اإدارة  عند  مراعاتها  يجب  التي  والع�امل  املالية  االأوراق 
حمفظة االأوراق املالية واملخاطر التي تتعر�ض لها حمفظة 
اإدارة   وخ��ط���ات  الفنية  واالع��ت��ب��ارات  امل��ال��ي��ة  االأوراق 

املحفظة اال�صتثمارية .
ن�����ص��اأة وم��اه��ي��ة وم���زاي���ا �صناديق  ال���ن���دوة  وع��ر���ص��ت 
مثل  اال�صتثمار  ل�صناديق  املختلفة  واالأن����اع  اال�صتثمار 
املفت�حة  وال�صناديق  الدخل  و�صناديق  النم�  �صناديق 
وال�صيا�صات  ال�صناديق  لهذه  التنظيمي  والهيكل  واملغلقة 
الثالثة املتبعة يف اإدارة �صناديق اال�صتثمار وهى ال�صيا�صة 
وال�صيا�صة  الدفاعية  وال�صيا�صة  )الهج�مية(  العم�مية 
اال�صتثمار  حمافظ  بني  امل�صتثمر  يختار  وكيف  املت�ازنة 
العائد  على  بناء  اال�صتثمار  �صناديق  اأداء  تقييم  وكيفية 
بالن�صبة  اال�صتثمار  ل�صناديق  املت�قع  والدور  واملخاطرة، 
لالقت�صاد ال�طني  وللم�صتثمرين االأفراد  ولتن�صيط �ص�ق 

االأوراق املالية .

وقال املحا�صر اإن  اال�صتثمار يعترب اأحد مك�ين الطلب 
الفّعال اإىل جانب اال�صتهالك، و يعني االإ�صافة اإىل الرثوة 
راأ�ض  املحافظة على  اأو  الزيادة  اإىل  ي�ؤدي  املرتاكمة، حيث 
عند  االأوىل  اخلط�ة  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  وتعد  امل��ال، 

اتخاذ قرار ا�صتثماري و هناك ا�صرتاتيجيتان هما:
من  ببطء  الربح  حتقيق  اإىل  تهدف  حذرة  ا�صرتاتيجية 
اإىل  تهدف  ن�صطة  وا�صرتاتيجية  املخاطر،  مرتفع  ا�صتثمار 
حتقيق ربح �صريع من خالل امل�صاربة على االأوراق املالية.

هاتني  اخ��ت��ي��ار  يف  اأ�صا�صيني  عاملني  ه��ن��اك  اأن  وب��ني 
اال�صرتاتيجيتني، وهما  التكلفة، و التن�يع. 

عرفها  حيث  اال�صتثمار،  اأدوات  اإىل  املحا�صر  وعر�ض 
باأنها االأ�صل احلقيقي اأو املايل الذي يح�صل عليه امل�صتثمر 
اأدوات  على  البع�ض  يطلق  و  ي�صتثمره،  ال��ذي  املبلغ  لقاء 
اأن  اإىل  م�صريا  اال�صتثمار،  و�صائط  م�صطلح  اال�صتثمار 

اأدوات اال�صتثمار املتاحة للم�صتثمر عديدة و متن�عة .
اأدوات  اإىل  امل��ايل  اال�صتثمار  اأدوات  املحا�صر  و�صنف 
حتت  القرو�ض  وتت�صمن   االأج��ل  ق�صري  امل��ايل  اال�صتثمار 
�صهادات  التجارية،   االأوراق  اخلزينة،  اأذون���ات  الطلب، 

االإيداع، والعمالت االأجنبية )التعامل الف�ري(. 
  وبني ان اأدوات اال�صتثمار املايل الط�يل االأجل تت�صمن 

االأ�صهم العادية، االأ�صهم املمتازة، وال�صندات     
تت�صمن   اأخ��رى  ا�صتثمارية  اأدوات  هناك  اأن  اإىل  ون���ه 

�صناديق اال�صتثمار و املحفظة اال�صتثمارية. 
امل��ح��ف��ظ��ة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  اإن االأه�������داف اال���ص��ا���ص��ي��ة  وق�����ال 
اال�صتثمارية تتمثل يف  املحافظة على راأ�ض املال  وحتقيق 

اأق�صى عائد ممكن.
من  اال���ص��ئ��ل��ة  وط���رح  بالنقا�صات  ال���ن���دوة   واُخ��ت��ت��م��ت 
احل�ص�ر ح�ل م��ص�ع الندوة وح�ل �صناديق اال�صتثمار 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة .

