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ضمت »االذونات المغطاة« و»إدارة االستثمار« و»الصكوك« و»سندات الدين«

هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع تعتمد 4 �أنظمة جديدة خالل 6 �أ�سهر
املهند�س  م��ع��ايل  برعاية  عقد  ال���ذي  املجل�س,  ك��ان 
رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان 
اعتمد,  قد  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س 

نظام االأذونات املغطاة. 
االذون���ات  اإ���ص��دار  ن�صاط  م��زاول��ة  ال��ن��ظ��ام  ويتيح 
دعم  يف  ي�صاهم  مم��ا  بال�صوق,  وت��داول��ه��ا  واإدراج���ه���ا 
الركائز  اإح���دى  باعتبارها  ب��ال��دول��ة  املالية  االأ���ص��واق 

الرئي�صة لالقت�صاد الوطني.
التي  امل��ق��وم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ر  ع��ل��ى  الهيئة  وع��م��ل��ت 
النظام يف حتقيق االأهداف املتوقعة  ت�صاهم يف جناح 
له والقيام بدوره على الوجه االأكمل, وقامت بالتن�صيق 
اال�صت�صارية  واللجنة  املالية  االأ�صواق  يف  املعنيني  مع 

للخدمات املالية قبل اإ�صدار القرار". 
ومتطلبات  ال��رخ��ي�����س  ���ص��روط  ال��ن��ظ��ام  وي��ح��دد 
اأذونات مغطاة  اإ�صدار  املوافقة على  االإف�صاح وحاالت 

واإدراج وتداول االأذونات املغطاة.
ومبقت�صى النظام, فاإن االأذونات املغطاة عبارة عن 
تعطي  للتداول  وقابلة  القيمة  مت�صاوية  مالية  اأوراق 
حلاملها احلق, دون اإلزام, يف �صراء اأو بيع عدد حمدد 
من االأ���ص��ول حمل االأذون���ات ب�صعر حم��دد خ��الل فرة 

زمنية حمددة.
ويوؤكد النظام, الذي يت�صمن 15 مادة, اأنه ال يجوز 
مرخ�صة  تكن  ل�م  ما  مغطاة  اأذون��ات  اإ���ص��دار  جهة  الأي 

بذلك من الهيئة.
الهيئة  م���ن  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  وي�����ص��رط 
يكون  اأن  املغطاة,  االأذون���ات  اإ���ص��دار  ن�صاط  مب��زاول��ة 
اأو  ا�صتثماريًا  اأو  جت��اري��ًا  م�صرفًا  الرخي�س  طالب 
اأن يكون  اأجنبي, على  فرعًا مل�صرف  اأو  مالية  موؤ�ص�صة 
على  وحا�صاًل  املركزي,  امل�صرف  قبل  من  له  مرخ�صًا 
اإ�صدار  ن�صاط  مزاولة  على  املركزي  امل�صرف  موافقة 

املالية  االأوراق  هيئة  اإدراة  جمل�س  واف���ق 
وال�����ص��ل��ع ع��ل��ى اإ���ص��دار ع��دد م��ن االأن��ظ��م��ة خ��الل 
اأعلى  وفق  اأعدت  والتي  املا�صية,  ال�صتة  االأ�صهر 
املعاير الدولية, انطالقا من دور الهيئة الرقابي 
اطراف  جميع  م�صلحة  فيه  ملا  املال  اأ�صواق  على 

العملية اال�صتثمارية.
عقده  ال��ذي  اجتماعه  يف  املجل�س  واف��ق  فقد 
خالل ابريل املا�صي, على اعتماد نظام ال�صكوك 
اعتماد  على  ذلك  قبل  وافق  كما  الدين,  و�صندات 

اأنظمة االذونات املغطاة, وادارة اال�صتثمار.
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يف  موؤ�ص�صة  اأو  جهة  اأو  �صركة  اأو  املغطاة,  االأذون���ات 
ومرخ�صًا  التجارية,  ال�صركات  لقانون  وفقًا  ال��دول��ة 
وذلك  املالية,  االأوراق  جمال  يف  للعمل  الهيئة  من  لها 
التي  االأن�صطة  بني  التعار�س  منع  �صوابط  �صوء  يف 

ت�صدرها الهيئة. 
 )100( عن  امل��ال  راأ���س  يقل  ال  اأن  النظام  وا�صرط 
مليون درهم اإماراتي, وتوفر املقر املالئم واالإمكانيات 
لديه  يكون  واأن  ال��الزم��ة,  والفنية  االإداري���ة  وال��ك��وادر 
نظام كفوؤ الإدارة املخاطر, وتوفر اإجراءات ونظم تقنية 
مبا  وكافية  فّعالة  داخلية  ورقابة  اإف�صاح  ونظم  اآمنة, 
يوؤهله الإ�صدار االأذونات املغطاة, وذلك وفقًا لل�صوابط 
امل��الءة,  توافر  النظام  الهيئة.وا�صرط  ت�صعها  التي 
وتطرق اإىل �صروط واآلية الرخي�س ومدة الرخي�س 

واالإف�صاح واملراقبة واإدراج االأذونات وتداولها. 

اإدارة ال�ستثمار
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
الهيئة  اإدارة  قامت  اأن  بعد  اال�صتثمار,  اإدارة  نظام 
ب����اإع����داد م�����ص��روع ال��ن��ظ��ام وع���ر����ص���ه, ع���ر ب��واب��ت��ه��ا 
جمهور  على  املختلفة,  االت�صال  وقنوات  االإلكرونية 
مالحظاتهم  وتلقي  املال  باأ�صواق  واملهتمني  املتعاملني 
النظام  م�صودة  ذلك عر�س  تال  ثم  ب�صاأنه,  ومقرحاتهم 
متت  حيث  املالية,  للخدمات  اال�صت�صارية  اللجنة  على 
املالحظات  كافة  مراعاة  مع  النهائية  ب�صورته  �صياغته 

التي اأثرت يف هذا ال�صاأن. 
ومتطلبات  ال��رخ��ي�����س,  ���ص��روط  ال��ن��ظ��ام  وي��ح��دد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��داخ��ل��ي مل��دي��ر اال���ص��ت��ث��م��ار ���ص��واء ب�����ص��اأن 
الهيئة,  جت���اه  اأو  اإدارت�����ه  ي��ت��وىل  ال����ذي  اال���ص��ت��ث��م��ار 
اجلوانب  ويتناول  اال�صتثمار,  مدير  مهام  وتفوي�س 
وم��دى  واجل������زاءات,  والتفتي�س  ب��ال��رق��اب��ة  اخل��ا���ص��ة 

اإمكانية مزاولة الن�صاط خارج الدولة. 
ووفقا لبنود النظام, يتعني على ال�صركات واجلهات 
هذا  �صدور  قبل  اال�صتثمار  اإدارة  ن�صاط  متار�س  التي 
القرار توفيق اأو�صاعها وفقًا الأحكامه خالل مدة ال تزيد 

عن �صنة من تاريخ الن�صر يف اجلريدة الر�صمية.
يجوز  ال  اأن��ه  م��ادة,   16 ي�صم  ال��ذي  النظام,  ويوؤكد 
بعد  اإال  ب��ال��دول��ة  اال���ص��ت��ث��م��ار  اإدارة  ن�����ص��اط  م���زاول���ة 
با�صتثناء  واأن��ه  الهيئة,  م��ن  ترخي�س  على  احل�صول 

الذي عقده بدبي برئا�صة معايل املهند�س  املالية وال�صلع يف اجتماعه  اإدارة هيئة االأوراق  قرر جمل�س 
بالدولة  املالية  االأوراق  اأ�صواق  املدرجة يف  ال�صركات  اإلزام  املن�صوري وزير االقت�صاد,  �صلطان بن �صعيد 
اأمرًا حيويًا يف ظل  اأ�صبحت  قد  اأن هذه اخلدمة  اإىل  امل�صتثمرين. ونوه املجل�س  اإدارات لعالقات  باإن�صاء 
االأهمية املتزايدة الأ�صواق االأ�صهم املحلية بني خمتلف فئات امل�صتثمرين على امل�صتويني املحلي والعاملي, 
اإف�صاح هذه ال�صركات فيما يتعلق بعالقات  اأن ا�صتحداث هذه االإدارات ي�صاهم يف رفع م�صتوى  واأو�صح 

امل�صتثمرين وتلبية تطلعاتهم, واالإعداد لالرتقاء مل�صتوى االأ�صواق املتقدمة.
وكانت هيئة االأوراق املالية وال�صلع قد بادرت بت�صكيل فريق عمل م�صرك من اخلراء مكّون من ممثلني 
عن الهيئة و�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�صوق دبي املايل لدرا�صة املقرحات التي تلقتها يف هذا ال�صدد, 

ومت اال�صتعانة مبمار�صني ملهنة عالقات امل�صتثمرين على امل�صتوى الدويل بهدف درا�صة املو�صوع.
كما اأجرت الهيئة درا�صة مقارنة عن اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا ال�صاأن, وقد ك�صفت الدرا�صة عن 
اأن ال�صركات املدرجة يف االأ�صواق املتقدمة ويف بع�س االأ�صواق املالية باملنطقة لديها فرق عمل تقوم مبهام 

عالقات امل�صتثمرين.
كما قام فريق العمل بدرا�صة ن�صبة ال�صركات التي لي�س لديها اأي نوع من عالقات امل�صتثمرين, وتبني -من 
واقع مامت ر�صده- اأن تطبيق هذا املقرح واإيجاد فرق عمل موؤهلة لهذا الغر�س من �صاأنه تعزيز التوا�صل 

بني امل�صتثمرين وممثلي هذه ال�صركات.
وت�صمن القرار �صرورة اأن تلبي اإدارات عالقات امل�صتثمرين:

والتوا�صل  امل�صتثمرين  ا�صتف�صارات  على  الرد  يتوىل  املدرجة  ال�صركة  لدى  حمدد  �صخ�س  وجود   •
معهم, دون اأن يكون هذا ال�صخ�س متفرغًا لهذه الوظيفة.

لل�صركة يو�صح جميع املعلومات املتعقلة بها واإدارتها. اإلكروين  • وجود موقع 
• وجود ق�صم على املوقع االإلكروين خم�ص�س لعالقات امل�صتثمرين يحتوي على املعلومات التي تهم 

امل�صتثمرين عن هذه ال�صركة.
املعلومات  اأه��م  تواريخ  يو�صح  لل�صركة  االإل��ك��روين  املوقع  على  )اأج��ن��دة(  زمني  ج��دول  وج��ود   •

اجلوهرية التي تخ�س ال�صركة مثل اجتماعات اجلمعيات العمومية واالإف�صاحات وغرها.

انطالقًا من حر�س الهيئة على تطوير الت�صريعات التي تنظم عمل االأ�صواق املالية بالدولة, ويف اإطار 
مواكبة  ي�صمن  مبا  دوري  ب�صكل  املالية  االأوراق  لتداول  املنظمة  والت�صريعات  االأنظمة  مبراجعة  قيامها 
امل�صاهمني,  وحماية  ال�صفافية  م�صتوى  وتعزيز  العاملية  االأ�صواق  يف  التطور  مل�صتويات  االأنظمة  هذه 
ومتا�صيًا مع اأف�صل املمار�صات الدولية املتبعة يف هذا ال�صاأن, وافق جمل�س هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
2001 يف �صاأن النظام  اإدارة الهيئة رقم )2( ل�صنة  على اإجراء تعديل على املادة )14( من قرار جمل�س 
قد  لب�س  اأي  الإزالة  وذلك  املالية,  االأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل  والت�صويات  واملقا�صة  بالتداول  اخلا�س 
ين�صاأ فيما يتعلق بحظر التعامل خالل فرات زمنية معينة مل�صلحة ال�صخ�س امل�صمول باحلظر, اأو ب�صفته 
نائبًا عن الغر اأو ممثل قانوين ل�صخ�س اعتباري, وذلك لالبتعاد عن �صبهة ا�صتغالل ال�صخ�س امل�صمول 

باحلظر ملن�صبه خلدمة م�صاحله ال�صخ�صية مبا ي�صر مببداأ امل�صاواة يف ال�صوق.

تعديل �أنظمة �لتد�ول و�ملقا�سة و�لت�سويات ونقل �مللكية وحفظ �لأور�ق �ملالية

وافق املجل�س على تعديل قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )47( ل�صنة 2012م ب�صاأن اإقرا�س واقرا�س 
االأوراق املالية مبا يي�صر عمليات االقرا�س للو�صطاء يف حاالت االإخفاق ومبا ي�صجع املوؤ�ص�صات االأجنبية 
على التعامل يف االأ�صواق املحلية, وبحيث ي�صمح ل�صركات الو�صاطة باالقرا�س يف حال االإخفاق يف ت�صليم 
الهيئة,  موافقة  على  للح�صول  حاجة  )DVP(دون  الدفع  مقابل  الت�صليم  الإج��راءات  وفقًا  املالية  االأوراق 
واإتاحة تنفيذالعقود التي تتم بني املوؤ�ص�صات االأجنبية من خالل املقا�صة مبا�صرة, وكذلك تو�صيع جماالت 

االقرا�س لت�صمل اأغرا�س التحوط وغرها من حاالت االقرا�س مبا يتفق مع املمار�صات العاملية.

تعديل نظام �إقر��ص و�قرت��ص �لأور�ق �ملالية

�إلز�م �ل�سركات �ملدرجة باإن�ساء �إد�ر�ت لعالقات �مل�ستثمرين
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احلكومية  للجهات  اململوكة  املالية  للمحافظ  الرويج 
اإدارة  لن�صاط  الرويج  يجوز  ال  املحلية,  اأو  االحتادية 
الهيئة  م��ن  للمرخ�صني  اإال  ال��دول��ة  داخ���ل  اال�صتثمار 

مبزاولة هذا الن�صاط.
اجلديدين  النظامني  الهيئة  اإدارة  جمل�س  واأق���ر   
اإ�صدارهما  يف  اتبع  الذين  الدين,  و�صندات  لل�صكوك 
اأف�����ص��ل امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة م����رورًا ب��ع��دد م��ن امل��راح��ل 
العاملية,  امل��م��ار���ص��ات  الأف�����ص��ل  درا���ص��ة  ب���اإج���راء  ب����دءَا 
العاملية  اال�صت�صارات  �صركات  كريات  اإحدى  وتكليف 
واأعقب  للنظامني,  االأوىل  امل�صودة  بو�صع  املتخ�ص�صة 
االلكروين  املوقع  على  النظامني  م�صودتي  ن�صر  ذلك 
الإب��داء  العالقة  ذوي  لالأطراف  الفر�صة  الإتاحة  للهيئة 
امل�صروعني  عر�س  ذلك  وتال  ومقرحاتهم,  مالحظاتهم 
متت  حيث  املالية,  للخدمات  اال�صت�صارية  اللجنة  على 
اأع�صائها  من  ال��واردة  واملقرحات  املالحظات  درا�صة 
ممثلي  مع  االجتماع  مت  كما  منها,  باملنا�صب  واالأخ���ذ 
مالحظاتهم  ومناق�صة  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  بع�س 
يف  النظامني  ط��رح  قبل  عليه  االت��ف��اق  مت  م��ا  واإدخ���ال 

النهائية. �صيغتهما 

نظام �سندات الدين
ي��ح��ل ن��ظ��ام ���ص��ن��دات ال��دي��ن اجل��دي��د حم��ل النظام 
مت  وقد  ال�صندات,  �صوق  تن�صيط  وي�صتهدف  ال�صابق, 
العاملية  املمار�صات  بناء على درا�صة �صابقة عن  اإعداده 

واملالحظات الواردة من الفئات املختلفة بال�صناعة.
وت�صمن النظام جمموعة من املحاور متت تغطيتها 
و���ص��روط  التطبيق,  ن��ط��اق  وتت�صمن:  م���ادة   30 يف 
�صندات  امل�صدر-  ب�:  تتعلق  )التي  واالإدراج  االإ�صدار 
على  امل��واف��ق��ة  طلب  وم�صتندات  واإج����راءات  ال��دي��ن(, 
وااللتزامات  والت�صوية,  والتقا�س  والتداول  االإدراج, 
الدين,  ل�صندات  االأ�صا�صي  ب��االإدراج  املتعلقة  امل�صتمرة 
مت  التي  الدين  ب�صندات  متعلقة  اإ�صافية  وال��ت��زام��ات 
بامل�صدر  خا�صة  والتزامات  ع��ام,  اكتتاب  يف  طرحها 
مالية  ح���رة  مبنطقة  امل��وؤ���ص�����س  وامل�����ص��در  االأج��ن��ب��ي 
االأجنبي,  بامل�صدر  اخلا�صة  واالل��ت��زام��ات  ب��ال��دول��ة, 
با�صتثناء  اأن��ه  على  و���ص��دد  االإدراج.  واإل��غ��اء  وتعليق 
�صندات  اإ���ص��دار  يجوز  ال  احلكومية,  ال��دي��ن  �صندات 
دين يف الدولة وطرحها لالكتتاب العام اإال بعد موافقة 
اأن���ه يجب  وب��ني  ب��ال�����ص��وق.  اإدراج���ه���ا  وي��ج��ب  الهيئة, 
احل�صول على موافقة الهيئة قبل اإدراج اأي �صندات دين 

النظام. ويت�صمن كل من  ال�صوق وفقًا الأحكام هذا  يف 
ال�صوق ال  اأو  الهيئة  اأن  الدين  نظام ال�صكوك و�صندات 
تتحمالن اأي م�صوؤولية عن القوائم اأو املعلومات املالية 
قبل  من  املقدمة  الوثائق  اأو  التقارير  اأو  املعلومات  اأو 
امللتزم اأو امل�صدر �صواء مت تقدميها للن�صر اأو الأغرا�س 

ال�صوق.
تلك  ع��ل��ى  ال�����ص��وق  اأو  ال��ه��ي��ئ��ة  اط����الع  ي��ع��ت��ر   وال 
تاأكيدًا  الر�صمية  ن�صراتها  يف  ن�صرها  اأو  املعلومات 
ال�صكوك  نظام  واأوج��ب  املعلومات.  ه��ذه  �صحة  على 
يتم  التي  العائدات  ا�صتخدام  عدم  �صمان  امللتزم  على 
الأغ��را���س  اإال  ال�صكوك  اإ���ص��دار  م��ن  عليها  احل�����ص��ول 
ذلك  اإث��ب��ات  وي��ت��م  االإ���ص��الم��ي��ة,  ال�صريعة  م��ع  متوافقة 

مبوافقة اللجنة ال�صرعية.
من  تطلب  اأن  للهيئة  الدين  �صندات  نظام  اأج��از  كما 
ن�صر  ال�صوق  يف  ال��دي��ن  �صندات  اأدرج  ال��ذي  امل�صدر 
املعلومات التي تراها منا�صبة على نفقته بهدف حماية 
يف  ال��ع��م��ل  ���ص��ر  ح�صن  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  امل�صتثمرين 
املعلومات  تلك  بن�صر  يلتزم  مل  اإذا  حالة  ويف  ال�صوق, 
الفر�صة  منحه  بعد  املعنية  املعلومات  ن�صر  للهيئة  جاز 

لتو�صيح االأ�صباب املوجبة لعدم الن�صر.