االأوراق  هيئة  نظمتها  ندوة  ا�صتعر�صت 
ودبي،  اأب�ظبي  يف  م�ؤخرًا  وال�صلع  املالية 
كيفية بناء املحافظ اال�صتثمارية املثلى التي 
تهدف اإىل تخفي�ض املخاطر دون الت�صحية 

بالعائد.
وع��رف��ت ال���ن���دوة، ال��ت��ي ق��دم��ه��ا اخلبري 
االق��ت�����ص��ادي ال��دك��ت���ر ع��م��رو ج��م��ال الدين 
اأب�ظبي، املحافظ  اأ�صتاذ االقت�صاد بجامعة 
واأن�اعها  املالية  االأوراق  يف  اال�صتثمارية 
امل��ح��اف��ظ  اإدارة  وخ���ط����ات  واأه���داف���ه���ا، 
وفقًا  املحفظة،  بناء  وكيفية   ، اال�صتثمارية 
ال��ت��ي و�صعها  ال��ك��فء  ال��ت��ن���ي��ع  ل��ن��ظ��ري��ة 
ال��ع��امل ه���ارى م��ارك���ي��ت��ز، وال��ت��ي تتك�ن 
اال�صتثمارات  اختيار  وه��ي  �صروط   3 من 
اال�صتثمارات  جمم�عة  �صمن  البداية  من 
بني  االرت��ب��اط  معامل  ي��ك���ن  واأن  ال��ك��فء، 
بقدر  �صالبًا  املحفظة  داخ��ل  اال�صتثمارات 
االإجمالية  االأم�ال  ت�زيع  واأي�صًا  االإمكان، 
ب��ني اال���ص��ت��ث��م��ارات داخ����ل امل��ح��ف��ظ��ة وف��ق 

الطريقة االأمثل.

ضع خطة واضحة لاستثمار في 
األسهم وذلك بالتحديد الدقيق 
أله���داف���ك وك���ذل���ك س��ي��اس��ة 
السوق،  م��ن  وال��خ��روج  ال��دخ��ول 
انفعالية  ق��رارات  اتخاذ  وتجنب 

في حالتي البيع والشراء.

عزيزي المستثمر..
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وعرف الكتيب، الذي جاء يف 20 �صفحة من القطع 
ال�صغري، احل�كمة باأنها جمم�عة ال�ص�ابط واملعايري 
يف  امل�ؤ�ص�صي  االن�صباط  حتقق  التي  واالإج�����راءات 
اأدارة ال�صركة وفقا للمعايري واالأ�صاليب العاملية، وذلك 
من خالل حتديد م�ص�ؤوليات وواجبات اأع�صاء جمل�ض 
االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�صركة، وذلك بهدف حماية 

حق�ق امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صالح االآخرين.
الناجح  االأداء  يعني  ر�صيدة  ح�كمة  وج���د  اأن  وب��ني 
املخاطر  واإدارة  امل�ؤ�ص�صة  اأو  لل�صركة  اجليد  واالإجن����از 
ال�صركة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأع���م���ال  ب��ه��ا، وو���ص��ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تبديد  اإىل  ي�ؤدي  الذي  االأمر  نتائجها،  ومراقبة  ومتابعتها 
قلق امل�صتثمرين وبعث الثقة يف نف��صهم، كما اأنه ي�صهم يف 
من  ويحد  املحلية،  اأو  االأجنبية  �ص�اء  اال�صتثمارات  جذب 

الف�صاد وهروب روؤو�ض االأم�ال.
اأبعاد   3 يف  تتمثل  ال�صركات  يف  احل�كمة  اأن  واأو�صح 
وهي: البعد االقت�صادي اأو اال�صتثماري، والبعد االجتماعي 

والقان�ين، والبعد البيئي.
من�ها   للح�كمة،  الدولية  املبادئ  الكتيب  وا�صتعر�ض 
اإىل اأن ح�كمة ال�صركات حظيت باعرتاف العامل، باعتبارها 
معايري دولية جل�دة ح�كمة ال�صركات، وقد ا�صتخدمت من 
قبل احلك�مات ووا�صعي الل�ائح التنظيمية وامل�صتثمرين 
وال�صركات امل�صاهمة �ص�اء يف الدول االع�صاء يف املنظمة 
املذك�رة او غريها. وتبنت دولة االإمارات العربية املتحدة 

هذه املبادئ.
وت�صمل املبادئ، بح�صب ما عر�صه الكتيب، ت�افر اإطار 
هيكل  تط�ير  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال�صركات،  حل�كمة  فعال 
ال�صالح  حتقيق  ل�صمان  امل�ص�ؤوليات  تق�صيم  و  احل�كمة، 
الهيئات  لقيام  ال��الزم��ة  امل����ارد  ت�فر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام، 

الرقابية بدورها.
اأم���ا امل���ب���داأ ال��ث��اين ف��ه��� ح��ق���ق امل�����ص��اه��م��ني، وي�صمل 
لت�صجيل  ب�صجالت  ال�صركات  كاحتفاظ  العامة  احل��ق���ق 
مب�صاهمتهم  اخلا�صة  املعل�مات  تت�صمن  امل�صاهمني  ملكية 
على  االط��الع  واإمكانية  عليها،  تطراأ  قد  التي  والتغيريات 
الق�ائم  على  احل�ص�ل  تت�صمن  كما  امل�صاهمني.  �صجل 
املالية الدورية واالطالع على املعل�مات املتعلقة بال�صركة، 
العم�مية،  اجلمعية  اجتماع  يف  والت�ص�يت  وامل�صاركة 

واحل�ص�ل على ت�زيعات االأرباح ال�صن�ية لل�صركة.
اإ�صدارات  اأي  يف  االكتتاب  اأول�ية  اأي�صا  تت�صمن  كما 
للم�صتثمرين  طرحها  قبل  لل�صركة  االأ���ص��ه��م  م��ن  ج��دي��دة 

االآخرين، وغريها.
وت�����ص��م��ل ح��ق���ق امل�����ص��اه��م��ني اأي�����ص��ا احل���ق����ق �صمن 
الفر�صة  كاإتاحة  لل�صركة،  العم�مية  اجلمعية  �صالحيات 
للفرتة  وخطته  ال�صركة  اأداء  يف  االإدارة  جمل�ض  ملناق�صة 

انتخاب  اأو  ب��اإق��ال��ة  املتعلقة  االأم����ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  املقبلة، 
والتجديد  بدالتهم،  على  وامل�افقة  االإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 
ملدقق احل�صابات اخلارجي، وامل�صادقة على الق�ائم املالية 

لل�صركة...
كما ت�صمل حق�ق امل�صاهمني اجتماع اجلمعية العم�مية 
لل�صركة، والتي تتك�ن من جميع امل�صاهمني الذين يحق لهم 

الت�ص�يت.
ال��ث��ال��ث م��ن م��ب��ادئ احل���ك��م��ة فه� املعاملة  اأم���ا امل��ب��داأ 
حق�ق  ت���ف��ري  خ���الل  م��ن  وذل����ك  للم�صاهمني،  امل��ت��ك��اف��ئ��ة 
ولهم  فئة،  كل  داخ��ل  االأ�صهم  حلملة  املت�صاوية  الت�ص�يت 
الت�ص�يت  حق�ق  عن  معل�مات  على  احل�ص�ل  يف  احلق 
املرتبطة بكافة فئات االأ�صهم قبل �صراء االأ�صهم، ويجب اأن 
تخ�صع التغريات يف حق�ق الت�ص�يت، والتي ت�ؤثر �صلبا 
على بع�ض فئات امل�صاهمني، مل�افقتهم. كما تت�صمن املعاملة 
املتكافئة حماية حق�ق االأقلية من امل�صاهمني من املمار�صات 

اال�صتغاللية من جانب فئات امل�صاهمني.
اأي�صا  ت�صمل  احل�كمة  م��ب��ادئ  اأن  اإىل  الكتيب  ون����ه 
واالإف�صاح  ال�صركات،  ح�كمة  يف  امل�صالح  اأ�صحاب  دور 

وال�صفافية.
وفقا  عمل  اإط���ار  ت�صع  اأن  يجب  ال�صركة  اأن  واأو���ص��ح 
لتنظيم  االإدارة  جمل�ض  م��ن  املعتمدة  االإف�����ص��اح  ل�صيا�صة 

عمليات االإف�صاح وفقا ملتطلبات اجلهات احلك�مية.
و�صدد على اأن ال�صركة يجب اأن ت�فر املعل�مات الالزمة 
مبا  امل��ح��ددة،  االأوق���ات  ويف  �صليمة  ب�ص�رة  للم�صاهمني 
ميكنهم من اتخاذ قراراتهم اال�صتثمارية، كما يجب اأن تعد 
املتعارف  الدولية  للمعايري  وفقا  املالية  ق�ائمها  ال�صركة 

عليها..
م�ص�ؤوليات  فه�  احل�كمة  مبادئ  من  االأخ��ري  املبداأ  اأما 

جمل�ض االإدارة.
ق���اع��د  اإط����ار  ي���ؤك��د  اأن  ي��ج��ب  اأن���ه  اإىل  الكتيب  ون����ه 
احل�كمة على ا�صرتاتيجية اإدارة ال�صركة، والرقابة الفعالة 
كما  وامل�صاهمني،  ال�صركة  اأمام  االإدارة  جمل�ض  وم�ص�ؤولية 
يجب على اأع�صاء جمل�ض االإدارة العمل على اأ�صا�ض عناية 
الرجل احلري�ض ملا فيه �صالح ال�صركة وامل�صاهمني. ويجب 
على جمل�ض االإدارة اأن يعامل كافة فئات امل�صاهمني معاملة 
مع  والت�صريعات  بالقان�ن  االل��ت��زام  و�صمان  مت�صاوية، 

احلر�ض على م�صالح االأطراف ذات امل�صلحة.
و�صع  االإدارة  جمل�ض  م��ه��ام  م��ن  اأن  الكتيب  واأ���ص��اف 
ا�صرتاتيجية  ال�صركة وال�صيا�صات واخلطط التي ت�ؤدي اإىل 
حتقيق اأهداف ال�صركة وتعظيم حق�ق امل�صاهمني، وحتقيق 
التنمية للمجتمع، اإ�صافة اإىل متابعة قيا�ض كفاءة ممار�صة 
عند  التعديالت  واإج��راء  ال�صركات  ح�كمة  لق�اعد  ال�صركة 

احلاجة.