النظام الجديد للصكوك 
يأتي تماشيًا مع توجه 
دولة اإلمارات ودبي 
تحديدًا لتكون عاصمة 
لالقتصاد اإلسالمي

ولي�صت  ملكية  اأدوات  اأنها  على  ال�صكوك  الهيئة,  اإدارة  جمل�س  اأقره  الذي  اجلديد,  ال�صكوك  نظام  يعامل 
لالقت�صاد  عا�صمة  لتكون  االإمارات ودبي حتديدًا  دولة  توجه  مع  النظام اجلديد متا�صيًا  وياأتي  دين,  اأدوات 

االإ�صالمي.
االإدراج  ال��ت��ط��ب��ي��ق,واإل��زام��ي��ة  ن��ط��اق  تت�صمن  ب��ن��ود  ع���دة  م����ادة-   28 يف  ي��ق��ع  –الذي  ال��ن��ظ��ام  وي��غ��ط��ي 
واملوافقة,و�صروط االإ�صدار واالإدراج )للملتزم- للم�صدر- لل�صكوك(,وال�صروط املتعلقة باالإ�صدار واالإدراج 
املوافقة  املوافقة على االدراج,واإج��راءات وم�صتندات طلب  لل�صكوك, واإجراءات وم�صتندات طلب  االأ�صا�صي 
واعتماد  االإ���ص��دار,  ح�صيلة  واإدراجها,وا�صتخدام  ال�صكوك  اإ�صدار  طلبات  امل�صرك,و�صجل  االإدراج  على 
باالإدراج  املتعلقة  امل�صتمرة  والت�صوية,وااللتزامات  واملقا�صة  والتداول  عليها,واالإدراج  واملوافقة  االإعالنات 

االأ�صا�صي لل�صكوك,والتزامات اإ�صافية متعلقة ب�صكوك التجزئة, وتعليق واإلغاء االإدراج.
لل�صكوك: منها  االأ�صا�صي  االإ�صدار واالإدراج  يتعلق بطلبات  فيما  ال�صروط  النظام توافر عدد من  واأوجب 
اإجازة ال�صكوك من قبل اللجنة ال�صرعية لدى امللتزم, فاإذا مل يكن لديه جلنة �صرعية, وجب اإجازة ال�صكوك من 

قبل جلنة �صرعية يوافق عليها منظم االإ�صدار.
ُيعتزم  التي  ال�صكوك  من  لالإ�صدار  االإ�صمية  القيمة  اإجمايل  يقل  اأال  يجب  ذلك,  خالف  الهيئة  تقرر  مل  وما 

اإدراجها عن )10.000.000( درهم )ع�صرة ماليني درهم(.
املتعلقة  واالإدراج  االإ�صدار  و�صروط  والت�صوية  واملقا�صة  ال�صكوك  ت��داول  �صروط  اإىل  النظام  وتطرق 

بامللتزم.

نظام �ل�سكوكنظام �ل�سكوك
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»�أبوظبي �لوطني« يح�سل على �أول ترخي�ص ملز�ولة »�سانع �ل�سوق« يف �لإمار�ت

عقد جمل�س اأمناء مركز التدريب بهيئة االأوراق املالية 
برئا�صة  بدبي  الهيئة  مقر  ال�صابع يف  اجتماعه  وال�صلع 
للهيئة-  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي,  عبدالله  �صعادة 
رئي�س جمل�س اأمناء املركز. مت االجتماع بح�صور معايل 
الدكتور ب�صام ال�صاكت, نائب جمل�س االأمناء,وع�صوية 
كل من االأ�صتاذ الدكتور عبدالله حممد رحمة ال�صام�صي, 
االجتماع  ح�صر  كما  اجلرك�س.  متيم  زه��ر  و�صعادة 
املجل�س,  �صر  اأم���ني  ال��زع��اب��ي,  عبيد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة 
التدريب.  مركز  ق�صم  رئي�س  الوهابي,  حممد  ويو�صف 
واأقر االجتماع جدول اأعمال املجل�س وحم�صر االجتماع 
اجتماع  وتو�صيات  ق��رارات  متابعة  متت  كما  ال�صابق, 
جمل�س االأمناء ال�صاد�س الذي ا�صتعر�س موؤ�صرات االأداء 
التوعوية  الرامج  من  التطوير وجمموعة  ومقرحات 

والتدريبية. 
ون��اق�����س االج��ت��م��اع ت��ق��ري��رًا اإح�����ص��ائ��ي��ًا ل��رن��ام��ج 
الدرا�صة  نتائج  وكذلك  املهني,  الرخي�س  اختبارات 
ملوظفي  التدريبية  للخطة  االأول  االط��الق  عن  امليدانية 
�صركات الو�صاطة لعام 2014. كما ا�صتعر�س االجتماع 
مقرحات عامة لتطوير مركز التدريب, وذلك بالتعاون 

مع هيئة التاأمني بهدف تقدمي برامج تدريبية و�صهادات 
اأعلن مطلع  قد  التدريب  مهنية متخ�ص�صة. وكان مركز 
التدريبية  الرامج  من  باقة  اإط��الق  عن  اجل��اري  العام 
التخ�ص�صية وال�صهادات املهنية يف �صناعة اأ�صواق راأ�س 
املال واال�صتثمار وذلك بال�صراكة مع جمموعة من اأف�صل 

املوؤ�ص�صات املهنية العاملية واخلراء املحرفني.
مرة  الأول  تدريبية  برامج  التدريب  مركز  ويعر�س 

للجمهور العاملني يف قطاع اأ�صواق املال وال�صلع.. كما 
يطرح املركز �صهادات عاملية مهنية معتمدة بال�صراكة مع 
االأكادميية االأمريكية للعلوم املالية )AAFM( باالإ�صافة 
االأول  للم�صتوى  املعتمد  ال��ف��ن��ي  امل��ح��ل��ل  ���ص��ه��ادة  اإىل 
دورات  املركزبعقد  قيام  اإىل  اإ�صافة  وذل��ك   .CFTe1

ملناهج  املهني  الرخي�س  ب��رام��ج  الخ��ت��ب��ارات  االإع����داد 
 .)CISI( املعهد الريطاين لال�صتثمار

امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اأ�����ص����درت 
ن�صاط  ملزاولة  ترخي�س  اأول  وال�صلع 
�صانع ال�صوق يف الدولة لبنك اأبوظبي 
البنك  ا�صتوفى  اأن  بعد  وذلك  الوطني, 
كافة �صروط ومتطلبات الرخي�س لدى 

الهيئة. 
وي���اأت���ي ه���ذا ال��رخ��ي�����س م��ت��زام��ن��ًا 
ال���ذي ت�صهده  االن��ت��ع��ا���س وال��ن��م��و  م��ع 
االأ�صواق املالية بالدولة, مع ان�صمامها 
"مورجان  موؤ�ص�صة  ملوؤ�صرات  الفعلي 
االأم��ر  النا�صئة,  ل��الأ���ص��واق  �صتانلي" 
ال�����ذي ي���ع���زز م���ن درج�����ة اال���ص��ت��ث��م��ار 
ويزيد  املحلية  االأ�صواق  يف  املوؤ�ص�صي 

من عمقها وتوازنها. 
ومن املتوقع اأن يبداأ البنك مبزاولة 
العام  من  الثالث  الربع  خالل  الن�صاط 
احلايل بعد ا�صتكماله لبع�س املتطلبات 

الفنية بالتن�صيق مع االأ�صواق املالية. 
اإدارة  جمل�س  ق��رار  اأن  اإىل  ي�صار   

قد  ال�صوق  �صانع  نظام  ب�صاأن  الهيئة 
�صدر يف اأغ�صط�س 2012, بعد درا�صة 
متعمقة ملختلف اأبعاد النظام والتحديد 
فيه,  املختلفة  االأط���راف  ل��دور  الدقيق 
اإعداد واإ�صدار نظام �صانع  واأن عملية 
ال�صوق متت من خالل عدة مراحل وفق 

اأف�صل املمار�صات العاملية. 
�صوق  �صانع  وجود  اأهمية  اأن  يذكر 
جعل  ع��ل��ى  ق��درت��ه  يف  تكمن  م��رخ�����س 
بحالة  دائ��م��ًا  حتتفظ  املالية  االأ���ص��واق 
م��ن ال���ت���وازن ب��ني ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب, 
البيع  �صعري  ب��ني  الفجوة  وانح�صار 
اأه���م  اإىل حت��ق��ي��ق  ���ص��ع��ي��ًا  وال�������ص���راء, 
القدرة  يف  املتمثلة  االأ���ص��واق  وظائف 
ب�صرعة  املالية  االأوراق  ت�صييل  على 
بني  م�صتمر  ت��وازن  واإيجاد  و�صهولة, 
تقلبات  م��ن  للحد  وال��ط��ل��ب,  ال��ع��ر���س 
االأ�صعار �صعودًا اأو هبوطًا و�صواًل اإىل 

ال�صعر العادل".

عقد اجتماعه السابع في مقر الهيئة في دبي

جمل�ص �أمناء مركز �لتدريب يناق�ص برنامج �ختبار�ت �لرتخي�ص و�خلطة �لتدريبية للو�سطاء

اطلق مركز هيئة االأوراق املالية وال�صلع للتدريب بداية العام 2014, باقة من الرامج التدريبية التخ�ص�صية 
وال�صهادات املهنية يف �صناعة اأ�صواق راأ�س املال واال�صتثمار باللغتني العربية واالإجنليزية, وذلك بال�صراكة مع 

جمموعة من اأف�صل املوؤ�ص�صات املهنية العاملية واخلراء املحرفني.
املعتمد  الريطاين  املعهد  ملناهج  املهني  الرخي�س  برامج  الختبارات  االإع��داد  دورات  االإع��الن  وت�صمن 

.)CISI( لالأوراق املالية واال�صتثمار
مع  املعتمد" بال�صراكة  ال��روات  املعتمد" و"مدير  املايل  "املحلل  مثل  معتمدة  مهنية  عاملية  �صهادات  و�صمل 
االأكادميية االأمريكية للعلوم املالية )AAFM(,  باالإ�صافة اإىل الدورة الر�صمية االأوىل لالإعداد ل�صهادة املحلل الفني 

املعتمد مل�صتواها االأول CFTe1 وغرها من ال�صهادات املهنية االأخرى.

�إطالق باقة من �لرب�مج للجمهور �إطالق باقة من �لرب�مج للجمهور 
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بهدف تطوير األداء باألسواق

»�لأور�ق �ملالية« تكرم 107 منت�سبني �أجنزو� برنامج �لتاأهيل �ملهني للو�سطاء
الو�صطاء  من   107 وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  كرمت 
اخ��ت��ب��ارات  اج��ت��ي��از  ال��ذي��ن جن��ح��وا يف  امل��ال��ي��ني  واملحللني 
بدولة  املالية  االأوراق  اأ�صواق  يف  للعمل  املهني  الرخي�س 
املعهد  مع  بالتعاون  متت  والتي  املتحدة,  العربية  االإم��ارات 

.CISI املعتمد لالأوراق املالية واال�صتثمار باململكة املتحدة
للهيئة,  التنفيذي  الرئي�س  وقام �صعادة عبدالله الطريفي, 
بتوزيع �صهادات اجتياز برنامج التاأهيل املهني للو�صطاء على 
الهيئة  مركز  خالل  من  تاأهيلهم  مت  الذين  الرنامج  منت�صبي 

للتدريب, وذلك خالل حفل تكرمي اأقيم يف دبي.
اأمناء مركز هيئة  اأع�صاء جمل�س  التكرمي  �صارك يف حفل 
االأوراق املالية وال�صلع للتدريب وممثلون عن املعهد املعتمد 
لالأوراق املالية واال�صتثمار باململكة املتحدة وعدد من مديري 

الهيئة.
اأمت��وا  مل��ن  التهنئة  احل��ف��ل  اف��ت��ت��اح  يف  الطريفي  ووج���ه 
الرنامج التاأهيلي, وتقدم بال�صكر الإدارة معهد االأوراق املالية 
ك�صريك  املتوا�صل  لتعاونهم  املتحدة  باململكة  واال�صتثمار 

ا�صراتيجي مهم للهيئة يف جمال التدريب والتاأهيل.
مت  م��ن  اإج��م��ايل  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأو���ص��ح 
مدى  على  للهيئة  التاأهيلي  الرنامج  اإط���الق  منذ  تاأهيلهم 
االأعوام الثالثة املا�صية اإ�صافة اإىل الدفعة اجلديدة يبلغ 305 

خريجني, م�صرا اإيل اأنه رقم يحمل مغزى هامًا, مع الو�صع 
يف االعتبار اأن اإجمايل عدد العاملني ب�صركات الو�صاطة حاليًا 
يف  مهمًا  اإ�صهامًا  ميثل  ما  وهو  موظفًا,   360 يناهز  بالدولة 

تر�صيخ معاير التميز املهني يف االأ�صواق املالية بالدولة.
التي طراأت موؤخرًا  املتغرات  اأبرز  الطريفي  وا�صتعر�س 
الهيئة,  ���ص��روع  بينها  وم���ن  امل��ال��ي��ة  ال��و���ص��اط��ة  ق��ط��اع  ع��ل��ى 
حتديث  يف  واملهتمني,  والو�صطاء  االأ���ص��واق  مع  بالتن�صيق 
امل�صتجدات يف  يواكب  نظام جديد  واإ�صدار  الو�صطاء  نظام 
كفاءتها  الو�صاطة وتعزيز  مهنة  تطوير  االأ�صواق ومتطلبات 

واالرتقاء ب�صناعة اخلدمات املالية عمومًا.
امتد  الو�صاطة  �صركات  ن�صاط  اأن  اإىل  الطريفي  واأ���ص��ار 
�صركات  اأخ��رى, حيث مت ترخي�س عدد من  لي�صمل جم��االت 
الو�صاطة ملزاولة ن�صاط اال�صت�صارات املالية والتحليل املايل 
من اإجمايل 18 �صركة ح�صلت على هذا الرخي�س, اإ�صافة اإىل 

ترخي�س 20 �صركة لتقدمي ن�صاط التداول بالهام�س.
واأ�صاف الرئي�س التنفيذي: اإن �صركات الو�صاطة قامت هذا 
العام باالإف�صاح عن التقارير ال�صهرية الثالثة: )تقرير املالءة 
املالية, وتقرير اآجال الذمم املدينة, وتقرير ف�صل احل�صابات( 
موا�صفات  با�صتخدام  العربية  املنطقة  يف  االأوىل  للمرة 
اإحكامًا  اأك���ر  ن��ظ��ام  وه��و   ,XBRL االإل��ك��روين  االإف�����ص��اح 

 305
وسيطًا تم تأهيلهم 

منذ إطالق البرنامج

�صعادة عبدالله الطريفي يكرم اأحد املجتازين للربنامج بح�صور ممثل عن CISI ود.عبيد الزعابي نائب الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون القانونية والإ�صدار
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اأمن  وي�صمن  البيانات,  اإر�صال  م�صاكل  يتفادى  وموثوقية, 
ل اإجراء املقارنات,  املعلومة و�صرية ح�صابات العمالء, وي�َصهِّ
ويوفر البيانات اأو املعلومات ملتخذي القرار يف �صكل تقارير 
منظمة, كما يتيح �صهولة تتبع البيانات واإج��راء اإح�صاءات 
ومتابعة  الو�صاطة  �صركات  على  الرقابة  عمليات  يف  تفيد 

العمالء.
االأ�صواق  يف  التداوالت  قيم  ارتفاع  اإىل  الطريفي  ون��وه 
التي بلغت حتى نهاية جل�صة 21 مايو 2014 اأكر من 275 
خالل  ارت��ف��اع  ن�صبة  وحمققة  دره��م,  مليون  و700  مليارًا 
الفرة املنق�صية من العام احلايل مقدارها 342 % مقارنة مع 

اإجماليها يف الفرة ذاتها من العام املا�صي.
املالية  ل����الأوراق  املعتمد  املعهد  ممثل  األ��ق��ى  جانبه,  م��ن 
للمعهد  االإقليمي  املكتب  رئي�س  ك��وان,  ماثيو  واال�صتثمار 
بال�صرق االأو�صط كلمة, اأكد فيها على ال�صراكة اال�صراتيجية 
مع الهيئة, ونوه اإىل اأن املعهد يجري �صنويًا 40 األف اختبار 
حول العامل, من بينها 10 اآالف خارج اململكة املتحدة, ن�صيب 
األفي  بينها  اآالف اختبار من   4 االأو�صط منها  ال�صرق  منطقة 

اختبار تعقد يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
االختبارات  هذه  اجتياز  يف  النجاح  اأن  ماثيو:  واأ�صاف 
التي تعد معيارًا رئي�صيًا يف جمال االأوراق املالية يعني عمليًا 
اأن املتاأهلني قد ح�صلوا على نف�س امل�صتوى املعريف واملهني 
واالآ�صيوية  االأوروب��ي��ة  االأ���ص��وق  يف  نظراوؤهم  تلقاه  ال��ذي 
املتطورة, مع ما يعنيه ذلك من فر�س العمل االأف�صل للحائزين 

على هذا الرنامج.
وبلغ عدد االأ�صخا�س الذين اأجنزوا الرنامج 107 �صخ�صًا 
موزعني كالتايل: 79 ممثلي و�صيط, و19 مدير تداول ومدير 

عمليات ومراقب داخلي, و9 حمللني ماليني.
للمعاير  وف��ق��ًا  ت�صميمه  مت  ال��ذي  الرنامج  ومبقت�صى 
للتدريب  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  مركز  يقوم  العاملية, 
يف  )مقدمة  تت�صمن  املهني  للرخي�س  اختبارات   6 باإجراء 
املالية  واالأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ني  ال���دويل,  املنهج  اال�صتثمار– 
واملخاطر  ال��دويل,  املالية– املنهج  واالأوراق  االإم���ارات,  يف 
اال�صتثمار  واإدارة  املالية,  اخلدمات  وخماطر  الت�صغيلية, 
الدويل(, علمًا باأن الرنامج يتوجه للفئات العاملة يف �صركات 
الو�صاطة بالدولة, والتي تت�صمن )ممثلي الو�صطاء, ومديري 
التداول, ومديري العمليات, واملراقبني الداخليني, واملحللني 
املالني(. ومت ت�صميم الرنامج وفقًا ملتطلبات الهيئة مبقت�صى 
املالية  ل���الأوراق  املعتمد  املعهد  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة 
واال�صتثمار, الذي يعد اإحدى اجلهات الرائدة عامليا يف جمال 
التاأهيل املهني للعاملني يف �صناعة اخلدمات املالية, وقد مت 

عقد اأول اختبارات وفقا لهذا الرنامج يف اأكتوبر 2009.
وقد تاأهل 41 خريجًا يف الدفعة االأوىل من الرنامج العام 
2011, كما بلغ عدد املتاأهلني 50 خريجًا يف الدفعة الثانية 
العام 2012, و107 خريجني يف الدفعة الثالثة العام 2013.
بدبي,  الهيئة  مقر  يف  يقع  ال��ذي  التدريب,  مركز  ويقدم 
اختبارات معفاة من الر�صوم للمواطنني العاملني بالفعل يف 
هذا  يف  م�صتقباًل  العمل  يف  الراغبني  اأو  الو�صاطة  �صركات 

املجال, اإ�صافة اإىل موظفي الهيئة املواطنني.