في إطار سلسلة كتيبات التوعية االستثماريةالمبسطة

الهيئة ت�صدر كتيبًا عن احلوكمة واالن�صباط املوؤ�ص�صي
اأ�صدرت هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
وذلك  بعن�ان"احل�كمة"،  جديد  كتيبًا 
لدى  املعرفة  لتعزيز  جه�دها  اإط��ار  يف 
جميع  يف  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  امل�صتثمرين 

جماالت اال�صتثمار.
اأهمية ح�كمة  اإىل  الكتيب  ويتطرق 
العالقة  تنظيم  يف  ودوره��ا  ال�صركات 
امل�صاهمة  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  ب��ني 
واأ�صحاب  وحملة  ناحية،  من  العامة 
من  وذل��ك  اأخ���رى،  ناحية  من  امل�صالح 
خالل جمم�عة من ال�ص�ابط والق�اعد 
واملعايري التي حتدد حق�ق وواجبات 
وم�����ص���ؤول��ي��ات ك���ل ط���رف مب���ا يحقق 

اأهداف ال�صركة وغاياتها.
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ومن  االأفعال التي يرتكبها امل�صتثمرون وتك�ن حمل 
م�صاءلة قان�نية:

على  بناء  ا�صتباقية  بيع  اأو  �صراء  عمليات  • اإجراء 
معل�مات خا�صة باأوامر م�صتثمرين اآخرين، وا�صتغالل 

تلك املعل�مات بهدف حتقيق منافع �صخ�صية.
• اإجراء عمليات متقابلة باتفاق م�صتثمرين برتتيب 
تلك العمليات فيما بينهم وتبادل املراكز ) �صراًء وبيعًا(، 
املالية  بهدف خلق �ص�ق ن�صط غري حقيقي على ال�رقة 

اأو التاأثري على حجم تداولها بال�ص�ق.
بني  متقابلة  عمليات  بتنفيذ  م�صتثمرين  ق��ي��ام   •
ملحاولة  خمتلفة  و�صاطة  �صركات  خالل  ومن  ح�صاباتهم 
اإخفاء التالعب الذي يهدف اإىل التاأثري على �صعر ال�صهم.

�صراء  عرو�ض  عن  �صحيحة  غري  معل�مات  ن�صر   •
ال�صائعات  وت��روي��ج  ون�صر  ال�����ص��رك��ات،  بع�ض  الأ���ص��ه��م 
احد  م��ع  ك��االن��دم��اج  )اإيجابية(  ج�هرية  ت��ط���رات  ع��ن 
دخاًل  تدر  �صفقات  اأو  عق�د  اإب��رام  اأو  الرائدة  ال�صركات 
ال�صركة  كت�صفية  �صلبية(  )اأو  ال�صركات،  لتلك  ك��ب��ريًا 
بيع  اأو  �صراء  عمليات  اإج��راء  بهدف  وذل��ك  اإفال�صها،  اأو 

لتحقيق اأرباح اأو جتنب خ�صائر.
يتم  )ال��ت��ي  امل��درج��ة  ال�صركة  ل��دى  املطلعني  قيام   •
التداول على اأ�صهمها لدى ال�ص�ق ( باإجراء تداوالت خالل 
فرتة احلظر اخلا�صة باالإف�صاح عن املعل�مة اجل�هرية 
التي من �صاأنها اأن ت�ؤثر على �صعر ال�صهم، وذلك قبل 10 
تاريخ  وحتى  املعل�مة  تلك  عن  االإع���الن  من  عمل  اأي��ام 

االإعالن.
تداوالت  باإجراء  املدرجة  بال�صركة  املطلعني  قيام   •
البيانات  ع��ن  ب��االإف�����ص��اح  احل��ظ��ر اخلا�صة  ف��رتة  خ��الل 
نهاية  من  ي�مًا   15 قبل  وذل��ك  امل��درج��ة،  لل�صركة  املالية 

ال�صن�ية،  اأو  �صن�ية  الن�صف  اأو  الربعية  املالية  الفرتة 
وحلني االإف�صاح عن البيانات املالية.

بل�غ  اإىل  ت���ؤدي  �صراء  عملية  امل�صتثمر  اإج��راء   •
لن�صبة  املرتبطة  واملجم�عة  الق�صر  واأبنائه  ملكيته 
ال�ص�ق دون  �صركة مدرجة يف  اأ�صهم  اأكرث من  اأو   5%

االإف�صاح عن تلك الن�صبة لل�ص�ق.
واملجم�عة  الق�صر  اأبنائه  اأو  امل�صتثمر  اإج���راء   •
املرتبطة لعملية �صراء ت�ؤدي اإىل تغري بن�صبة )%1( اأو 

اأكرث ف�ق حدود )%5( بداية ن�صبة االإف�صاح. 
واملجم�عة  الق�صر  اأب��ن��ائ��ه  اأو  امل�صتثمر  بل�غ   •
املرتبطة لن�صبة )%30( اأو اأكرث من اأ�صهم �صركة مدرجة 
يف ال�ص�ق دون اإخطار الهيئة واحل�ص�ل على م�افقتها.

املرتتبة على  العق�بات  الهيئة  واأنظمة  قان�ن  وحدد 
اأو  احلب�ض  بني  فتن�عت  املجرمة  االأف��ع��ال  تلك  ارتكاب 
اأو  املجرم،  الفعل  ج�صامة  بح�صب  كليهما،  اأو  الغرامة 
ت�قيع جزاءات اإدارية بحقه مثل الغرامة اأو االإيقاف عن 

التداول. 

اأخطاء عن غري ق�صد وت�صنف كمخالفات
على  بناء  ا�صتباقية  بيع  اأو  �صراء  عمليات  • اإجراء 
معل�مات خا�صة باأوامر م�صتثمرين اأخرين وا�صتغالل 

تلك املعل�مات بهدف حتقيق منافع �صخ�صية.
ومتدرجة  خمتلفة  باأ�صعار  �صراء  اأوام��ر  اإدخ��ال   •
بها  يق�م  التي  البيع  عمليات  لدعم  �صغرية  بكميات 
ال�صهم  �صعر  يتاأثر  ال  لكي  ك��ب��رية  بكميات  امل�صتثمر 

باالنخفا�ض.
• اإجراء عمليات متقابلة باتفاق م�صتثمرين برتتيب 
)�صراًء وبيعًا(  املراكز  بينهم وتبادل  فيما  العمليات  تلك 

بهدف اإيجاد �ص�ق ن�صط غري حقيقي على ال�رقة املالية 
اأو التاأثري على حجم تداولها بال�ص�ق.

من  قريب  �صعر  على  �صراء(  اأو  )بيع  اأمر  • اإدخال 
ال�صعر  م��ن  التنفيذ  �صعر  اق���رتاب  وعند  التنفيذ  حيز 
اإلغاء  اأو  ال�صعر  بتعديل  امل�صتثمر  يق�م  االأم��ر  حم��ل 
ال�صراء  عمليات  لدعم  وذلك  التنفيذ،  يتم  ال  حتى  االأمر 

اأو البيع التي يق�م بها امل�صتثمر.
بني  متقابلة  عمليات  بتنفيذ  م�صتثمرين  قيام   •
���ص��رك��ات و���ص��اط��ة خمتلفة  ح�����ص��اب��ات��ه��م وم���ن خ���الل 
على  التاأثري  اإىل  يهدف  ال��ذي  التالعب  اإخفاء  ملحاولة 

�صعر ال�صهم.
بني  متقابلة  عمليات  بتنفيذ  م�صتثمرين  ق��ي��ام   •
م�صتثمرين  عن  وكالء  وب�صفتهم  ال�صخ�صية  ح�صاباتهم 
والبيع  ال�����ص��راء  ق���رار  ُمتخذ  يك�ن  وب��ال��ت��ايل  اأخ��ري��ن، 
�صركتي  خ���الل  وم���ن  ال���ق��ت  ذات  يف  واح���د  م�صتثمر 

و�صاطة خمتلفتني بهدف التاأثري على �صعر ال�صهم.
اإج���راء  خ��الل  م��ن  االإغ����الق  �صعر  على  ال��ت��اأث��ري   •
من  مثاًل(  �صهم   50( حم��دودة  لكميات  �صراء  عمليات 
وقد  التداول  جل�صات  نهاية  ويف  معينة  �صركة  اأ�صهم 
التاأثري  بهدف  متعاقبة  جل�صات  م��دار  على  ذل��ك  يك�ن 

على �صعر ال�صهم.
�صراء  عرو�ض  عن  �صحيحة  غري  معل�مات  • ن�صر 
ال�صائعات  وت��روي��ج  ون�صر  ال�صركات،  بع�ض  الأ�صهم 
احد  مع  كاالندماج  )اإيجابية(  ج�هرية  تط�رات  عن 
اأو �صفقات تدر دخاًل  اإبرام عق�د  اأو  الرائدة  ال�صركات 
اأو  ال�صركة  كت�صفية  �صلبية(  )اأو  ال�صركات  لتلك  كبريًا 
بيع  اأو  ���ص��راء  عمليات  اإج���راء  بهدف  وذل��ك  اإفال�صها، 

لتحقيق اأرباح اأو جتنب خ�صائر.