تفعيالً لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة والجامعة

�إطالق م�سروع »�ل�سوق �ملايل �لفرت��سي« لتدريب طلبة جامعة �لإمار�ت
املتحدة  العربية  االإم���ارات  بجامعة  افتتحت 
موؤخرًا قاعة ال�صوق املايل االفرا�صي للتدريب 
لبنود  يف كلية االدارة واالقت�صاد, وذلك تفعياًل 
مذكرة التفاهم املوقعة بني هيئة االأوراق املالية 
الهيئة  بني  للتن�صيق  وثمرة  واجلامعة,  وال�صلع 
م��ن جهة واالأ����ص���واق امل��ال��ي��ة ب��ال��دول��ة م��ن جهة 

اأخرى.
مت تد�صني القاعة بح�صور الدكتور علي را�صد 
النعيمي, مدير جامعة االإمارات و�صعادة عبد الله 
الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق املالية 
اجلامعة  فعاليات  م��ن  ع��دد  بح�صور  وال�صلع, 
وممثلني  الهيئة  ومديري  واالإداري���ة  االأكادميية 

عن �صوق اأبو ظبي لالأوراق املالية. 
اجلامعة  طلبة  تدريب  اإىل  امل�صروع  ويهدف 
االأوراق  ���ص��وق  ال���ت���داول يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ع��ل��ى 
عمل  بيئة  املتدربني  للطلبة  يوفر  حيث  املالية؛ 
الفورية  املتابعة  م��ن  متكنهم  مثالية  ت�صبيهية 
ال�صوق  يف  امل��ت��داول��ة  املالية  االأوراق  الأ���ص��ع��ار 
القرارات  اتخاذ  على  وال��ت��درب  بالدولة,  امل��ايل 
اال�صتثمارية املتعلقة ببيع و�صراء االأ�صهم, اأثناء 
باال�صتثمار  العملي  التدريب  مل�صاريع  تنفيذهم 
�صمن  وذل�����ك  امل���ال���ي���ة,  االأوراق  حم���اف���ظ  يف 
م�صاقات املالية التي يدر�صها طلبة ق�صم التمويل 

واالقت�صاد بكلية االإدارة واالقت�صاد.
مدير  النعيمي  را���ص��د  علي  ال��دك��ت��ور  ووج���ه 
و�صوق  املالية  االأوراق  لهيئة  ال�صكر  اجلامعة 
"مت  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار  املالية,  ل���الأوراق  اأبوظبي 
الطالب  بكليات  واح��دة  لل�صوق  قاعتني  افتتاح 
املبادرة  اأن  واعتر  الطالبات,  بكليات  والثانية 
ت��ع��د م���ن امل�����ص��اري��ع ال����رائ����دة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى 
ن�صر  يف  ت�صاهم  واأن��ه��ا  املنطقة,  يف  االأك��ادمي��ي 
كليات  طلبة  ب��ني  اال�صتثمارية  املالية  الثقافة 

اجلامعة عمومًا, اإذ اأنها تت�صمن خمترا جتريبيا 
ينقل طلبة كلية االإدارة واالقت�صاد خ�صو�صًا اإىل 
ذلك  يوفره  مبا  واالأعمال  للمال  احلقيقي  العامل 
وعنا�صره  امل��ايل  ال�صوق  الآليات  اأعمق  فهم  من 
واأدوات اال�صتثمار املختلفة فيه, واتخاذ الطلبة 
للم�صاريع  تنفيذهم  اأث��ن��اء  ال�صريعة  ال��ق��رارات 
يف  باال�صتثمار  اخلا�صة  الدرا�صية  واحل���االت 
م��ن مزج  ��ن  ��كِّ مُيَ امل��ال��ي��ة, مم��ا  االأوراق  حم��اف��ظ 
واإت��اح��ة  العملي  ب��ال��واق��ع  الدرا�صية  اجل��وان��ب 

الفر�صة للطالب للتعلم بطريقة تفاعلية".
االأ�صاتذة  كذلك  �صيمكن  "امل�صروع  اأن  واأك��د 
اأدائهم  تقييم  من  الطلبة  م�صاريع  على  امل�صرفني 
ال�صوق  ل��ك��ون  ن��ظ��رًا  الفعلي  ب�����االأداء  م��ق��ارن��ة 
املالية  ل��الأ���ص��واق  ال��ف��وري��ة  ب��االأ���ص��ع��ار  مربوطة 
ال�صوق  �صيتيح  ذل��ك,  اإىل  وباالإ�صافة  بالدولة. 
باإعداد  الطلبة  تكليف  الكلية  الأ�صاتذة  التدريبي 
وتقييمها  املدرجة  بال�صركات  اخلا�صة  امل�صاريع 
البيانات  �صوء  يف  البحوث  ب��اإع��داد  وتكليفهم 

والتغيرات اخلا�صة باالأ�صعار."
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة اإن ت��د���ص��ني ال�����ص��وق امل���ايل 
التدريبي بجامعة االإمارات ياأتي �صمن مبادراتها 
التعليمية والتثقيفية املوجهة لطلبة اجلامعات, 
اإط��ار  ويف  امل��ج��ال,  ه��ذا  يف  ل��دوره��ا  وتكري�صًا 

التزامها الرا�صخ بامل�صوؤولية االجتماعية.
عمل  بيئة  املتدربني  للطلبة  ال�صا�صة  وتقدم 
ت�صبيهية تتيح لهم متابعة اأ�صعار االأوراق املالية 
ف��وري��ة,  متابعة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  امل��ت��داول��ة يف 
التداول  واإج���راءات  كيفية  على  التعرف  وكذلك 
يف ال�صوق واختيار التوقيت ال�صحيح للدخول 
واخلروج من ال�صوق وتنفيذ ال�صفقات يف �صوء 
البيانات واملعطيات املتاحة, وا�صتيعاب عمليات 

التقا�س والت�صوية واالإيداع. 

مقر جامعة الإمارات العربية املتحدة مبدينة العني
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»�لهيئة« و»�لد�خلية« توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت
مع  و�صراكة  تفاهم  مذكرة  الداخلية  وزارة  وقعت 
التعاون  تعزيز  بهدف  وال�صلع؛  املالية  االأوراق  هيئة 
وت���ب���ادل اخل�����رات ب���ني اجل��ان��ب��ني يف جم���ال ج���ودة 
وجت�صيدًا  والتدريب,  املوؤ�ص�صي  والتميز  اخلدمات؛ 
عالقات  تفعيل  يف  وا�صراتيجيتها  احلكومة  ل��روؤي��ة 
لتحقيق  املختلفة  ال��دول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع  ال�����ص��راك��ة 

امل�صلحة العامة.
وقع املذكرة �صعادة عبدالله �صامل الطريفي الرئي�س 
عبدالله  �صيف  ال��ف��ري��ق  و���ص��ع��ادة  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�صعفار, وكيل وزارة الداخلية وذلك يف مقر الوزارة, 
وتن�س مذكرة التفاهم على التعاون بني اجلانبني يف 
ا�صراتيجية  لتحقيق  ال�صعي  بينها  من  عدة,  جماالت 
اخل��رات  وتبادل  العامة,  واأهدافها  وروؤيتها  الدولة 
التخطيط اال�صراتيجي  واأف�صل املمار�صات يف جمال 
م�صلحة  يخدم  مب��ا  والتن�صيق  وال��ت��ع��اون  واجل���ودة, 
واأهدافهما,  وبراجمهما  خططهما  لتطبيق  الطرفني 
امل�صالح  لتحقيق  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل  واإدام�����ة 

امل�صركة التي ت�صب يف م�صلحة الدولة.
ك��م��ا ت��ن�����س ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف جم����ال ال��ت��دري��ب, 
حتقق  التي  والرامج  املبادرات  تقدمي  يف  وامل�صاركة 
التقنية  امل�صاعدة  وتقدمي  للطرفني,  املتبادلة  امل�صلحة 
املتبادلة مبا يف ذلك تنظيم املوؤمترات والور�س العلمية 
املوؤ�ص�صي  بالعمل  واالرت��ق��اء  امل�صركة,  والتدريبية 
وتطويره والتميز يف اأداء اخلدمات وجودتها, وتقدمي 
احلكومة,  تطلعات  حتقق  م�صركة  جمتمعية  خدمات 
على  الناجحة  املوؤ�ص�صية  والتجارب  املعارف  وتبادل 

امل�صتويات كافة.
وقال الفريق �صيف ال�صعفار, اإن توقيع هذه املذكرة 
ياأتي انطالقًا من اإمياننا باأن العمل اليوم اأ�صبح عماًل 
مييز  ما  وه��ذا  �صليمة,  منهجية  على  قائمًا  موؤ�ص�صيًا 
التوا�صل  تعزيز  اأهمية  اإىل  الف��ت��ًا  ال��دول��ة,  وزارات 
واجلهات  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  مع  والتن�صيق 
امل��ب��ادئ  م��ن  مهمًا  م��ب��داأ  ب��اع��ت��ب��اره  املعنية؛  االأخ����رى 
لتحقيق  الداخلية  وزارة  تنتهجها  التي  اال�صراتيجية 

روؤيتها وتطلعاتها امل�صتقبلية. 
العليا  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  تنفذ  ال����وزارة  اأن  واأك���د 
اخل��رات  وتبادل  والتعاون  التكامل  نحو  �صعيها  يف 
والتجارب مع املوؤ�ص�صات والهيئات االحتادية واملحلية, 
يف  التطويرية  باجلهود  يرتقي  مبا  منها  واال�صتفادة 

م�صرة االأمن واالأمان, وحتقيق ال�صالح العام وتقدمي 
م��ن خالل  امل�����ص��ت��وي��ات,  باأف�صل  امل��ت��ط��ورة  اخل��دم��ات 

ال�صراكات مع اجلهات املعنية خلدمة الوطن.
الطريفي,  ���ص��امل  عبدالله  �صعادة  ق��ال  جانبه,  م��ن 
املالية  االأوراق  هيئة  اإن  للهيئة,  التنفيذي  الرئي�س 
عالقات  وتطوير  التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز  على  تعمل 
الرائدة  االحتادية  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  مع  ال�صراكة 
يف تبني ثقافة التميز والفكر االإبداعي, ويف مقدمتها 
وزارة الداخلية التي نفخر ونعتز بامل�صتوى الرفيع من 
االأداء الذي تتميز به اأجهزتها؛ حيث ترهن با�صتمرار 
املتميز  االأداء  معاير  تطبيق  على  الفائقة  قدرتها  على 
وهو  بها  تقوم  التي  والعمليات  واملهام  اخلدمات  يف 
و�صهادات  اجلوائز  ح�صيلة  خالل  من  جليًا  يت�صح  ما 
اإىل  نتطلع  يجعلنا  ما  وه��و  بها,  ف��ازت  التي  اجل��ودة 

اال�صتفادة من جتربتها الرية يف هذا املجال. 
لالرتقاء  املتوا�صلة  الهيئة  م��ب��ادرات  اإىل  واأ���ص��ار 
يتما�صى  مبا  امل�صتويات  اأعلى  اإىل  التناف�صية  مبعاير 
وفق  املتميزة؛  للخدمة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  مع 

االأ�صراتيجية,  وتوجهاتها  االحتادية  احلكومة  روؤية 
االحتادية  الهيئات  طليعة  يف  تعّد  الهيئة  اأن  واأو�صح 
التي تتبنى تطبيق نظم اجلودة وغر�س الفكر االإبداعي 
خالل  من  واالإج��ادة  التميز  ثقافة  وتر�صيخ  واملعريف, 
كفاءة  ورف��ع  الب�صرية,  مل��وارده��ا  املتوا�صلة  التنمية 
متعددة,  قنوات  خالل  من  وتقدميها  خدماتها,  اإجن��از 
واإتاحتها جلميع املتعاملني ب�صهولة وي�صر ويف الوقت 

املنا�صب.
االأوراق  هيئة  جانب  م��ن  التوقيع  مرا�صم  ح�صر 
نائب  احل�صري  خليفة  حممد  �صعادة  وال�صلع,  املالية 
وامل�صاندة,  املوؤ�ص�صية  للخدمات  التنفيذي  الرئي�س 
و�صعادة الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئي�س التنفيذي 
الداخلية,  وزارة  ومن  واالإ�صدار,  القانونية  لل�صوؤون 
العميد حممد خليفة املرر, مدير عام ديوان وكيل وزارة 
الداخلية, والعقيد ح�صني حممود العو�صي مدير اإدارة 
العالقات العامة باالإنابة, واملقدم اأحمد �صعيد املزروعي 
ال�صباط  م��ن  وع���دد  ال����دويل,  ال��ت��ع��اون  اإدارة  م��دي��ر 

بالوزارة, وعدد من امل�صوؤولني يف الهيئة.

 �صعادة عبدالله �صامل الطريفي و�صعادة الفريق �صيف عبدالله ال�صعفار عقب التوقيع على مذكرة التفاهم
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»�لأور�ق �ملالية« تبحث تعزيز �لتعاون مع هيئات مالية �أوروبية

وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  من  وف��د  اأج��رى 
الرئي�س  ال��ط��ري��ف��ي  ال��ل��ه  ع��ب��د  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة 
روؤ�صاء  مع  مباحثات  �صل�صلة  للهيئة,  التنفيذي 
فرن�صا  يف  امل��ن��اظ��رة  امل��ال��ي��ة  االأ����ص���واق  ه��ي��ئ��ات 
ولوك�صمبورج, ورئي�س هيئة االأ�صواق واالأوراق 

االأوروبية.
وركزت املباحثات على تعزيز اأوا�صر التعاون 
�صناديق  �صناعة  يخ�س  فيما  اجل��ه��ات  ه��ذه  م��ع 

اال�صتثمار واإدارة اال�صتثمار.

وقالت الهيئة اإن الهدف من الزيارة متثل يف العمل 
على تطوير املزيد من االأدوات واملنتجات اال�صتثمارية 
العمق  من  املزيد  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا  االأ�صواق  يف 
من  امل��ال  اأ�صواق  يف  االأداء  وتطوير  املالية  لالأ�صواق 
خالل اال�صتفادة من التجارب الرائدة ودرا�صة القواعد 
املتطورة  املالية  االأ�صواق  اأداء  حتكم  التي  التنظيمية 
واأف�����ص��ل امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة, ودرا����ص���ة االأط���ر 
املايل  ال�صوق  اأط��راف  متثل  التي  التنظيمية  والهياكل 

بها. 
اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ص��ن��ادي��ق  ع���دد  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
االأوراق  هيئة  قبل  من  واملرخ�صة  امل�صجلة  الوطنية 
املالية وال�صلع بلغ, وفقًا الآخر اإح�صائية, 15 �صندوقا 
موافقة   679 منحت  الهيئة  اأن  م�صيفة  ا�صتثماريا, 

لرويج �صناديق ا�صتثمارية من خارج الدولة.
وفد  مع  الهيئة  وفد  عقده  الذي  االجتماع,  وتطرق 
 ESMA االأوروب��ي��ة  املالية  واالأ���ص��واق  االأوراق  هيئة 
تتبعها  التي  االإج��راءات  اإىل  ميجور,  �صتيفني  برئا�صة 
الهيئة االأوروبية يف و�صع و�صياغة االأنظمة املوحدة 
الهيئة  مظلة  حتت  املن�صوية  االأوروب��ي��ة  ال��دول  لكافة 

اال�صتثمار  �صناديق  باأنظمة  يتعلق  فيما  وخ�صو�صًا 
االأ�صاليب واملناهج  اال�صتثمار, وكذلك مناق�صة  واإدارة 
�صبل  وبحث  االإئتمان,  وكاالت  عمل  تنظيم  يف  املتبعة 
اال�صتثمار  �صناديق  ترويج  جمال  يف  التعاون  تطوير 

املتبادل بني كل من اجلانبني.
وا�صتعر�س وفد الهيئة مع جرارد راميك�س رئي�س 
الت�صريعية  املنظومة  الفرن�صية  امل��ال  اأ���ص��واق  هيئة 
واالأنظمة  االإم��ارات,  بدولة  املالية  لالأ�صواق  املتطورة 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ���ص��درت خ��الل ال��ف��رة االأخ����رة ومن 
بينها �صانع ال�صوق, والبيع على املك�صوف, واإقرا�س 
نظامي  اإىل  اإ�صافة  وذل��ك  املالية,  االأوراق  واقرا�س 
كذلك مت بحث  اال�صتثمار,  واإدارة  اال�صتثمار  �صناديق 
جم��االت  يف  الهيئتني  ب��ني  املتبادل  التعاون  جم��االت 
بني  وم��ن  اال���ص��ت��ث��م��ار,  واإدارة  اال�صتثمار  �صناديق 
ل�صناديق  الرويج  مناق�صتها  متت  التي  املو�صوعات 

اال�صتثمار الوطنية يف فرن�صا والدول االأوروبية.
يف  لوك�صمبورج  جتربة  على  الهيئة  وف��د  واط��ل��ع 
حيث  اال�صتثمار؛  واإدارة  اال�صتثمار  �صناديق  جمال 
تتبناها  ال��ت��ي  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع  رك���ز 
ل�صناديق  رئي�صيا  عامليا  مركزا  جلعلها  لوك�صمبورج 
وال��ت��ع��اون  التن�صيق  ���ص��ب��ل  وم��ن��اق�����ص��ة  اال���ص��ت��ث��م��ار, 
ون��ظ��رت��ه��ا يف  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ب��ني 
لوك�صمبورج فيما يت�صل بتبادل املعلومات واخلرات 
اال�صتثمارية  وال�صركات  ال�صناديق  عمل  وت�صهيل 

ب�صكل متبادل بني اجلانبني.
ومت اإل���ق���اء ال�����ص��وء ع��ل��ى امل��و���ص��وع��ات اخل��ا���ص��ة 
االأوراق  ه��ي��ئ��ة  وم���ن���ح  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ب������اإج������راءات 
اإ�صافة  اال�صتثمار,  �صناديق  تراخي�س  بلوك�صمبورج 
اإىل االأ�صاليب التي تتبعها يف الرقابة على ال�صناديق.