اأخطاء يرتكبها امل�صتثمرون  يف اأ�صواق املال  يجرمها القانون
يقع امل�صتثمرون يف اأخطاء متعددة ت�صنف 
كاأفعال جمرمة قان�نًا يف اأ�ص�اق املال، ال ميكن 
ما  فكل  حم��دد،  نح�  على  �صردها  اأو  ح�صرها 
جرمية  ي�صكل  الهيئة  واأنظمة  قان�ن  يخالف 
اأو خمالفة اإدارية ميكن ت�قيع اجلزاء ب�صاأنها، 
وكل خطاأ يف اختيار ال��صيط اأو ال�رقة حمل 
اال�صتثماري  القرار  اتخاذ  ظروف  اأو  التعامل 

�صي�ؤدي اإىل خ�صائر مالية مرهقة.

توعية
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تصدرت بورصات العالم في قيمة عقود الروبية الهندية اآلجلة المتداولة 

 12.9 مليون عقد تداوالت »دبي للذهب وال�صلع« خالل 11 �صهرًا

 %6
ارتفاع أحجام التداوالت 
على أساس شهري منذ 

بداية العام

دبي  ب�ر�صة  يف  ال��ت��داوالت  اأح��ج��ام  جت���اوزت 
العام  بداية  منذ  عقد  ملي�ن   12.9 وال�صلع  للذهب 
ن�صبتها  بزيادة  املا�صي،  ن�فمرب  �صهر  نهاية  وحتى 

51 % مقارنة بنف�ض الفرتة من العام املا�صي.

وي��ت�����ص��در ق��ط��اع ال��ع��م��الت ال��ن��م��� يف اأح��ج��ام 
ارتفاعًا  العام  بداية  منذ  �صجل  ال��ذي  ال��ت��داوالت، 

مبعدل 55 %. 
 %  40 بتداولها  ال�����ص��دارة  الب�ر�صة  وحققت 
الب�ر�صات  يف  املتداولة  العق�د  جمم�ع  قيمة  من 
يف  االآج��ل��ة  الهندية  ال��روب��ي��ة  ع��ق���د  على  العاملية 

ن�فمرب. 
على   %  6 بن�صبة  ال��ت��داوالت  اأح��ج��ام  وارتفعت 

اأ�صا�ض �صهري، ومبعدل 43 % منذ بداية العام. 

ارتفاعًا  اأي�صًا  االآجلة  الياباين  الني  عق�د  وحققت 
م�صجلة  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ   %  61 مب���ع���دل  ك���ب���ريًا 

16,840عقدًا.  

ق�يًا  من�ًا  االآجلة  �صين�صك�ض  م�ؤ�صر  عق�د  و�صهدت 
منذ اإطالقها يف وقت �صابق من العام اجلاري، لت�صجل 
عقد   8,591 مع  ال�صهرية  لتداوالتها  قيمة  اأعلى  ثاين 

بقيمة 177,53 ملي�ن دوالر اأمريكي يف ن�فمرب. 
الف�صة  ع��ق���د  ك��ان��ت  الثمينة،  امل��ع��ادن  ق��ط��اع  ويف 
ن�صبتها  ب��زي��ادة  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  ن�صاطًا  االأك���رث  ه��ي 
وكانت  14,93عقدا.    اإىل  لت�صل  ن�فمرب،  يف   %  37

وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب�ر�صة  يف  ال��ت��داوالت  اأح��ج��ام 
االأوىل  الع�صرة  االأ�صهر  خ��الل   %  56 بن�صبة  اتفعت 
العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  احل��ايل،  العام  من 
املا�صي، لت�صل اإىل 12,17 ملي�ن عقد بقيمة 25 مليار        

دوالر اأمريكي. 

لعق�د  ق�يًا  من���ًا  اأكت�بر  �صهر  ت���داوالت  و�صهدت 
عق�د  ت��داوالت  اأحجام  ارتفعت  حيث  الثمينة،  املعادن 
الذهب االآجلة مبعدل 60 % مقارنة مع ال�صهر املا�صي، 
الف�صة  عق�د  �صجلت  حني  يف  عقدًا،   45,928 م�صجلة 
العام  هذا  لها  ال�صهرية  التداوالت  اأحجام  اأعلى  االآجلة 

مع تداول 2,882 عقدًا مبعدل من� بلغ 88 %.   
زيادة  يف  اأكت�بر  �صهر  ت��داوالت  اأحجام  واأ�صهمت 
تطرحها  التي  االآجلة  الذهب  لعق�د  ال�ص�قية  احل�صة 
 ،2% بن�صبة  اآ�صيا  �صمن  وال�صلع  للذهب  دبي  ب�ر�صة 
الذهب  عق�د  من  واح��دة  باعتبارها  مكانتها  يعزز  مما 

االآجلة االأكرث تداواًل يف اآ�صيا.
ال��ب���ر���ص��ة من���ًا  ال���ت���داوالت يف  اأح��ج��ام   وحققت 
بن�صبة 69 % خالل اأول ت�صعة اأ�صهر من العام لت�صجل 

11.35 ملي�ن عقد.

يف  اأحجام  التداوالت  ارتفاع  النم�  هذا  من    وعزز 

�صهر �صبتمرب مبعدل 2 % عن �صبتمرب 2012 مع تداول 
988,269 عقدًا بقيمة 28  مليار دوالر اأمريكي. 