 وبحث اجلانبان اأي�صًا �صبل االعراف املتبادل فيما 
يتعلق بكل من �صناديق اال�صتثمار واإدارة اال�صتثمار.

والتقى وفد هيئة االأوراق املالية وال�صلع مع احتاد 
وفود  ومع   ALFI بلوك�صمبورج  اال�صتثمار  �صناديق 
اال�صتثمار  �صناديق  �صناعة  متثل  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 
والقواعد  ودوره  االحت��اد  اأه���داف  معهما  وبحث  بها 
على  تعود  التي  وامل��زاي��ا  بها,  يقوم  التي  التنظيمية 
االحت��اد,  هذا  وج��ود  من  اال�صتثمار  �صناديق  �صناعة 
وهيئة  االحت��اد  بني  والتوا�صل  التن�صيق  واإج���راءات 

اأ�صواق املال بلوك�صمبورج.
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 ور�سة عمل حول »دور جمل�ص 
�لإد�رة  يف �سوء �سو�بط 
�حلوكمة ونظام �لإف�ساح«

ور�صة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت 
عمل الأع�صاء جمال�س اإدارات ال�صركات واالإدارات 
التنفيذية العليا بعنوان "دور جمل�س االإدارة يف 
�صوء �صوابط احلوكمة ونظام االإف�صاح", حتدث 

فيها امل�صت�صار املايل بالهيئة رامي الن�ص��ور..
وتناولت ور�صة العمل مفهوم ومبادى حوكمة 
ال�صركات, وال�صمات العامة واخلرات واملهارات 
التي يجب اأن يتمتع بها اأع�صاء جمل�س االإدارة, 
االأع�صاء,  وا�صتقاللية  االإدارة  جمل�س  وت�صكيل 
املهام  �صوء  يف  املجل�س  وفعالية  اأداء  وتقييم 

املوجودة يف �صوابط احلوكمة.
جلان  ت�صكيل  معاير  اإىل  الور�صة  وتطرقت 
جمل�س االإدارة وفق قواعد احلوكمة, واجلوانب 
واالإدارة  االإدارة  جم��ل�����س  مب��ك��اف��اآت  املتعلقة 
ب��اأداء  ربطها  و���ص��رورة  ال�صركات  يف  التنفيذية 
الداخلية  الرقابة  نظام  اإيجاد  واأهمية  ال�صركة, 
يف ال�صركة. ومت خالل اللقاء التطرق اإىل حقوق 
امل�����ص��اه��م��ني واالأط������راف ذات ال��ع��الق��ة واأه��م��ي��ة 
امل�صوؤولية البيئية واالجتماعية لل�صركات؛ حيث 
امل��درج��ة  ال�����ص��رك��ات  جميع  على  الهيئة  فر�صت 
تطبيق  على  العمل   )518( ل��ل��ق��رار  اخلا�صعة 
املحلي  املجتمع  جتاه  واجتماعية  بيئية  �صيا�صة 
وامل�صاهمة يف تنمية املجتمع وتعزيز م�صوؤوليتها 

االجتماعية واحلفاظ على البيئة.

وقعتها الهيئة وجامعة باريس السوروبون أبوظبي

مذكرة تفاهم لتاأهيل �لكو�در �لوطنية ل�سوق �لعمل

وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع مذكرة تفاهم 
ت�صتهدف  اأبوظبي  ال�صوربون  باري�س  جامعة  مع 
تاأهيل  جم��ال  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واإع��داد  والتدريب  والبحوث  الوطنية,  ال��ك��وادر 
جمال  يف  العمل  ل�صوق  وخريجيها  اجلامعة  طلبة 
ب��االأداء  يرتقي  ال��ذي  النحو  على  املالية  اخلدمات 
املالية, وي�صهم يف منو وتطور  االأوراق  يف قطاع 

اأ�صواق االأوراق املالية واأ�صواق ال�صلع.
وق��ع امل��ذك��رة ���ص��ع��ادة حممد احل�����ص��ري, نائب 
اإيريك  الروفي�صور  و  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
ع��دد من  ف��وا���س, مدير اجل��ام��ع��ة, وذل��ك بح�صور 

القيادات وامل�صوؤولني من اجلانبني.
ال�صراتيجية  جت�صيدًا  امل��ذك��رة  توقيع  وي��اأت��ي 
الهيئة وقيمها التي تركز على اإقامة حتالفات نوعية 
املنفعة  حتقيق  ب��ه��دف  ا�صراتيجية  و���ص��راك��ات 
املتبادلة وتلبي امل�صالح امل�صركة يف اأ�صواق راأ�س 
املوؤ�ص�صات  مع  والتعاون  التكامل  وحتقيق  امل��ال, 

االأكادميية.
و قال �صعادة حممد احل�صري اإن توقيع املذكرة 
الطريفي  عبدالله  �صعادة  توجيهات  اإطار  يف  ياأتي 
الرئي�س التنفيذي للهيئة باالهتمام بتطوير الكوادر 
الوظيفية العاملة يف الهيئة, وتعزيز �صبل التعاون 
والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات االأكادميية, مبا ي�صهم يف 

تقدمي قيمة م�صافة لهم وينعك�س اإيجابيا على اأداء 
العاملني بالهيئة, ويعود بالفائدة والنفع على قطاع 

االأوراق املالية عمومًا.
بالدور  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأ�صاد 
اأبوظبي  ال�صوربون  باري�س  به جامعة  الذي تقوم 

يف تاأهيل الكوادر الوطنية املتميزة.
 واأ�صاف اأن الهيئة تهدف من خالل هذه املذكرة 
البحث  جم��ال  يف  امل�����ص��رك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل 
واملتخ�ص�صني,  وامل��ه��ت��م��ني  للمتعاملني  العلمي 

وتوفر البيانات واملعلومات ذات ال�صلة.
�صراكة  لبناء  دائمًا  تتطلع  الهيئة  اأن  واأو�صح   
قيمة  ال��ت��ي متثل  االأك��ادمي��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  نوعية 
م�صافة للعملية التعليمية, وذلك من اأجل امل�صاهمة 
من  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 
والدرا�صات  البحوث  وتطوير  املوؤهلة,  الكفاءات 

املتعلقة باالأ�صواق املالية. 
وتوؤ�ص�س املذكرة الإقامة اإطار للتعاون مبا ي�صمح 
املتوفرة  واالإم��ك��ان��ي��ات  اخل���رات  م��ن  باال�صتفادة 
اأعلى  وفق  الوطنية  الكوادر  لتاأهيل  اجلامعة  لدى 
اال�صتفادة  م��ن  اجلامعة  ميكن  ومب��ا  امل�صتويات, 
والتدريب  البحوث  جمال  يف  الهيئة  اإمكانات  من 
واإعداد طلبة اجلامعة وخريجيها ل�صوق العمل يف 

جمال اخلدمات املالية.

�صعادة حممد احل�صري و اإيريك فوا�س خالل توقيع  املذكرة
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ال��دورة  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  �صاركت 
عقد  ال��ذي  ال�صنوي"  اال�صتثمار  "ملتقى  من  الرابعة 

مبركز دبي التجاري العاملي.
�صاحب  وبح�صور  رعاية  حتت  الفعالية  واأقيمت 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
"رعاه الله".  الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املن�صوري,  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  واألقى 
كلمة  الهيئة,  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزي���ر 

وف��ودال��دول  روؤ���ص��اء  من  ع��دد  بح�صور  احلفل  افتتاح 
من  وامل�صوؤولني  وال���وزراء  ال���وزراء  روؤ���ص��اء  ون��واب 
الطريفي  الله  �صعادة عبد  العامل. و�صارك  خمتلف دول 
الرئي�س التنفيذي للهيئة وعدد من كبار امل�صوؤولني يف 
حفل  يف  املايل  ودبي  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوقي 
قد  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وك��ان��ت  االف��ت��ت��اح. 
�صاركت بجناح يف امللتقى �صم كال من الهيئة وال�صوقني 
واالأ���ص��واق  الهيئة  مطبوعات  اجل��ن��اح  و�صم  امل��ال��ني, 

و�صا�صات  وال��ت��وع��وي��ة,  الوثائقية  الفيلمية  وامل���واد 
التداول احلي لالأ�صهم, و�صريط االأ�صعار املتحرك, كما 
تقدمها  التي  والذكية  االإلكرونية  اخلدمات  عر�س  مت 
الهيئة للعمالء من خالل االأجهزة الذكية. كما قام ممثلو 
زوار  ا�صتف�صارات  على  بالرد  املالية  واالأ�صواق  الهيئة 
واأنظمة  اال�صتثمارية  ب���االأدوات  والتعريف  املعر�س 
وال�صوقني  الهيئة  جناح  نال  وقد  وت�صريعاتها.  الهيئة 

املاليني ا�صتح�صان اجلمهور.

�لهيئة ت�سارك يف »ملتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي«

قبل  م��ا  "جل�صة  اآل��ي��ة  امل���ايل  دب���ي  ���ص��وق  ط��ب��ق   
املالية  االأوراق  اإغ���الق  اأ���ص��ع��ار  لتحديد  االإغالق" 
امل��ت��داول��ة يف ال�����ص��وق اع��ت��ب��ارًا م��ن ي��وم االأرب��ع��اء 
اجلهود  اإط��ار  يف  وذل��ك   ,2014 مايو   14 امل��واف��ق 
مبا  االأ�صا�صية  بنيته  لتطوير  لل�صوق  املتوا�صلة 
علمًا  املجال,  هذا  يف  املمار�صات  اأف�صل  مع  يتما�صى 
اأن هذه االآلية مطبقة يف غالبية البور�صات العاملية.

االإغالق"  قبل  ما  "جل�صة  اآلية  ا�صتحداث  ويت�صم 
ب��اأه��م��ي��ة ك���ب���رة, ح��ي��ث ت��ع��م��د ���ص��ري��ح��ة م��ه��م��ة من 

امل��وؤ���ص�����ص��ات اال���ص��ت��ث��م��اري��ة, وخ��ا���ص��ة م���ا ي��ع��رف 
لتوزيع  كاأ�صا�س  املوؤ�صر  على  املوؤ�صرات  مب�صتثمري 
اأ�صول املحفظة اال�صتثمارية, ويتوقع اأن ت�صهم هذه 
االآلية يف اجتذاب وت�صهيل عمل تلك املوؤ�ص�صات حيث 
احت�صاب  عملية  من  اأك��ر  ب�صورة  االآلية  تلك  تعزز 
املحفظة  تقييم  على  عالوة  واملوؤ�صر  االإغالق  اأ�صعار 
االإ�صتثمارية اأخذًا بعني االإعتبار اأنها تلغي اأثر �صعر 

اآخر �صفقة خا�صة اإذا ما كان ال�صعر غر مقنع.
دقائق   10 االإغ���الق  قبل  ما  جل�صة  م��دة  اأن  يذكر 

تطبيقها  وب��داأ  الظهر,  بعد  من   2:00 اإىل   1:50 من 
الو�صاطة,  �صركات  تن�صيق وترتيبات مكثفة مع  بعد 
تلك  اإىل  تعميم  باإر�صال  امل��ايل  دبي  �صوق  قام  حيث 
من  للتحقق   2014 اأب��ري��ل   13 بتاريخ  ال�صركات 
االإغ��الق  قبل  ما  جل�صة  وتتيح  للتطبيق.  جاهزيتها 
يحدده  ال��ذي  ال�صعر  وف��ق  اأوام���ر  اإدخ���ال  للو�صطاء 
امل�صتثمر, بحيث يتم جتميعها وتنفيذها عند االإغالق 
يف متام ال�صاعة الثانية من بعد الظهر, ويكون �صعر 

التنفيذ هو �صعر االإغالق لل�صهم.

�سوق دبي �ملايل يطبق �آلية »جل�سة ما قبل �لإغالق« 
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هيئة  موقع  م�صتخدمي  ع��دد  ارتفع 
االف   204 اإىل  وال�صلع  املالية  االأوراق 
بنمو   ,2013 ال��ع��ام  خ���الل  م�صتخدم 
الف   165 مع  مقارنة   % 23.6 ن�صبته 
مما   ,2012 ال���ع���ام  خ���الل  م�����ص��ت��خ��دم 
اخلدمات  مع  التفاعل  ا�صتمرار  يعك�س 
تقدميها  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  حت��ر���س  ال��ت��ي 
للم�صتثمرين وال�صركات واملتخ�ص�صني, 
ال�صنوات  خالل  تطويرها  على  وداب��ت 
عملية  ي�صهل  الذي  النحو  على  املا�صية 
وقت  با�صرع  املعلومة  على  احل�صول 
قرار  تنفيذ  يف  خطتها  ويواكب  ممكن 
احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة ال����ذي ب���ات يحظى 
باهمية خا�صة �صمن اجندة عمل ادارة 

الهيئة .

وت���اأت���ي ال��ق��ف��زة ال��ك��ب��رة يف ع���دد م�����ص��ت��خ��دم��ي امل��وق��ع 
البوابة  عن  الر�صى  ن�صبة  ارتفاع  مع  متزامنا  االإلكروين, 
العامة  امل�صاهمة  ال�����ص��رك��ات  قبل  م��ن  للهيئة  االل��ك��رون��ي��ة 
اأجرتها  ا�صتطالعية  لدرا�صة  وفقا  وذلك  الو�صاطة,  و�صركات 
ن�صبة  ارتفاع  اأظهرت  والتي  املتخ�ص�صة  ال�صركات  اإح��دى 
يف  العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  بالن�صبة   % 94 اإىل  الر�صى 
يف   2012 العام  يف   % 83 مع  مقارنة   2013 العام  نهاية 
بزيادة  تقوم  اأنها  الو�صاطة  �صركات  من   % 93 اأك��دت  حني 

البوابة االلكرونية يف نهاية العام املا�صي.
ويعك�س التطور الكبر يف عدد زيارات املوقع االإلكروين 
مدى �صعور امل�صتثمرين بالر�صى عن اخلدمات التي تقدمها 
جهد  واأق��ل  وق��ت  باأ�صرع  منها  الكبرة  واال�صتفادة  الهيئة 
خا�صة بعدما عملت اإدارة الهيئة خالل العامني املا�صيني على 
اأمتتة اجلزء االأكر من خدماتها يف اإطار حر�صها على اتخاذ 
امل�صتثمرين  على  الت�صهيل  �صاأنها  من  التي  االإج���راءات  كل 
على اخلدمة  للح�صول  الدولة  داخل وخارج  من  وال�صركات 

اإلكرونيا بدال من الطريقة التقليدية ال�صابقة.
تفاعل  ملعرفة  الهيئة  اأج��رت��ه  ر���ص��د  خ��الل  م��ن  ويت�صح 
ت��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى موقعها  ال��ت��ي  م���ع اخل���دم���ات  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
االإل���ك���روين ال���ذي ح��از ع��ل��ى ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة خ��الل ال��ف��رة 
وخ��ارج  داخ��ل  من  املوقع  مت�صفحي  ن�صبة  زي��ادة  املا�صية, 

دول��ة االإم��ارات, وذل��ك على نحو الف��ت, بهدف االط��الع على 
معلومة اأو احل�صول على خدمة.

واملقيمني  املواطنني  من  املوقع  م�صتخدمي  عدد  وو�صل 
يف   ,% 55.4 وبن�صبة  األ��ف   113 اإىل  املا�صي  العام  خالل 
حني مت ت�صجيل اأكر من 90 األف زيارة ل�صالح امل�صتخدمني 
من خارج الدولة, يت�صدرها م�صتخدمون من اململكة العربية 
من  ال��زائ��ري��ن  ع���دد  ب��ل��غ  م��ا  يف   ,9046 ب��واق��ع  ال�صعوية 
بريطانيا اأكر من 3 اآالف ونف�س العدد تقريبا من الواليات 

املتحدة االأمريكية والهند وغرها من الدول االأخرى.
العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ف���اإن  االإح�����ص��ائ��ي��ات,  وبح�صب 
موقع  م�صتخدمي  عدد  حيث  من  ن�صاطا  االأك��ر  كان  املا�صي 

الهيئة وبواقع 53700 م�صتخدم 
يف خ���ط���وة و���ص��ف��ت ب��اأن��ه��ا 
جهود  جن���اح  ب��ع��د  طبيعية 

الهيئة بالتعاون مع االأ�صواق 
املالية يف الرقية �صمن موؤ�صرات مورجان �صتنايل, والذي 
قدر  اأكر  على  للتعرف  امل�صتثمرين  اهتمام  جذب  يف  �صاهم 
ممكن من املعلومات اأو احل�صول على خدمات عن االأ�صواق 
االإم��ارات��ي��ة وه��و م��ا يتوفر م��ن خ��الل امل��وق��ع االل��ك��روين 
اإىل  العام  ذات  من  االأخ��ر  الربع  يف  العدد  وو�صل  للهيئة, 
52100 م�صتخدم مع قرب تفعيل القرار واإف�صاح ال�صركات 

تقنية المعلومات

شركات الوساطة استفادت 
كثيرا من الخدمات التي 

تقدمها الهيئة عبر 
موقعها االلكتروني

بنمو نسبته 23.6 % 

 204 �ألف م�ستخدم للموقع �لإلكرتوين لهيئة �لأور�ق �ملالية خالل �لعام 2013
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عن بياناتها املالية ,وكان العدد و�صل اإىل 51300 يف 
الربع االأول ونحو 47600 يف الربع الثالث .

وما زالت الن�صبة االأكر من امل�صتفيدين من اخلدمات 
ي�صتخدمون  مم��ن  موقعها  ع��ر  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي 
عملية  و�صهدت   % 80 تتجاوز  وبن�صبة  ويندوز  نظام 
االأخرى زيادة كبرة  االأنظمة  املوقع عر  اإىل  الدخول 
مقارنة مع العام املا�صي وجاء يف مقدمة هذه االأنظمة 
االأندرويد ثم بالك بري واأي اأو اإ�س وبع�س االأنظمة 

االأخرى امل�صتخدمة يف االأجهرة الذكية .
اإىل  "نيل�صني"  �صركة  اأج��رت��ه��ا  درا���ص��ة  وخل�صت 
االلكرونية  البوابة  لتطوير  املقرحات  بع�س  و�صع 
زي���ادة �صرعتها  زي��ارت��ه��ا وم��ن��ه��ا  ال��رغ��ب��ة يف  وزي����ادة 
ا�صتحداث  جانب  اإىل  حمتوياتها  يف  البحث  وعملية 
طرق الكرونية جديدة للتوا�صل مع ال�صركات وتبادل 
جملة  ت��اأ���ص��ي�����س  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  منها  امل��ع��ل��وم��ات 

اإلكرونية .
وي���وؤك���د ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ان��ه��م ي��ل��ج��اأون 
با�صتمرار اإىل املوقع االإلكروين لهيئة االأوراق املالية 
بكل  خ��دم��ات  اأو  معلومات  على  للح�صول  وال�صلع 
�صهولة مما �صاهم يف تخطي االإجراءات البروقراطية, 

معاملة  اأية  اإمتام  باإمكانه  اأ�صبح  امل�صتثمر  اإن  قائلني 
تطورت  بعدما  �صهولة  بكل  �صكوى  تقدمي  اأو 

نحو  على  للهيئة  االإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات 
املا�صية,  القليلة  ال�صنوات  خالل  كبر 

الوقت  اخت�صار  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و 
واجلهد على اجلميع. واأ�صافوا اأن 

من  كثرًا  ا�صتفادوا  امل�صتثمرين 
من  كبرة  �صريحة  تقدمي  خطة 
الهواتف  ع��ر  الهيئة  خ��دم��ات 
منت�صرة  اأ�صبحت  التي  الذكية 

ت��اأت��ي يف  التي  االإم����ارات  دول��ة  وا���ص��ع يف  على نطاق 
قائمة اأكر الدول من حيث ن�صبة انت�صار هذه االأجهزة 

على م�صتوى العامل.
 وب��ح�����ص��ب االح�����ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي اع��ل��ن��ت��ه��ا ���ص��رك��ة 
الهواتف  انت�صار  ن�صبة  بلغت  فقد  العاملية,  "لينوفو" 

العام املا�صي,  62 % بنهاية  الذكية يف االإمارات نحو 
من  النوع  لهذا  ال�صنوي  النمو  ن�صبة  متو�صط  وو�صل 
�صركة  عام  مدير  عجاج  جمال  وق��ال   .% 18 الهواتف 
و�صاطة  ك�صركات  "اإننا  باأبوظبي,  لال�صهم  ال�صرهان 
ا�صتفدنا كثرا من اخلدمات التي تقدمها هيئة االأوراق 
بتنا  بحيث  االإل��ك��روين,  موقعها  عر  وال�صلع  املالية 
املتعلقة  االج����راءات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإن��ه��اء  على  ق���ادرون 
ب��ال�����ص��رك��ة ال��ك��رون��ي��ا دون حت��م��ل ع��ن��اء امل��راج��ع��ات 
ال�صخ�صية, كما ن�صتطيع احل�صول على املعلومات عن 
من  االأ�صواق  ت�صهدها  التي  بالتطورات  يتعلق  ما  كل 

خالل موقع الهيئة" .
الذكية  الهواتف  عر  اخلدمة  تقدمي  اأن  اإىل  واأ�صار 
�صهل اأي�صا على امل�صتثمرين وال�صركات على حد �صواء. 
يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  جهود  اأن  واأك��د   
وقد  ك��ب��رة  وال�����ص��رك��ات  امل�صتثمرين  على  الت�صهيل 
جنحت يف اأمتتة غالبية خدماتها ومن املتوقع اأن تقدم 
الفرة  خالل  اخل�صو�س  هذا  يف  املبادرات  من  الكثر 
القادمة بعدما باتت االأ�صواق يف اأ�صد احلاجة اإىل مثل 

هذه اخلدمات .

تطوير اخلدمات الإلكرتونية
اأولت هيئة االأوراق املالية وال�صلع خطتها اخلا�صة 
بتطوير خدماتها االإلكرونية والذكية عناية كبرة 
و�صائل  عر  خدماتها  تقدمي  يف  �صرعت  حيث 
االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة و���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل 
ال��ه��وات��ف  م��ق��دم��ت��ه��ا  االج��ت��م��اع��ي ويف 
اأف�صل  منها ملواكبة  اإدراكا  الذكية وذلك 
املمار�صات العاملية يف اأمتتة اخلدمات 
وال�����ص��رك��ات  للم�صتثمرين  امل��ق��دم��ة 
بعمل  العالقة  ذات  االأط���راف  وكافة 
باالإ�صافة  وذل���ك  امل��ال��ي��ة.  االأ���ص��واق 

 90
 ألف زيارة تم تسجيلها 

للمستخدمين
 من خارج الدولة
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حر�صت هيئة االأوراق املالية وال�صلع على توفر خدمة جديدة للم�صتثمرين واملعنيني باأ�صواق املال املحلية 
خالل العام املا�صي اأطلقت عليها منتديات النقا�س, حيث مت تخ�صي�س النافذة على املوقع االلكروين ميكن 
على  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  التي  واملقرحات  االآراء  طرح  خاللها  من 

املوقع.
على  الهيئة  حر�س  من  انطالقا  نوعها,  من  االأوىل  تعد  التي  االإلكرونية  النافذة  هذه  تخ�صي�س  وياأتي 
�صرورة وجود قناة دائمة للتوا�صل مع امل�صتثمرين للتعرف على تعليقاتهم واأرائهم ب�صان كل اخلدمات التي 

تقدمها وعلى النحو الذي ميكنها من اال�صتمرار يف تطوير اآليات عملها ب�صكل عام . 
اأن جميع االآراء واملقرحات املقدمة من خالل النافذة االإلكرونية حمل تقدير  واأكد القائمون على املوقع 
والتطويرات اخلا�صة  التح�صينات  مناق�صة  املهمة يف  املراجع  كاأحد  االعتبار  االإدارة و�صناأخذها يف  قبل  من 

باخلدمات االإلكرونية وموقع الهيئة.
راأي  على  للتعرف  االأول  خ�ص�س  املنتديات  يف  للنقا�س  رئي�صة  موا�صيع  ثالثة  طرح  النافذة  وت�صمنت 
اجلمهور باخلدمات التي تقدمها الهيئة فيما كان الثاين ملعرفة راأي املعنيني با�صراتيجية عمل الهيئة والثالث 
متعلق مبعرفة االآراء ب�صاأن �صيا�صة عمل الهيئة. ويتوقع القائمون على املوقع اأن جتد هذه املنتديات تفاعال 
اإيجابيا من قبل امل�صتثمرين وجميع االأطراف ذات العالقة بعمل اأ�صواق املال االإماراتية خالل املرحلة القادمة, 
كافة  احتياجات  ملعرفة  للهيئة  بالن�صبة  مهما  م�صدرا  �صتكون  تت�صمنها  التي  املناق�صات  جميع  اأن  موؤكدين 
�صرائح املتعاملني مع اخلدمات التي تقدمها اإىل جانب الق�صايا االخرى التي من �صانها تطوير هذه اخلدمات 

يف املرحلة القادمة .

منتديات �إلكرتونية 

عزيزي المستثمر..
توفيرًا للوقت والجهد يمكنك عبر الموقع 
 www.sca.gov.ae للهيئة  اإللكتروني 
المنازعات،  فض  نظام  من  االســتــفــــادة 
وخدمة التحكيم في المنازعات المتعلقة 

باألوراق المالية.

جمل�س  عن  ال�صادر  بالقرار  االلتزام  على  حر�صها  اإىل 
الوزراء برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
احلكومة  خطة  اعتماد  ب�صاأن  الله,  رع��اه  دب��ي,  حاكم 

االإلكرونية االحتادية.
2013, و���ص��ل ع���دد اخل��دم��ات  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وم���ع 
املقدمة 31 خدمة اإلكرونيا, علمًا بان الهيئة قامت منذ 
الهواتف  عر  خدماتها  بع�س  بتقدمي  عامني  اكرمن 
خاللها  م��ن  اأت��اح��ت  حيث  اللوحية  واالأج��ه��زة  الذكية 
االطالع على موؤ�صر �صوق االإمارات لالأوراق املالية عر 
اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  باد  واالآي  فون  واالآي  بري  البالك 

الهيئة وت�صريعاتها. 
يف  الرقابية  اجل��ه��ات  مقدمة  يف  الهيئة  كانت  كما 
املنطقة التي اأ�صدرت نظام التداول عر االإنرنت عام 
الو�صاطة  �صركات  غالبية  منه  ا�صتفادت  والذي   2007

اخلدمة  تقدم  اأ�صبحت  وال��ت��ي  االأ���ص��واق  يف  العاملة 
لعمالئها بكل ي�صر و�صهولة .

الهواتف  عر  اإلكرونيا  املقدمة  اخلدمات  وت�صمل   
واالإح�صائيات  البيانات  من�صة  خ��دم��ات  املحمولة- 
لل�صركات  ال��راخ��ي�����س  جت��دي��د  واإخ���ط���ارات  امل��ال��ي��ة, 
االأم��ر  يهمه  مل��ن  ���ص��ه��ادة  وط��ل��ب  الهيئة,  م��ع  املتعاملة 
العامة,  امل�صاهمة  ال�صركات  اإدارات  جمل�س  الأع�صاء 
عادية(,  وغر  )عادية  عمومية  جميعه  اجتماع  وطلب 
املنازعات  يف  والف�صل  املخالفات,  ع��ن  واال�صتعالم 
من  وغ��ره��ا  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ت����داول  ع��ن  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 

اخلدمات االأخرى, عالوة على اخلدمات املتعلقة باإمتام 
رخ�س  بتجديد  العالقة  ذات  االإج����راءات  م��ن  العديد 
وعمل  ال�صكاوى  تقدمي  وطلبات  املتداولة  ال�صركات 

اجلمعيات  وعقد  املنازعات  وف�س  الو�صاطة  �صركات 
العمومية, االأمر الذي وجد فيه جميع االأطراف و�صيلة 

متميزة للح�صول على مبتغاهم بي�صر و�صهولة.

تقنية المعلومات
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قفز معدل ر�صى ال�صركات امل�صاهمة العامة و�صركات 
االأوراق  هيئة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ع��ن  والو�صاطة 
العام  نهاية  االإلكروين يف  املالية وال�صلع عر موقعها 
و�صلت  ر�صى  ن�صبة  مع  مقارنة   % 97.2 اإىل   2013
درا�صة  2012, وذلك بح�صب  العام  87.2 % خالل  اإىل 
م�صحية اأجرتها �صركة "نيل�صني" املتخ�ص�صة يف اإجراء 
امل�صوحات ل�صالح الهيئة والتي ا�صتهدفت التعرف على 
اآراء االأط��راف العاملة يف االأ�صواق املالية لتلبية جميع 

احتياجاتها على اأكمل وجه .
الهيئة  تقدمها  خ��دم��ة   20 م��ن  اأك���ر  امل�صح  و�صمل 
لل�صركات امل�صاهمة العامة و�صركات والو�صاطة يف ال�صلع 
بتاأ�صي�س  اخلا�صة  اخل��دم��ات  ومنها  املالية  واالأوراق 
ال�صركات امل�صاهمة وجتديد عقدها وطلب عقد اجلمعيات 
�صهادة ملن يهمه  العادية وطلب  العادية وغر  العمومية 
االأمر وقيد ال�صركات وحتول ال�صركة والتوعية وغرها 
من اخلدمات الكثرة التي تقدم اإلكرونيا مبا�صرة عر 
موقع الهيئة دون احلاجة اإىل االأ�صلوب التقليدي ال�صابق 
من خالل احل�صور �صخ�صيًا واإمتام االإجراءات املتعلقة 

بهذه اخلدمات.
وبح�صب امل�صح, اأكدت 71 % من ال�صركات امل�صاهمة 
العامة العاملة يف االأ�صواق املالية اأنها على علم بوجود 
العمومية  اجلمعية  لعقد  موافقة  على  احل�صول  خدمة 
نهاية  يف  للهيئة  االإل��ك��روين  املوقع  خ��الل  من  العادية 
 2012 العام  45 % يف  مع  مقارنة  2013, وذلك  العام 
ال�صركات  لدى  التوعية  ن�صبة  ارتفاع  مدى  يعك�س  مما 
ارتفع متو�صط معدل  فقد  ملا �صبق  بهذه اخلدمة, وتبعا 
 % 96 اإىل   % 87 من  اخلدمة  ه��ذه  عن  الر�صى  ن�صبة 
الغالبية العظمى من  خالل فرة املقارنة ذاتها, وعرت 
ال�صركات عن ر�صاها عن ال�صهولة الكبرة يف ا�صتخدامها 
وو�صوح االإجراءات وتقدمي النماذج املطلوبة و ال�صرعة 

يف اإجناز االإجراءات ب�صكل عام .
لعقد  م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول  خ��دم��ة  يخ�س  وفيما 
اجلمعية العمومية غر العادية عر املوقع االإلكروين, 
التي  ال�صركات  ل��دى  ال��ر���ص��ى  م��ع��دل  متو�صط  فقدبلغ 
�صملتها عينة امل�صح 98 % يف نهاية العام 2013 مقارنة 
ن�صبة  ارتفاع  نتيجة  2012, وذلك  العام  86 % يف  مع 

العلم بوجود اخلدمة اإىل 71 %.
وب��ل��غ م��ت��و���ص��ط م��ع��دل ال��ر���ص��ى ع��ن خ��دم��ة جتديد 
وقامت   .% 94 من  ارتفاعا   % 97 ال�صركات  ترخي�س 
33 % من ال�صركات فعال با�صتخدم املوقع االإلكروين 

للهيئة لال�صتفادة من هذه اخلدمة يف العام 2013.
وارتفعت ن�صبة العلم بوجود خدمة جتديد الت�صجيل 

لل�صركات امل�صاهمة العامة عر املوقع االإلكروين لهيئة 
اإىل   % 55 من  للم�صح,  وفقا  وال�صلع,  املالية  االأوراق 
�صملها  التي  ال�صركات  من   % 21 وا�صتفادت   ,% 82
ن�صبة  ارتفعت  فقد  لذلك  وتبعا  فعال  اخلدمة  من  امل�صح 
الر�صى عن هذه اخلدمة من 71 % اإىل 83 % يف نهاية 

العام املا�صي. 
االأم��ر,  يهمه  ملن  �صهادت  اإع���داد  خدمة  �صعيد  وعلى 
ف��ق��د اظ��ه��ر امل�����ص��ح ارت��ف��اع ن�صبة ال��ع��ل��م ب��ت��وف��ره��ا عر 
53 %, وبلغت ن�صبة  20 % اإىل  املوقع االإلكروين من 
ال�صركات التي ا�صتفادت منها 33 % ممن �صملتها العينة 
 2013 العام  يف   % 100 عنها  الر�صى  ن�صبة  وبلغت 

مقارنة مع 33 % يف العام 2012 .
وحظيت خدمة قيد ال�صركات امل�صاهمة العامة وجتديد 
القيد وتعديل االأنظمة االأ�صا�صية على نف�س ن�صبة الر�صى 
مما يعك�س مدى التطور الذي �صهدته اخلدمات املقدمة 

من قبل الهيئة من خالل موقعها ااإلكروين .
وعلى جانب �صركات الو�صاطة يف ال�صلع, التي �صملها 

تبذلها  التي  باجلهود  علمها  منها   % 91 اأك��دت  امل�صح, 
هيئة االأوراق املالية وال�صلع لرفع م�صتوى الوعي لدى 
العمالء مع نهاية العام 2013 مقارنة مع ن�صبة علم بلغت 
عن  الر�صى  ن�صبة  وارتفعت   ,2012 العام  يف   % 75
هذه اجلهود من 37 % اإىل 73 % العام املا�صي, وقالت 
اأنها را�صية كليا عن جهود الهيئة يف جمال عقد   % 89
املوؤمترات واملحا�صرات يف حني و�صلت ن�صبة الر�صى 
لفقرات   % 73 75 % ونحو  الكتيبات واملطبوعات  عن 
التوعية عن طريق ال�صحف واملجالت و50 % للرامج 
يف  الو�صاطة  �صركات  راأي  يخ�س  وفيما  التلفزيونية. 
االأوراق املالية التي �صملها امل�صح فقد ابدت 77 % منها 
وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  حمافظة  ع��ن  ر�صاها 
يف  والعدالة  والنزاهة  بال�صفافية  املتعلقة  القيمة  على 
نهاية العام 2013 مقارنة مع 40 % يف العام 2012, 
اأنها على علم بوجود خدمة جتديد  منها   % 97 وقالت 
الرخي�س من خالل املوقع االإلكروين واأن 68 % منها 

قامت فعال با�صتخدام هذه اخلدمة .

شمل 20 خدمة تقدمها الهيئة للشركات المساهمة والوساطة 

97,2 % ر�سى �ل�سركات عن �خلدمات �لتي تقدمها �لهيئة عرب �ملوقع �للكرتوين خالل 2013

 %71 %97

 %77  %21

 من الشركات المساهمة 
على علم بوجود خدمة 

الحصول على موافقة لعقد 
الجمعية العمومية العادية

متوسط معدل الرضى 
عن خدمة تجديد 

ترخيص الشركات 

من الشركات المساهمة 
العامة تبدي رضاها 
عن محافظة الهيئة 

على القيمة المتعلقة 
بالشفافية والنزاهة والعدالة 

من الشركات المساهمة 
العامة تستفيد من خدمة 

تجديد التسجيل عبر 
الموقع 
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»األوراق المالية والسلع« تنظم مؤتمرها السادس

 خرب�ء: تبني �أف�سل �ملعايري �لعاملية يدعم فر�ص 
ت�سريع �نتقال �لأ�سو�ق �ملحلية �إىل »متقدمة« 

اأكد خراء ماليون اأن تبني االأ�صواق املالية يف الدولة 
انتقال  ت�صريع  ف��ر���س  ي��دع��م  العاملية,  املعاير  اأف�صل 
خالل  »متقدمة«  اإىل  »نا�صئة«  فئة  من  املحلية  االأ���ص��واق 

فرة زمنية ق�صرة.
 واأ�صادوا خالل موؤمتر هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
املا�صي  اأبريل  �صهر  يف  الهيئة  نظمته  ال��ذي  ال�صاد�س 
حت��ت ع��ن��وان »امل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة .. ال��ط��ري��ق االأم��ث��ل 
يف  الهيئة  بجهود  و�صيولة«,  عمقًا  اأكر  مالية  الأ�صواق 
االأنظمة  اإ�صدار  يف  العاملية  املمار�صات  اأح��دث  انتهاج 

واللوائح والقوانني املنظمة الأ�صواق املال.
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �صعادة  واأك��د 
لهيئة االأوراق املالية وال�صلع, خالل كلمته يف االفتتاح, 
اأن االإمارات حتتل مكانًة اقت�صاديًة مرموقًة يف املنطقة 
ووج��ه��ًة  رئي�صًا  م��ال��ي��ًا  م��رك��زًا  باعتبارها  وال��ع��امل 
الطراز  م��ن  وا�صتثمارية  ا�صراتيجية 
ال��ق��ي��ادة  روؤي�����ة  ب��ف�����ص��ل  االأول, 
احلكيمة, وما لديها من مقومات 
متكاملة,  و�صيا�صات  اقت�صادية 
ت��ق��وم ع��ل��ى االن���ف���ت���اح وال��ت��ن��وع 
جعلها  ال���ذي  االأم����ر  وامل���رون���ة, 

مركزًا مهمًا لال�صتثمارات املحلية واالإقليمية والدولية, 
ومق�صدًا لكرى ال�صركات العاملية.