للذهب  دب��ي  ب�ر�صة  يف  الثمينة  املعادن  و�صكلت   
وال�صلع حمرك النم� يف �صهر �صبتمرب. 

وقفزت  اأحجام تداوالت عق�د الذهب االآجلة مبعدل 
23 % باملقارنة مع ال�صهر ال�صابق مدف�عة بزيادة تقلب 

 اأ�صعار املعادن الثمينة. 
من���ًا  �صبتمرب  يف  االآج��ل��ة  الف�صة  ع��ق���د  وح��ق��ق��ت 

مبعدل 53 % عن  اأغ�صط�ض.  
االآجلة  العمالت  عق�د  ت���داوالت  اأح��ج��ام  وارتفعت 
ذاتها  الفرتة  عن   %  77 مبعدل   2013 عام  بداية  منذ 
الهندية  الروبية  عق�د  حققت  حيث  املا�صي،  العام   من 
 % %  و72   62 وال���ني وال��ي���رواالآج��ل��ة من����ًا مب��ع��دل 
و74 % على الرتتيب. و�صجلت عق�د الروبية الهندية 
مقارنة  �صهر  �صبتمرب  يف   %  15 مبعدل  من���ًا  االآج��ل��ة 
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ب�صهر اأغ�صط�ض.  و�صهد �صهر �صبتمرب زيادة يف تقلب 
اليقني  الذي  عدم  خلفية  على  الثمينة  املعادن  اأ�صعار 
واالأح���داث  االأم��ري��ك��ي،  االقت�صادي  بال��صع  يحيط 
املقبل  يف  االأعياد  وم��صم  االإقليمية،  اجلي��صيا�صية 
للذهب  امل�صتهلكني  اأكرب  التي تعترب واحدة من  الهند 
يف العامل. وتقدم ب�ر�صة دبي للم�صاركني  بيئة داعمة 
الذهب  عق�د  لتداول  املخاطر  من  وخالية  ومنظمة 

االآجلة". 
للذهب  دبي  ب�ر�صة  يف  الثمينة  املعادن   و�صكلت 
وال�صلع حمرك النم� يف �صهر �صبتمرب. وقفزت  اأحجام 
باملقارنة   %  23 الذهب االآجلة مبعدل  تداوالت عق�د 
مع ال�صهر ال�صابق مدف�عة بزيادة تقلب  اأ�صعار املعادن 
�صبتمرب  يف  االآج��ل��ة  الف�صة  عق�د  وحققت  الثمينة. 
اأحجام  وارتفعت  %عن  اأغ�صط�ض.    53 مبعدل  من���ًا 
 2013 تداوالت عق�د العمالت االآجلة منذ بداية عام 
مبعدل 77 % عن الفرتة ذاتها  من العام املا�صي، حيث 
االآجلة  والي�رو  والني  الهندية  الروبية  عق�د  حققت 
الرتتيب.   على   % و74   % و72   %  62 مبعدل  من�ًا 
مبعدل    من�ًا  االآجلة  الهندية  الروبية  عق�د  و�صجلت 

15% يف �صهر  �صبتمرب مقارنة ب�صهر اأغ�صط�ض. 

بتداول  البدء  وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب�ر�صة  تعتزم 
عق�د البال�صتيك االآجلة اعتبارًا من 28 فرباير 2014. 
وح�صب الب�ر�صة، مت ت�صميم هذه العق�د لت�فري املزيد 
من ال�صي�لة يف جمال جتارة البال�صتيك على امل�صت�ى 
البال�صتيك  ملنتجات  ع��ق���د  اأول  و���ص��ت��ك���ن  ال��ع��امل��ي، 

الب�يل  االآجلة ملنتج  البال�صتيك  اأفريقيا. و�صت�صهم عق�د  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  اإدراجها يف منطقة  يتم 
بروبلني يف ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع يف ت�فري �ص�ق �صفافة، واإر�صاء معيار جديد للت�صعري يف منطقة 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. ويبلغ حجم العقد 5 اأطنان مرتية، ب�صعر مق�م بالدوالر االأمريكي لكل طن 
مرتي، كما ي�صمن الت�صليم الفعلي تقارب االأ�صعار بني �ص�ق العق�د االآجلة وال�ص�ق الفعلية. وقد اعتمدت 
ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع جمم�عة من امل�صت�دعات الرائدة لت�صليم املنتج. ويبلغ حجم االإنتاج العاملي 
من مادة الب�يل بروبيلني اأكرث من 65 ملي�ن طن مرتي �صن�يًا، اأي اأكرث من �صعف االإنتاج ال�صن�ي العاملي 
من االأملني�م. وتعد دولة االإم��ارات من اأكرب الدول املنتجة ملادة الب�يل بروبيلني يف العامل، وهي اإحدى 

املنتجات البال�صتيكية االأكرث ا�صتخدامًا يف الت�صنيع والتغليف.