يف  قويا  ارتفاعا  تظهر  االأ�صواق  موؤ�صرات  اإن  وقال 
اأن  اإىل  االإم��ارات, م�صرا  ت��داوالت �صوق  قيمة  اإجمايل 
ال��ت��داول  نظام  بينها  وم��ن  اجل��دي��دة,  االأنظمة  تطبيق 
م�صتويات  يف  امللمو�س  التح�صن  يف  �صاهم  بالهام�س, 
املرخ�س  الو�صاطة  �صركات  ع��دد  بلغ  حيث  ال�صيولة, 
»مزود  نظاما  �صركة, وكذلك   20 بالهام�س  بالتداول  لها 

ال�صيولة« و»اإقرا�س واقرا�س االأوراق املالية«.
احلوكمة  تقارير  ع��ن  االإف�����ص��اح  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 
التي تعلن عنها الهيئة تبلغ 98 % من اإجمايل ال�صركات 
املدرجة, فيما ت�صل ن�صب االإف�صاح عن البيانات املالية 
اإجمايل  �صركة من   96 99 %, كما طبقت  اإىل  ال�صنوية 

120 مدرجة معاير االإف�صاح االإلكروين.
ميثل  املوؤ�ص�صي,  اال�صتثمار  اأن  الطريفي  وت��اب��ع 
املالية  االأ���ص��واق  بها  تت�صم  ال��ت��ي  املهمة  امل��الم��ح  اأح���د 
الهيئة  ت��ب��ن��ت��ه  ا���ص��رات��ي��ج��ي  ه���دف  امل��ت��ط��ورة, وه���و 
اال�صتثمار  �صناديق  ترخي�س  ت�صجيع  عر  با�صتمرار 
�صناديق  نظامي  اإ�صدار  وكان  اال�صتثمارية,  واملحافظ 
يف  مهمة  حت��ول  نقطة  اال�صتثمار  واإدارة  اال�صتثمار 
عدد  يف  ملحوظة  زي��ادة  عن  اأثمر  حيث  االجت���اه,  ه��ذا 
الدولة  يف  وامل�صجلة  املرخ�صة  اال�صتثمارية  ال�صناديق 
 15 اجل��اري  العام  من  االأول  الربع  بنهاية  بلغت  التي 
التي  امل��واف��ق��ات  ع��دد  بلغ  كما  ا���ص��ت��ث��م��اري��ًا,  �صندوقا 
منحتها للرويج ل�صناديق ا�صتثمار اأجنبية يف اأ�صواق 
االهتمام  تزايد  يعك�س  اأمر  وهو  موافقة,   679 الدولة 

املوؤ�ص�صي. باال�صتثمار 
و�صندات  ال�صكوك  اإ���ص��دار  نظامي  اأن  اإىل  ولفت 

مؤتمر الهيئة

الطريفي: اإلمارات تحتل مكانًة 
اقتصاديًة مرموقًة عالميا ومركزًا 

ماليًا رئيسًا ووجهًة استراتيجية 
واستثمارية من الطراز األول
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إشادة بجهود »األوراق 
المالية« في تبني أفضل 

الممارسات العالمية

مؤشرات األسواق تظهر 
ارتفاعا قويا في إجمالي 

قيمة تداوالت سوق اإلمارات

الدين, اإ�صافة اإىل االإجراءات التي اتخذتها االأ�صواق 
تر�صيخ  يف  ���ص��ي�����ص��ه��م��ان  اأخ�����رى,  وج���ه���اٍت  امل��ال��ي��ة 
لالقت�صاد  كعا�صمة  حتديدًا,  ودبي  االإم��ارات,  مكانة 

االإ�صالمي.

اأداء مميز
الرحمن  عبد  د.  للموؤمتر  الرئي�صي  املتحدث  قال   
�صندوق  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  عام  مدير  احلميدي 
ملرتبة  االإم����ارات  اأ���ص��واق  ترقية  اإن  ال��ع��رب��ي,  النقد 
االأ�صواق النا�صئة يف املوؤ�صرات العاملية, جاء تتويجًا 
االرتقاء  اأج��ل  من  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  جلهود 
ب��ه��ذه االأ����ص���واق وت��ط��وي��ر االأن��ظ��م��ة وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
باأداء  ذلك,  وانعك�س  عملها,  حتكم  التي  واالإج��راءات 
املا�صي  العام  خالل  الدولة  يف  املالية  لالأ�صواق  مميز 

باملقارنة باالأ�صواق املالية النا�صئة االأخرى.
2013, كان عامًا مميزًا لالأ�صواق  واأ�صاف اأّن عام 
االأ���ص��واق  بع�س  ترقية  جانب  ف��اإىل  العربية,  املالية 
االأ���ص��واق  اأداء  ك��ان  النا�صئة,  االأ���ص��واق  مرتبة  اإىل 
املالية العربية ب�صورة جمتمعة اأف�صل من اأداء جميع 
املركب  امل��وؤ���ص��ر  و�صّجل  النا�صئة,  املالية  االأ���ص��واق 
االأ�صواق  اأداء  يقي�س  ال��ذي  العربي  النقد  ل�صندوق 

 %18.6 املالية العربية جمتمعة حت�صنًا بلغت ن�صبته 
خالل العام.

ا�صتعادت  العربية  االأ�صواق  اأن  واأو�صح احلميدي 
ال�صوقية  قيمتها  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار   197 قيمته  م��ا 
1138 مليار دوالر  االإجمالية, لت�صل هذه القيمة اإىل 
 %42.2 حوايل  يعادل  ما  اأي   ,2013 عام  نهاية  يف 
العربية.  الدول  ملجموع  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
حت�صن  ال�صوقية,  القيمة  يف  االرت��ف��اع  �صاحب  كما 
تدفق اال�صتثمار االأجنبي, حيث �صجل هذا اال�صتثمار 
ملجموع االأ�صواق املالية العربية �صايف تدفق موجب 
وبلغ  �صنوات.  �صت  منذ  م��رة  الأول  ���ص��راء(,  )�صايف 
اإجمايل م�صريات االأجانب من االأوراق املالية العربية 
57.3 مليار دوالر, بزيادة  2013, حوايل  خالل عام 
يف  م�صرياتهم  عن  دوالر  مليار   20.4 حوايل  بلغت 

العام الذي �صبقه.
اأنه من الالفت هذا العام, اأن اال�صتثمار  واأ�صار اإىل 
�صايف  �صّجل  العربية,  املالية  االأ�صواق  يف  املوؤ�ص�صي 
تدفق موجب )�صايف �صراء(, وذلك اأي�صًا الأول مرة منذ 
العربية  البور�صات  تزال  فال  ذلك,  �صنوات. ومع  �صت 
االأف���راد,  خ��الل  م��ن  فيها  التعامل  يغلب  معظمها,  يف 
ف�صاًل عن توا�صل النمو الكبر يف اإ�صدارات ال�صركات 

»المعايير الدولية .. الطريق األمثل 
ألسواق مالية أكثر عمقًا وسيولة«
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العربية من ال�صندات وال�صكوك, لتزداد االأهمية الن�صبية 
لهذه االأدوات يف متويل ال�صركات العربية.

اإجمايل التمويل
لل�صركات  امل��ق��دم  التمويل  اإج��م��ايل  "بلغ  واأ���ص��اف 
 30.7 نحو  وال�صكوك  ال�صندات  عر  جمتمعة  العربية 
مليار دوالر   6.9 مقابل   ,2013 عام  مليار دوالر خالل 
مت��وي��ل ع��ر اأ����ص���واق االأ���ص��ه��م )االإ�����ص����دارات االأول��ي��ة 

وزيادات راأ�س املال(".
اأن  اإىل  التنويه,  ينبغي  اأن��ه  اإىل  احلميدي  واأ���ص��ار 
رئي�صي  كم�صدر  املهيمن  ي��زال  ال  امل�صريف  االإق��را���س 
لتمويل ال�صركات العربية. ولعل من التطورات االأخرى 

التي ت�صتحق االإ�صارة اإليها يف هذا ال�صدد, هو اإ�صدار 
االإم���ارات,  يف   2020 للطاقة  الروي�س  �صركة  �صندات 
يف  امل�صاريع  ل�صندات  القليلة  االإ���ص��دارات  من  كواحد 

املنطقة العربية يف ال�صنوات املا�صية.
 وقال اإن البيانات واملعلومات املتاحة يف الربع االأول 
من العام احلايل, ت�صر اإىل ا�صتمرار االجتاه الت�صاعدي 
جمل�س  واأ����ص���واق  ع��ام��ة,  ب�����ص��ورة  العربية  ل��الأ���ص��واق 
ب�صورة  واالإم����ارات  العربية,  اخلليج  ل��دول  التعاون 
خا�صة, الفتًا اإىل اأن التح�صن يف االأداء, يعود يف جزء 
باأ�صواق  املعنية  واجلهات  ال�صلطات  حر�س  اإىل  منه, 

املال, على االرتقاء باأ�صواقها وتطبيق املعاير العاملية.
تطوير  اأن  القول  املبالغة  من  لي�س  اأن��ه  على  و�صدد 

ميثل  املحلية,  بالعمالت  الدين  الأدوات  ن�صطة  اأ�صواق 
يف  وامل�صريف  امل��ايل  القطاع  لتطوير  االأه���م  التحدي 
اأن وجود  موؤكدًا  �صالمته وكفاءته,  الدول وتعزيز  هذه 
لتعزيز  مهمًا  جانبًا  يعتر  الن�صطة  االأ���ص��واق  هذه  مثل 
العربية  ال��دول  معظم  اأن  اإىل  ولفت  امل��ايل.  اال�صتقرار 
اأ�صواق  بتطوير  املا�صية  ال�صنوات  يف  اهتمامًا  اأب��دت 
ال�صندات  اأ����ص���واق  وال�����ص��ك��وك, وحت���دي���دًا  ال�����ص��ن��دات 
االإ���ص��دارات  حجم  تنامي  يف  انعك�س  مبا  احلكومية, 
ال�صندات يف معظم الدول العربية وخا�صة  االأولية من 
التي تعرف م�صتويات مرتفعة من عجز  ال��دول  يف تلك 
هذا  من  وبالرغم  اأن��ه  اإىل  الفتًا  فيها,  العامة  امل��وازن��ة 
والذي  احلكومية  ال�صندات  الإ�صدارات  الن�صبي  احلجم 
و�صل اإىل اأكر من 41 مليار دوالر خالل العام املا�صي 
لل�صيولة  تفتقد  ت��زال  ال  االأ���ص��واق  ه��ذه  اأن  اإال   ,2013

والعمق باملقارنة مع االأ�صواق املماثلة يف الدول النامية 
واالقت�صادات النا�صئة االأخرى.

اإ�سدارات ال�سندات
اأن  اإىل  احل���م���ي���دي  واأ�������ص������ار 
ال�صركات  و�صكوك  �صندات  اإ�صدارات 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��م��الت اأج��ن��ب��ي��ة خ���الل ال��ع��ام        
 24.9 ح���وايل   بلغت   ,2013 امل��ا���ص��ي 
مليار   30.7 اأ���ص��ل  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار 
دوالر اإجمايل اإ�صدارات ال�صركات من 

مؤتمر الهيئة

 الحميدي: 30.7 مليار دوالر 
إجمالي التمويل المقدم 

للشركات العربية مجتمعة 
عبر السندات والصكوك 

خالل عام 2013
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ال�صندات وال�صكوك خالل العام, اأي اأن اأكر من %80 
من هذه االإ�صدارات هي بعمالت اأجنبية. كذلك يالحظ اأن 
معظم هذه االإ�صدارات, اإما اأنها كانت من قبل م�صارف 
عقارية.  م�صاريع  لتمويل  جاءت  اأو  ر�صاميلها,  لتعزيز 
�صندات  من  القائم  الر�صيد  حجم  اأن  البيانات  وتظهر 
و�صكوك ال�صركات العربية بالعمالت االأجنبية واملحلية, 
العام  نهاية  يف  دوالر  مليار   131.9 ح��وايل  والبالغ 
الناجت  من   %4.4 ح��وايل  فقط  يعادل   ,2013 املا�صي 
حجما  يعتر  ما  وهو  العربية,  للدول  االإجمايل  املحلي 
ال�صركات  �صندات  اأ�صواق  اأحجام  مع  باملقارنة  �صئيال 
االقت�صادات  االأخرى يف  االإقليمية  للمجموعات  املماثلة 

النامية والنا�صئة.

تناغم القوانني الرقابية بدول »التعاون«
قبل  من  عديدة  مناق�صات  امل��وؤمت��ر,  جل�صات  �صهدت 
واخلدمات  االأوراق  �صناعة  يف  ومتخ�ص�صني  خ��راء 
املالية حول اأهمية ودور مديري االأ�صول املوؤ�ص�صاتيني 
اجلماعي,  اال�صتثمار  منتجات  يف  اال�صتثمار  واآل��ي��ات 
واأجروا نقا�صًا حول ال�صندات وال�صكوك واأهميتهما يف 

ا�صتكمال منظومة املنتجات املتداولة بال�صوق املايل.
العامة  ال�����ص��وؤون  مدير  �صاميون�س  ب���اول  وت��ن��اول   
الت�صارب  ت��ف��ادي  اأه��م��ي��ة  االأوروب������ي,  امل��ق��ا���ص��ة  ببنك 
التناغم  اآليات  اإيجاد  على  والعمل  االأنظمة  واختالف 
االإقليمية  والنظم  الرقابية  القوانني  بني  واالن�صجام 
�صاميون�س,  وا�صتعر�س  عام.  بوجه  التعاون  مبجل�س 
بني  التناغم  بعملية  املرتبطة  املختلفة  واملزايا  احلوافز 
خالل  من  عملية  حوافز  من  تتكون  والتي  امل�صروعات 
توحيد عمليات الت�صوية واملقا�صة واحلوافز ال�صيا�صية 
اإىل  باالإ�صافة  االأوروب�����ي,  ان��دم��اج االحت���اد  م��ن خ��الل 
احلوافز االقت�صادية ومن اأهمها تخفي�س التكلفة. وذكر 
اأنه ميكن اال�صتفادة من جتربة االحتاد االأوروبي الذي 
 CPSS/iosco اأطلق اأنظمة ملزمة جلميع الدول, مثل
املقا�صة  واأنظمة  لالأ�صواق,  االأ�صا�صية  بالبنية  اخلا�صة 
اإىل  الفتًا  الدولية,  املعاير  مع  تتوافق  التي  املركزية, 
االن�صجام  لتحقيق  الداعية  االأ�صباب  تكون  اأن  �صرورة 
اأو التوافق اقت�صادية وعملية وتعتمد فقط على املخاطر, 
كما حدث يف اأوروبا واأمركا واأ�صار برمود دا�س اإىل اأنه 
ميكن اال�صتفادة من جتربة »االآ�صيان«, حيث قامت هذه 
الدول باإن�صاء بنية اأ�صا�صية للدمج, وو�صع اآلية لالإ�صراف 
ال�صندات,  �صوق  تقوية  مع  االأ�صواق  وحتالف  املتبادل 
وتوحيد  امل��ال  راأ���س  الأ���ص��واق  الكرى  اخلطط  وو�صع 
الثانوي  االإدراج  متطلبات  ومراجعة  االإف�صاح  معاير 
مع ال�صماح بتبادل وانتقال مدير االأ�صول ما بني ماليزيا 

وتايالند و�صنغافورة خلدمة امل�صتثمرين االأفراد.
»اإدارة  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ث��ان��ي��ة,  اجلل�صة  وت��ن��اول��ت 

اال�صتثمار: دور مديري االأ�صول املوؤ�ص�صاتيني«, باحلوار 
املوؤ�ص�صات  من  امل�صرين  امل�صتثمرين  تركيبة  والنقا�س 
الإيجاد �صوق راأ�س مال حملي اأكر كفاءة, و�صبل حماية 
حقوق املوظفني يف القطاعني العام واخلا�س, من خالل 
�صناديق التقاعد, واالإدارة املهنية حلقوق نهاية اخلدمة, 
وا�صتلهام مزيد من الدرو�س امل�صتفادة من جتربة االحتاد 
االأوروبي, خا�صة فيما يتعلق بنظام تعهدات اال�صتثمار 
واآليات  للتحويل  القابلة  املالية  االأوراق  يف  اجلماعي 

اال�صتثمار يف منتجات اال�صتثمار اجلماعي.
وا�صتعر�س كاي �صنيدر ال�صريك مبوؤ�ص�صة "كليفورد 
بالن�صبة  واأهميتهم  االأ���ص��ول  م��دي��ري  دور  ت�صان�س", 
لال�صتثمار املوؤ�ص�صي, م�صرًا اإىل اأن هناك منوًا متوقعًا 

يف ن�صاط اإدارة االأ�صول يف منطقة اخلليج.
التنفيذي  الرئي�س  ح�صني  القادر  عبد  اأ�صار  ب��دوره, 
كبرة  ا�صتثمارات  توجد  ال  اأن��ه  اإىل  كابيتال,  بامل�صرق 
اأنظمة  يف  ن�صبي  نق�س  وهناك  املوؤ�ص�صات  جانب  من 
االدخار و�صناديق التقاعد, الفتًا اإىل وجود عدد كبر من 
املتواجدين يف منطقة اخلليج من جن�صيات اأخرى, مما 
يعني اأن معظم مدخراتهم تنتقل لدولهم االأ�صلية. واأكد 
املوؤ�ص�صاتيني  ا�صتثمار  لتدعيم  ت�صريع  وجود  �صرورة 
كم�صرين يف االأ�صواق واإ�صدار �صندات بالعملة املحلية.

االأعمال  اإدارة تطوير  اأرالن��دو, مدير  واأكد دمييري 
ببنك "�صريت ا�صتيت" اأنه يجب اأن تكون هناك خطط 
بكفاءة  اخل��دم��ة  نهاية  م��ك��اف��اآت  يف  اال�صتثمار  ب�����ص��اأن 

واحرافية.
كاأداة  وال�صكوك  ال�صندات  الثالثة  اجلل�صة  وتناولت 
املايل,  بال�صوق  املتداولة  املنتجات  منظومة  ال�صتكمال 
املحلية,  بالعملة  �صكوك  اإ�صدار  حول  نقا�س  دار  حيث 
توحيد التوافق حول اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية املنظمة 
لل�صكوك, وكذلك املجال�س ال�صرعية املخت�صة, وحوارات 
ال�صفافية  تطوير  خ��الل  م��ن  امل�صتثمرين  حماية  ح��ول 

واالإف�صاح. 

 تطوير أسواق نشطة 
ألدوات الدين بالعمالت 
المحلية يمثل التحدي 
األهم لتطوير القطاع 

المالي والمصرفي

عزيزي المسؤول
 بشركة الوساطة:

توفيرًا للوقت والجهد يمكنك عبر الموقع 
 www.sca.gov.ae للهيئة  اإللكتروني 
ترخيص شركة وساطة، وتجديدها، وطلب 
وطلب  وســاطــة،  لشركة  مؤقت  إيقاف 

إلغاء نهائي لها.
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اأ�صدرت اللجنة املنظمة ملوؤمتر هيئة االأوراق املالية 
"املعاير  ع��ن��وان  حت��ت  عقد  ال��ذي  ال�صاد�س,  وال�صلع 
عمقًا  اأك���ر  مالية  الأ���ص��واق  االأم��ث��ل  الطريق  ال��دول��ي��ة, 
و�صيولة", بيانًا ختاميًا ت�صمن تو�صيات املوؤمتر الذي 
يف  واملتخ�ص�صني  اخل����راء  م��ن   200 ن��ح��و  ح�����ص��ره 

جماالت االأ�صواق املالية وامل�صارف والتمويل.
وت�����ص��م��ن ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي ع������ددًا م���ن ال��ن��ت��ائ��ج 
والتو�صيات مت ت�صنيفها وفق عدد من املحاور كالتايل:

التمويل من خالل اأدوات الدين )ال�سندات(:
وخرج املوؤمتر بعدد من التو�صيات يف هذه املجال 

وهي:
اأدوات  خ���الل  م��ن  ال��ت��م��وي��ل  يف  للتو�صع  احل��اج��ة   •
ال�صندات  مثل  البنوك,  طريق  عن  التمويل  غر  اأخرى 
وال�����ص��ك��وك, وذل���ك ل��ت��م��وي��ل االح��ت��ي��اج��ات امل��ت��زاي��دة 

مل�صروعات البنية التحتية والطاقة.
تكون  بحيث  الدين  اأدوات  اأ�صواق  تطوير  اأهمية   •

ن�صطة واإ�صدار �صندات بالعملة املحلية.
اأ���ص��واق  وحت��دي��دًا  وال�صكوك,  ال�صندات  اأ���ص��واق   •
من  امل��زي��د  اإىل  حتتاج  ت��زال  ال  احلكومية,  ال�صندات 
يف  املماثلة  االأ���ص��واق  مع  باملقارنة  والعمق  ال�صيولة 

الدول النامية واالقت�صادات النا�صئة االأخرى.
اإدخ���ال  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  • ت��ع��م��ل 
لتطوير  املواتية  البيئة  اإي��ج��اد  ت�صتهدف  اإ���ص��الح��ات 
املزيد  بذل  االأمر  هذا  وي�صتلزم  الدين,  اأدوات  اأ�صواق 
هذه  على  والطلب  العر�س  جانبي  على  اجل��ه��ود  م��ن 

االأدوات.
ال�صندات  من  االإ�صدارات  وتركيز  تو�صيع  �صرورة   •
م�صتمر,  م��رج��ع��ي  ع��ائ��د  م��ن��ح��ن��ى  ل��ب��ن��اء  احل��ك��وم��ي��ة 
ذات  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر  ذل���ك  ويتطلب 
التي  القانونية  املعوقات  بع�س  على  للتغلب  العالقة 

قد تعيق اإ�صدار مثل هذه االأدوات.
االإفال�س  بقوانني  املتعلقة  اجلوانب  معاجلة  اأهمية   •
احلوكمة  لقواعد  الفّعال  والتطبيق  الدائنني  وحقوق 
مهمة  جوانب  االأخ��رى  هي  متثل  باعتبارها  ال�صليمة, 

على �صعيد بناء البيئة القانونية ال�صليمة.
• متابعة ا�صتكمال م�صتلزمات البنية التحتية ال�صليمة, 
والت�صوية  وامل��ق��ا���ص��ة  ال��ت��داول  نظم  خ��ا���س  وب��وج��ه 

لل�صندات وال�صكوك.
ون�صر  االإف�صاح  من  للمزيد  وال�صعي  التوعية  • تعزيز 

املعلومات ب�صاأن اأدوات الدين.
واحلوافز  واالأنظمة  الت�صريعات  لتطوير  احلاجة   •
والبيئة املنا�صبة لنمو املوؤ�ص�صات املالية غر امل�صرفية 

التي ت�صتطيع جذب املدخرات طويلة االأجل. 

 ال�سكوك:
من  ب��ع��دد  امل��وؤمت��ر  خ��رج  بال�صكوك,  يتعلق  وفيما 

التو�صيات وهي:
كانت  كلما  وتنظيمية,  ت�صريعية  لبيئة  حاجة  هناك   •
هناك ت�صريعات قوية ومنا�صبة تكون هناك �صوق واعدة 

لل�صكوك.
جمال  يف  والتطوير  ال��ت��دري��ب  م��ن  مل��زي��د  احل��اج��ة   •

ال�صكوك.
ا���ص��دار  يف  اخل��ط��وات  بع�س  ع���ام  ب�صكل  ت��وج��د   •
يتعني  بامل�صتندات واالج��راءات,  يتعلق  فيما  ال�صكوك, 
تب�صيطها, واأن يتم تنميط الهيكل وامل�صتندات اخلا�صة 

باإ�صدار ال�صكوك. 
ينظرون  الذين  للم�صتثمرين  اجليد  االإف�صاح  اأهمية   •
منا�صبة  ترتيبات  ووج���ود  ال��ق��وان��ني  ان��ف��اذ  م��دى  اإىل 

للحوكمة.
ب��االإ���ص��دار  اخلا�صة  االإج�����راءات  تب�صيط  ���ص��رورة   •
مباليزيا  )اأ���ص��وة  وال��وق��ت  ال��الزم��ة  امل�صتندات  وتقليل 
اأقل مقارنة بباقي الدول(, علمًا باأن  اأن املتطلبات  حيث 
البنوك متثل جانبا كبرا من امل�صتثمرين مع انخفا�س 

ن�صبة امل�صتثمرين االفراد. 
والت�صنيف  املحلية  بال�صناديق  االهتمام  م��راع��اة   •
ب��اأدوات  واالهتمام  املبادرات,  دفع  خالل  من  االئتماين 
اهتمام  ي��وج��د  ان��ه  ل��وح��ظ  حيث  اال���ص��الم��ي؛  التمويل 
ب������اأدوات ال��ت��م��وي��ل اال���ص��الم��ي يف اخل�����ارج )ك��م��ا يف 
ال��دول  بع�س  من  اك��ر  ك��وجن وبريطانيا(  ه��وجن  حالة 

اال�صالمية ذاتها.

توصيات المؤتمر

باول �صاميونز

 أسواق السندات 
والصكوك ال تزال 
تحتاج إلى المزيد من 
السيولة والعمق

مؤتمر الهيئة



أخبار الهيئة

21أوراق مالية

»المعايير الدولية .. الطريق األمثل 
ألسواق مالية أكثر عمقًا وسيولة«

الت�صريعات  مع  التناغم  لتحقيق  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  االأط��راف  كافة  بني  تعزيزالتعاون   •
الدولية حتى ي�صتفيد امل�صتثمر املوؤ�ص�صي وال�صركات املدرجة وال�صوق ككل, مع مراعاة اأن تكون االأ�صباب 

الداعية لتحقيق االن�صجام اأو التوافق بني الت�صريعات اقت�صادية وعملية وال تعتمد فقط على املخاطر.
ال�صلطات  هذه  وبني  جهة,  من  فيها  اال�صرافية  ال�صلطات  خمتلف  بني  دولة  كل  لدى  الكايف  • التن�صيق 

واملوؤ�ص�صات واملتعاملني يف االأ�صواق من جهة اأخرى.
• العمل على تبني برنامج اإقليمي لتطوير اأ�صواق املنطقة واإزالة القيود بني االأ�صواق املالية, للم�صاهمة 

يف اإيجاد �صوق واحدة اأكر عمقًا و�صيولة وكفاءة.
العاملية. للمعاير  وفقًا  العالقة  ذات  واملمار�صات  واالأنظمة  الت�صريعات  تن�صيق  على  • العمل 

االستثمار المؤسسي
لال�صتثمار  بالن�صبة  ج��دًا  مهما  دورا  لهم  الأن  االأ�صول؛نظرًا  مديري  ل��دور  الكايف  االهتمام  اي��الء   •

املوؤ�ص�صي, خ�صو�صًا اأن هناك منوا متوقعا يف ن�صاط اإدارة االأ�صول يف منطقة اخلليج.
• االإف�صاح وال�صفافية مهمني جدًا لالأ�صواق للحفاظ على م�صالح امل�صتثمرين ولتوفر املعلومات الالزمة 

التخاذ القرارات اال�صتثمارية.
واحرافية. بكفاءة  للعاملني  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  ا�صتثمار  ب�صان  خططًا  هناك  تكون  اأن  • يجب 

العاملني. فئات  كافة  لدى  التقاعد  خطط  ثقافة  ون�صر  دعم  • يجب 
االأ�صواق. يف  كم�صرين  املوؤ�ص�صاتيني  امل�صتثمرين  لتدعيم  ت�صريعات  وجود  • �صرورة 

املنطقة. دول  كافة  يف  بينها  والتنقل  االأ�صواق  اإىل  الدخول  حرية  االأ�صول  ملدير  يكون  اأن  • يجب 
مبا  اأ�صوة  والت�صريعات  باالنظمة  يتعلق  فيما  املنطقة  دول  بني  متبادل  اعراف  هناك  يكون  اأن  • يجب 

هو معمول به يف دول االحتاد االوروبي.
املالية. االأ�صواق  يف  امل�صتثمرين  قاعدة  وتو�صيع  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  • تطوير 

كذلك �صم البيان اخلتامي جمموعة من التو�صيات العامة ت�صمنت:
اإحداث  خالل  من  بذلك  املعنية  اجلهات  بني  الفعال  )االإ�صرايف(  التنظيمي  التعاون  تقوية  على  • العمل 

توافق وتناغم بني االأنظمة.
انهيارها". معها  ي�صعب  لدرجة  كبرة  ال�صركة  اأو  املوؤ�ص�صة  "هذه  مقولة:  على  • الق�صاء 

• تبني فكرة ت�صريع واحد ينا�صب اجلميع؛ نظرًا الأن لها مزايا كثرة منها عدم وجود فر�س للمراجحة 
Arbitrage )مبعنى اال�صتفادة من الثغرات الت�صريعية والتنظيمية(.

حتقيق  اأجل  من  التنظيمية  والهيئات  الدول  م�صتوى  على  تنظيمية  مل�صاندة  الدولية  املبادرات  • حاجة 
.Matching التوافق

اأمانًا. اأكر  امل�صتقات  اأ�صواق  جعل  اأجل  من  • ال�صعي 
التنظيمية. الهيئات  قبل  من  اإ�صدارها  يتم  التي  واالأنظمة  القواعد  تنفيذ  • �صرورة 

به. التامة  العناية  يتطلب  مما  للم�صتثمرين,  بالن�صبة  واالإف�صاح  ال�صفافية  ملو�صوع  البالغة  • االأهمية 
البنوك ووكاالت  Collaterals ب�صورة فاعلة حتى تتمكن  ال�صمانات  انتقال  لتي�صر  املا�صة  احلاجة   •

املقا�صة املركزية من اأداء دورها.. وهذه املبادرات حتتاج اإىل م�صاندة من اجلهات التنظيمية.
ينعك�س  ايجابي  االأ�صواق مبا ميكن من حتقيق مردود  التقاعد يف  ا�صتثمارات �صناديق  • �صرورة �صخ 

على زيادة عمق ال�صوق.
اإىل  اأجل احلد من املخاطر وتخفي�صها  باأف�صل �صورة ممكنة من  امل�صتقات  اأ�صواق  الرقابة على  • تعزيز 

اأقل قدر ممكن.

التوصيات في مجال اإلنسجام والتناغم بين التشريعات:

يف  االأخذ  مع  املحلية,  بالعملة  ا�صدارات  هناك  تكون  • اأن 
النظام  ا�صتقرار  اإىل مدى  ينظرون  امل�صتثمرين  اأن  االعتبار 

احلكومي ومدى انفاذ القوانني والت�صريعات.

ال�سناديق والدخار:
واأو�صى املوؤمتر يف هذا االطار بعدد من التو�صيات منها:
امل��ال  راأ�����س  متطلبات  وحت�����ص��ني  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   •
واإجراءات الرخي�س ل�صناديق اال�صتثمار, وتطوير قواعد 

االإف�صاح والتقييم واال�صرداد لهذه ال�صناديق.
والتقاعد  للمعا�صات  اخلا�صة  ال�صناديق  اإن�صاء  ت�صجيع   •

وو�صع احلوافز وال�صوابط لعملها. 
االّدخ���ار  ت�صجيع  يف  ت�صاهم  ح��واف��ز  الإدخ���ال  احل��اج��ة   •
ت�صاعد  ال��ت��ي  الت�صريعات  وتطوير  ال��ت��اأم��ني,  وث��ائ��ق  ع��ر 
والتكافلي,  التقليدي  بنوعيها  التاأمني  �صركات  تطور  على 
ات�صاق  لتحقيق  اال�صتثمار  �صيا�صات  �صعيد  على  وحتديدًا 

اأف�صل بني االأ�صول واخل�صوم لهذه ال�صركات.
• العمل على تطوير اأدوات وو�صائل للم�صتثمرين ت�صاعدهم 
على اإدارة اأف�صل للمخاطر وحت�صني ال�صيولة يف االأ�صواق, 
العمل  واإدخ���ال  ال�صوق"  "�صانع  وظيفة  تطوير  خ��الل  من 

باأدوات جديدة الإدارة املخاطر وال�صيولة.

الدكتور حامت جمعة
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يتوقع اأن حتقق ال�صركات امل�صاهمة الوطنية املدرجة 
املايل"  و"دبي  املالية"  ل��الأوراق  "اأبوظبي  �صوقي  يف 
الن�صاط  ع��ودة  مع  احل��ايل  العام  خالل  قيا�صية  اأرباحًا 
يحقق  ب���اأن  وال��ت��وق��ع��ات  ال��وط��ن��ي,  لالقت�صاد  ال��ق��وي 

م�صتويات منو قوية مت�صاعدة خالل االعوام املقبلة.
واأكد حمللون اأن االأرباح التي حققتها هذه ال�صركات 
خالل الربع االأول من العام احلايل, واالأرباح القيا�صية 
على  ق��وي  موؤ�صر  املا�صي,  ال��ع��ام  خ��الل  حققتها  التي 
اجتاهها اإىل حتقيق م�صتويات قيا�صية من االأرباح, ما 
ي�صكل بيئة جاذبة للم�صتثمرين الذين ينتظرون عوائد 

جمزية.
املدرجة  الوطنية  لل�صركات  املجمعة  االأرباح  وقفزت 
املايل"  و"ودبي  املالية  ل��الأوراق  "اأبوظبي  �صوقي  يف 
بن�صبة 26 % خالل الربع االأول من العام احلايل لت�صل 
اإىل نحو 15.5 مليار درهم مقارنة مع اأرباحها يف نف�س 
الفرة من العام 2013, لتقرب بذلك من اأرباحها التي 

حققتها يف نف�س الفرة من العام 2008.
قيا�صية  اأرباحًا  حققت  قد  املدرجة  ال�صركات  وكانت 
خالل العام 2013 بلغت 51.2 مليار درهم بنمو ن�صبته 
العام  امل�صجلة يف  االأرب��اح  مقارنة مع �صايف   % 19.9
مما  دره���م  مليار   42.7 قيمتها  بلغت  وال��ت��ي   2012
ي�صكل اإنعطافة جديدة يف عمل جميع ال�صركات العاملة 
املدرجة ومتثل العديد من االأن�صطة االقت�صادية يف دولة 
التي  القيا�صية  اأرباحها  خالله  تخطت  الذي  االإم��ارات, 

حققتها يف العام 2008.
الفجر  �صركة  يف  ال�صريك  املدير  فرحات  نبيل  واأك��د 
على  القفزة  لهذه  ال�صركات  حتقيق  اأن  املالية  ل��الأوراق 
دورة  ع��ادت  بعدما  م�صتغربا  يكن  مل  اأرباحها  م�صتوى 
املا�صي,  العام  خالل  قوتها  بكامل  عملها  اإىل  الن�صاط 
التي  التوزيعات  ن�صبة  على  ايجابيا  انعك�س  ما  وه��و 
جاءت �صخية, مما �صجع على عودة تدفق ال�صيولة اإىل 
رغم  زال��ت,  ما  التي  االأ�صهم  ا�صعار  وحت�صن  االأ���ص��واق 

االرتفاعات التي �صجلتها, جاذبة لال�صتثمار.
ربحية  يف  النمو  ن�صب  ب��ان  اع��ت��ق��اده  ع��ن  واع���رب   
من  بدعم  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  �صتتوا�صل  ال�صركات 

حمفزات كثرة منها حت�صن اداء ال�صركات املدرجة.
ال��دار  �صركة  ع��ام  مدير  املحارمة  كفاح  اأك��د  ب���دوره, 
ال��ت��ي حققتها  االرب�����اح  ارت���ف���اع  ان  امل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
التوزيعات  ن�صبة  لزيادة  االول  الدافع  ك��ان  ال�صركات 
اعتقد  املا�صي والتي  العام  امل�صاهمني عن  النقدية على 
اإىل  اع��ادة �صخ ج��زء كبر منها م��رة اخ��رى  ان��ه �صيتم 
والعائد  التعامالت  يف  الثقة  ارتفاع  نتيجة  االأ���ص��واق 
الكبر الذي يحققه اال�صتثمار فيها يف حال مقارنتها مع 

القنوات اال�صتثمارية االخرى .
�صركة  يف  التداول  مدير  الريقي  اإي��اد  قال  ب��دوره, 
"االن�صاري للخدمات املالية" اإن عودة الن�صاط لالقت�صاد 
الوطني ينعك�س اإيجابا على اأرباح ال�صركات, وبالتايل 
على توزيعاتها لالأرباح خالل ال�صنوات املقبلة, ما يدفع 
كثرًا من امل�صتثمرين اإىل الدخول يف اأ�صواق املال بغية 

العوائد املجزية من توزيعات االأرباح.
اإىل م�صتويات  اأرباح هذه ال�صركات  اأن تقفز  وتوقع 
االقت�صاد  منو  مع  بالتوازي  ت�صاعدي,  ب�صكل  قيا�صية 
خالل  القوي  من��وه  يوا�صل  اأن  يتوقع  ال��ذي  الوطني 

ال�صنوات املقبلة.
االرب��اح  �صايف  و�صل  فقد  املجمعة,  لالرقام  وطبقا 
اأبوظبي  �صوق  يف  امل��ت��داول��ة  ال�صركات  حققتها  التي 
العام  33.4 مليار درهم يف نهاية  املالية نحو  لالأوراق 
2013 وبنمو ن�صبته 10.3 % مقارنة مع العام 2012 
والذي و�صل اإىل 30 مليار درهم تقريبا .اأما يف �صوق 
دبي املايل فقد ارتفع �صايف اأرباح ال�صركات اإىل 17.88 

مليار درهم وبن�صبة 40 % يف العام 2013 مقارنة مع 
12.7 مليار درهم يف عام 2012.