بور�صة دبي للذهب وال�صلع تطلق عقود البال�صتيك االآجلة

 %51
نسبة ارتفاع أحجام  

تداوالت البورصة  
منذ بداية العام 

 اأعلنت ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع م�ؤخرًا عن ف�زها بجائزة "اأف�صل ب�ر�صة نا�صئة" يف قارة اآ�صيا لعام 
2013، وذلك من قبل جملة "FOW" الرائدة عامليًا يف جمال امل�صتقات املالية. كما ح�صلت من�صة التداول 

"EOS" التابعة لب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع على جائزة "اأف�صل ابتكار تكن�ل�جي على �صعيد الب�ر�صات" 

لهذا العام.  وجاء ف�ز ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع بجائزة "اأف�صل ب�ر�صة نا�صئة للعام" بعد مناف�صة ق�ية 
مع ب�ر�صة تايالند للعق�د االآجلة وب�ر�صة ي�نايتد �صت�ك الهندية، ف�صاًل عن اختيارها من بني اأبرز واأهم 
SGX، وب�ر�صة  ASX وب�ر�صة �صنغاف�رة  اأ�صرتاليا لالأوراق املالية  اآ�صيا مثل ب�ر�صة  الب�ر�صات يف 

ه�جن ك�جن HKex وب�ر�صة ماليزيا جلائزة "اأف�صل ابتكار تكن�ل�جي".
 جدير بالذكر اأن جملة "FOW" تقدم جائزة "اأف�صل ب�ر�صة نا�صئة للعام"، للب�ر�صة التي تقدم اأف�صل 
ابتكار واأعلى من� ملم��ض يف االأ�ص�اق االآ�صي�ية النا�صئة. وقد جنحت ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع هذا 
جائزة  وج��اءت  املبتكرة.  منتجاتها  ومتيز  الهائل  من�ها  بف�صل  التحكيم  جلنة  اأ�ص�ات  ك�صب  يف  العام 
من�صة  تطبيق  خالل  من  الب�ر�صة  اأظهرتها  التي  املتميزة  لالبتكارات  تكرميًا  تكن�ل�جي  ابتكار  اأف�صل 
التداول املتط�رة EOS  لتلبية احتياجات اأع�صاء جمتمعها. كما احتلت الب�ر�صة املركز الثاين على قائمة 

الب�ر�صات االآ�صي�ية للعام. ويف هذه املنا�صبة.

العاملية   "FOW" اأقامته جملة الذي  للذهب وال�صلع خالل حفل ت�زيع اجل�ائز  ح�صدت ب�ر�صة دبي 
جائزة "اأف�صل ب�ر�صة" يف منطقة ال�صرق االأو�صط واإفريقيا لعام 2013، كما فازت من�صة التداول التابعة 
لها "EOS" بجائزة "اأف�صل ابتكار تكن�ل�جي على �صعيد الب�ر�صات" يف منطقة اآ�صيا واأ�صرتاليا وال�صرق 
االأو�صط واإفريقيا.  وي�صادف هذا التكرمي املرة الثانية الذي تق�م فيه جملة "FOW" خالل �صهرين بتكرمي 
ب�ر�صة دبي تقديرًا لنم�ها وابتكاراتها، حيث قدمت لها �صابقًا جائزة "اأف�صل ب�ر�صة نا�صئة" يف قارة اآ�صيا 

لعام 2013 خالل حفل ج�ائزها الذي عقدته يف �صبتمرب املا�صي يف �صنغاف�رة. 
وتغطي حمفظة منتجات ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع جمم�عة متن�عة من امل�ؤ�صرات، ومنتجات الطاقة، 
واملعادن الثمينة، واملعادن االأ�صا�صية والعمالت. وي�صمل ذلك اأول عق�د للروبية الهندية يف العامل، وكذلك 
اأول عق�د للنحا�ض وعق�د �صين�صك�ض االآجلة يف منطقة ال�صرق االأو�صط. وتعتزم الب�ر�صة اأي�صًا يف مطلع 
العام املقبل اإطالق عق�د البال�صتيك االآجلة التي �صتك�ن اأول عق�د ملنتجات البال�صتيك يتم اإدراجها يف منطقة 

ال�صرق االأو�صط. 

.. والبور�صة تفوز بجائزتني دوليتني

منصة التداول “EOS” تفوز بجائزة »أفضل ابتكار تكنولوجي«

 بور�صة دبي للذهب وال�صلع اأف�صل بور�صة لعام 2013

للهيئة  اإللكتروني  الموقع  عبر  يمكنك 
على  الحصول   www.sca.gov.ae
ت��رخ��ي��ص ال��ح��اف��ظ األم��ي��ن وت��ج��دي��د 
خدمة  لتقديم  والترخيص   ترخيصه، 
ترخيصها،  وتجديد  المالية  االستشارات 
وتجديد  سلع  وساطة  شركة  وترخيص 

ترخيصها. 
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