االأكر  الن�صيب  كان  فقد  القطاعي,  امل�صتوى  وعلى 
من االأرباح املتحققة يف ال�صوقني ل�صالح قطاع البنوك 
بنمو   2013 عام  يف  دره��م  مليار   28.25 بلغت  حيث 
و�صلت  الذي   2012 العام  مع  مقارنة   % 18.6 ن�صبته 
فيه قيمة االأرباح 23.8 مليار درهم, وبذلك فاإن القطاع 
التي  االأرباح  اإجمايل  55.3 % من  ا�صتحوذ على نحو 
�صوقي  يف  املدرجة  الوطنية  ال�صركات  جميع  حققتها 

ابوظبي ودبي املاليني .
نهاية  م��ع  االأرب���اح  �صايف  بلغ  العقار,  قطاع  ويف 
العام 2013 نحو 7.6 مليار درهم بنمو ن�صبته 75 % 
مقارنة مع االأرباح التي حققتها �صركات القطاع املدرجة 

يف ال�صوقني عام 2012 والبالغة 4.33 مليار درهم .
وك��ان��ت احل�����ص��ي��ل��ة االج��م��ال��ي��ة الأرب�����اح ال�����ص��رك��ات 
اإىل  و�صل  املاليني  ودبي  اأبوظبي  �صوقي  يف  املدرجة 
36.9 مليار درهم يف نهاية االأ�صهر الت�صعة االأوىل من 
نف�س  يف  درهم  مليار   32.6 مع  مقارنة   ,2013 العام 

الفرة من العام 2012 .
املدرجة  لل�صركات  املجمعة,  االأرب���اح  �صايف  وبلغ 
من  االأوىل  الت�صعة  االأ�صهر  خالل  املايل  دبي  �صوق  يف 
 29 11.42 مليار درهم بنمو ن�صبته  اإىل   2013 العام 
% مقارنة مع 8.84 مليار درهم مت حتقيقها خالل نف�س 
الفرة من عام 2012, وذلك بارتفاع قدره 2.58 مليار 

درهم 
  وبلغت االأرباح املجمعة ل�صركات قطاع البنوك يف 
الت�صعة  االأ�صهر  خالل  دره��م,  مليار   5.96 دبي  �صوق 
اإجمايل  من   % 52 وبن�صبة   ,2013 العام  من  االأوىل 

سجلت أكثر من 51 مليار درهم في 2013

حمللون: �أرباح قيا�سية لل�سركات �ملدرجة خالل �لعام �حلايل

 33.4
مليار درهم صافي األرباح 
التي حققتها الشركات 

المتداولة في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية

 17.88
مليار درهم صافي 

األرباح التي حققتها 
الشركات المتداولة 

في سوق دبي المالي

تصاعد أرباح الشركات 
يستقطب مزيدا

 من المستثمرين 
للتوزيعات السخية

تقارير
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االأرباح املجمعة ل�صركات يف ال�صوق 
اأظ���ه���رت احل�صيلة  ف��ق��د  االآخ�����ر,  اجل��ان��ب  وع��ل��ى   
اأبوظبي  ب�صوق  املدرجة  ال�صركات  لنتائج  االإجمالية 
االأوىل  الت�صعة  االأ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق 
مع  مقارنة  دره��م  مليار   25.54 اإىل   2013 ع��ام  م��ن 
23.79 مليار درهم مت حتقيقها خالل نف�س الفرة من 

عام 2012, وذلك بارتفاع قدره 1.75 مليار درهم 
و�صاهم قطاع البنوك ب�صكل رئي�صي اأي�صا يف ارتفاع 
اأبوظبي خالل اال�صهر  ل�صركات �صوق  االأرباح املجمعة 
15.45 مليار  2013.وبقيمة  الت�صعة االوىل من العام 
خالل  االأرب��اح  تطور  م�صرة  يخ�س  ما  يف  درهم. اأما 
العام 2012 باكمله يف ال�صوقني فقد بلغ �صايف اأرباح 

�صركات �صوق دبي املايل 11.8 مليار درهم بنمو ن�صبته 
80 % ومبقدار 5.2 مليار درهم مقارنة مع 6.6 مليار 

درهم مت حتقيقها خالل نف�س الفرة من عام 2011 .
 ويف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية فقد بلغ �صايف 
 29.4 نحو   ,2012 ع��ام  نهاية  يف  املجمعة  االأرب���اح 
مليار   3.6 ومبقدار   % 14 ن�صبته  بنمو  دره��م  مليار 
2011 الذي و�صلت فيه االأرباح  درهم مقارنة مع عام 

اإىل 25.8 مليار درهم .
�صايف  من   % 57.7 على  البنوك  قطاع  وا�صتحوذ 
مليار   23.8 وبقيمة  ال�صوقني  يف  املتحققة  االأرب���اح 
اأبوظبي  �صوق  لبنوك  دره��م  مليار   17.8 منها  دره��م 

املايل ونحو 6 مليار درهم لبنوك �صوق دبي املايل.

 %19,9
 نسبته نمو صافي أرباح 

الشركات المدرجة مقارنة 
مع العام 2012

عزيزي المستثمر..
أوامــر  بيانات  كامل  تعبئة  من  تأكد 
قبل  بمعرفتك  األسهم  بيع  و  شراء 
لشركة  وتسليمها  عليها  التوقيع 
يتم  ال  ــى  ــت ح ذلــــك  و  الـــوســـاطـــة، 
تعرضك  ــد  ق بطريقة  استغاللها 

لمخاطر التالعب في حسابك.
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املايل  االإم��ارات  �صوق  املدرجة يف  ال�صركات  وحقت 
اأرباحا قيا�صية خالل العام بلغت 51.2 مليار درهم بنمو 
ن�صبته 19.9 % مقارنة مع �صايف االأرباح امل�صجلة يف 
العام 2012 والتي بلغت قيمتها 42.7 مليار درهم مما 
ي�صكل انعطافة جديدة يف عمل جميع ال�صركات العاملة 
املدرجة ومتثل العديد من االأن�صطة االقت�صادية يف دولة 
التي  القيا�صية  اأرباحها  خالله  تخطت  الذي  االإم���ارات, 

حققتها يف العام 2008.
من  االأك���ر  الن�صبة  على  البنوك  ق��ط��اع  وا�صتحوذ 
 2013 العام  عن  امل�صاهمة  ال�صركات  اأرب��اح  توزيعات 
درهم  مليار  و2.74  نقدا  درهم  مليار   13.12 وبواقع 
مليار   7.4 بواقع  االت�صاالت  قطاع  تاله  منحة,  اأ�صهم 
1.6 مليار درهم  العقار وبواقع  درهم نقدا, تاله قطاع 
قيمة  بلغت  فيما  منحة,  اأ�صهم  دره��م  مليار   2.3 و  نقدا 
توزيعات قطاع التاأمني 704.9 مليون درهم نقدًا و146 

مليون درهم اأ�صهم منحة.
واخلدمات  اال�صتثمار  قطاع  توزيعات  قيمة  وبلغت 
دره��م  مليون  و297.3  دره���م,  مليون   839.6 املالية 
�صركات  توزيعات  قيمة  اإجمايل  بلغ  فيما  منحة,  اأ�صهم 
مليون   234.8 و  درهم  مليون   518.9 ال�صناعة  قطاع 

درهم اأ�صهم منحة.
وب��ل��غ اإج��م��ايل ت��وزي��ع��ات ق��ط��اع اخل��دم��ات 365.8 

منحة,  اأ�صهم  دره��م  مليون  و312  نقدا,  دره��م  مليون 
اال�صتهالكية  ال�صلع  قطاع  توزيعات  اإجمايل  بلغ  فيما 
156 مليون درهم نقدا, ونحو 506 مليون درهم نقدا 

توزيعات �صركات قطاع النقل.
وزعت  التي  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  ع��دد  وبلغ 
اإجمايل  بلغ  �صركة   18 البنوك  قطاع  من  نقدية  اأرباحا 
على  م�صتحوذة  دره���م  مليار   13.1 توزيعاتها  قيمة 
51,97 % من اإجمايل التوزيعات النقدية يف ال�صوق, 
7.4 مليار  التي وزعت  تالها �صركات قطاع االت�صاالت 
االإم����ارات  موؤ�ص�صة  وه��م��ا  �صركتني  خ���الل  م��ن  دره���م 
املتكاملة  االت�صاالت  و�صركة  "ات�صاالت"  لالت�صاالت 

"دو".
6,44 % من  وا�صتحوذت �صركات قطاع العقار على 
�صركات   3 وزع��ت  حيث  النقدية,  التوزيعات  اإج��م��ايل 
1.6 مليار درهم نقدا, تالها قطاع اال�صتثمار واخلدمات 
�صركات   3 وزع���ت  ح��ي��ث   ,% 3,33 وبن�صبة  امل��ال��ي��ة 
839 مليون درهم, تالها �صركات قطاع التاأمني بن�صبة       
2.79 % حيث وزعت 18 �صركة م�صاهمة عامة 704.8 

مليون درهم.
وا�صتحوذت 10 �صركات م�صاهمة من قطاع ال�صناعة 
على 2,06 % من اإجمايل التوزيعات النقدية املنفذة يف 
 518.9 وبواقع  املا�صي  العام  خ��الل  املالية  االأ���ص��واق 

قطاع البنوك يستحوذ على النسبة األكبر من التوزيعات

31.28 مليار درهم توزيعات �ل�سركات �مل�ساهمة عن �لعام 2013

توزيعاتها  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  رفعت 
اقرتها  التي   ,2013 ال��ع��ام  ع��ن  واملنحة  النقدية 
االول  الن�صف  خالل  العادية  العمومية  اجلمعيات 
منها  دره��م,  مليار   31.28 اإىل  احل��ايل,  العام  من 
25.25 مليار درهم نقدا و 6 مليارات درهم كاأ�صهم 
العام  عن  دره��م  مليار   23.76 مع  مقارنة  منحة, 

.2012

عزيزي المستثمر..
كافية  خــبــرة  لــديــك  تــكــن  ــم  ل إذا   
لإلستثمار في سوق األسهم يمكنك 
أن تستثمر في الصناديق أو المحافظ 
ــن قبل  “الــمــرخــصــة م اإلســتــثــمــاريــة 
دراستك  بعد  المعتمدة”  الجهات 
ألن  نظرًا  وذلــك  وسياستها،  ألدائها 
أموالك  إلدارة  مؤهلة  كفاءات  لديها 
وتقليل  اإلستثمارات  بتنويع  وتتميز 

المخاطر . 

تقارير
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م��ل��ي��ون دره����م, ت��اله��ا ���ص��رك��ات ق��ط��اع ال��ن��ق��ل بن�صبة       
 506.7 القطاع  م��ن  �صركتان  وزع��ت  حيث   % 2,01
مليون درهم, فيما بلغت ن�صبة توزيعات �صركات قطاع 
 365,8 �صركات   7 وزع��ت  حيث   % 1,45 اخل��دم��ات 
مليون درهم, تاله قطاع ال�صلع بن�صبة 0,62 % حيث 

وزعت 6 �صركات 156 مليون درهم.
على  البنوك  قطاع  ا�صتحوذ  االآخ��ر,  اجلانب  وعلى 
املنحة م�صتحوذا على  اأ�صهم  ن�صبة من توزيعات  اأكر 
يف  املنفذة  املنحة  توزيعات  اإج��م��ايل  من   % 45,48
ما  القطاع  مدرج �صمن  بنك   11 االأ�صواق, حيث وزع 
4 �صركات  اأ�صهم منحة, تاله  2.74 مليار درهم  يعادل 
منحة  اأ�صهم  درهم  مليار   2.3 وزعت  العقار  قطاع  يف 
االأ�صهم  اإجمايل  38,11 % من  القطاع على  لي�صتحوذ 
املنحة املوزعة عن العام 2013, فيما بلغت توزيعات 
 3 ق��ام��ت  5,17 % ح��ي��ث  ق��ط��اع اخل���دم���ات  ���ص��رك��ات 
�صركات بتوزيع 312 مليون درهم اأ�صهم منحة, تالها 
�صركتان من قطاع اال�صتثمار واخلدمات املالية وزعتا 
اأ�صهم منحة لي�صتحوذ القطاع على             297 مليون درهم 
ال�صناعة  قطاع  من  �صركات   4 وزع��ت  فيما   ,% 4,93
من   % 3,89 م�صكلة  منحة  اأ�صهم  دره��م  مليون   234
قطاع  يف  �صركات   4 تالها  املنحة,  توزيعات  اإجمايل 
اأ�صهم منحة م�صكلة  146 مليون درهم  التاأمني وزعت 
2,42 % من اإجمايل توزيعات املنحة عن العام 2013.

البنوك  قطاع  �صركات  االأول  اخلليج  بنك  وت�صدر 
ال��ت��ي ق��دم��ت ت��وزي��ع��ات ع��ن ال��ع��ام 2013 وب��واق��ع          
100 % نقدا تعادل 3 مليار درهم, و30 % اأ�صهم منحة 
الوطني  اأبوظبي  بنك  تاله  درهم,  مليون   900 تعادل 
مليار دره��م, و10 %   1.7 تعادل  نقدا   % 40 وبواقع 
وزع  فيما  دره��م,  مليون   430.5 تعادل  منحة  اأ�صهم 
بنك اأبوظبي التجاري 30 % نقدا تعادل 1.56 مليار 

درهم..
ووزع بنك االإمارات دبي الوطني 25 % نقدا تعادل 
1.38 مليار درهم, فيما وزع بنك دبي اال�صالمي 25 % 
نقدا تعادل 988 مليون درهم., تاله بنك راأ�س اخليمة 
توزيعات  العمومية  جمعيته  اعتمدت  ال��ذي  الوطني 

اأرباح بن�صبة 50 % تعادل 838 مليون درهم.
وبلغت قيمة توزيعات �صركة اإعمار العقارية 15 % 
نقدا تعادل 976,3 مليون درهم فيما بلغت توزيعاتها 
درهم,  مليون   650.8 تعادل   10% املنحة  اأ�صهم  من 
بنما بلغت توزيعات �صركة الدار العقارية 550 مليون 
راأ���س  �صركة  وزع��ت  فيما  ن��ق��دا,   % 7 وبن�صبة  دره��م 
اخليمة العقارية 100 مليون درهم اأرباحا نقدية تعادل 
5 %, بينما وزعت �صركة اأرابتك القاب�صة 40 % اأ�صهم 

منحة بقيمة 1.255 مليار درهم.
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بعد دراسة معمقة وشاملة أعدها قسم البحوث والتحليل المالي 

خرب�ء �لهيئة: ل حاجة لإفر�د نظام خا�ص لكل من �لإف�ساح و�ل�سفافية 

على  درج��ت  امل��ق��االت  بع�س  اأن  ال��درا���ص��ة  واأك���دت 
ال��ت��ف��رق��ة ب��ني االإف�����ص��اح وال�����ص��ف��اف��ي��ة ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت 
من  املعلومات  اإع���الن  عملية  على  االإف�����ص��اح  م�صمى 
اإعالن  عملية  على  ال�صفافية  وم�صمى  ال�صركات,  قبل 
املعلومات من قبل ال�صوق �صواء كانت تلك املعلومات 
واأ�صعارها  بالعمليات  خا�صة  اأم  بال�صركات  خا�صة 

وكمياتها والقائمني بها.
يف   - البحوث  ق�صم  يف  اخل��راء  من  فريق  وك��ان   
لدى  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  على  الهيئة  حر�س  اط��ار 
امل�صتثمرين ال�صركات واملخت�صني- عكف خالل الفرة 
حتديد  ا�صتهدفت  معمقة  درا�صة  اإع��داد  على  املا�صية 
وذلك  وال�صفافية,  لالإف�صاح  والدقيق  ال�صامل  املفهوم 
جتارب  واإىل  متعددة  م�صادر  اإىل  الرجوع  خالل  من 
االإم��ارات,  بدولة  واملحيطة  العامل  يف  املتقدمة  الدول 
باالإف�صاح  خ��ا���س  ن��ظ��ام  اإف���راد  ج���دوى  ملعرفة  وذل���ك 
لل�صفافية يف حال اختالف املفهومني واختالف  واآخر 

االلتزامات املرتبة عليهما.
االقت�صادية  والتنمية  التعاون  منظمة  وبح�صب   
)OECD( التي �صكلت جتربتها يف هذا املجال واحدة 
من التجارب التي اعتمد عليها فريق اخلراء يف الهيئة 
وال�صفافية  االإف�صاح  مبداأ  فان  درا�صتهم,  اعداد  اثناء 
حلوكمة  املنظمة  بالقواعد  الرئي�صية  املبادئ  اأحد  يعد 
ال�صركات ال�صادرة عن املنظمة الدولية حيث ينبغي اأن 
يكفل اإطار احلوكمة حتقق االإف�صاح الدقيق يف الوقت 
املالئم ب�صاأن كافة امل�صائل املت�صلة بتاأ�صي�س ال�صركات 
ومن بينها املوقف املايل, واالأداء, وامللكية, واأ�صلوب 

ممار�صة ال�صلطة.
املالية  النتائج  على  االإف�صاح  ي�صتمل  اأن  يجب  كما 
حيث  من  االأغلبية  وحق  ال�صركة  واأه��داف  الت�صغيلية 
الأ�صماء  وتو�صيح  الت�صويت  وح��ق��وق  امل�صاهمة, 

التنفيذيني  وامل���دي���ري���ن  االإدارة,  جم��ل�����س  اأع�����ص��اء 
الرئي�صني, والرواتب واملزايا املمنوحة لهم اإىل جانب 
املت�صلة  املادية  وامل�صائل  املنظورة  املخاطرة  عوامل 
وهياكل  امل�صالح  اأ�صحاب  م��ن  وبغرهم  بالعاملني 

و�صيا�صات حوكمة ال�صركات.
 وطبقا ملنظمة التعاون التنموي االقت�صادية اأي�صا, 

اإعداد ومراجعة املعلومات وكذا االإف�صاح  فانه ينبغي 
املحا�صبية  اجل���ودة  وم��ع��اي��ر  يتفق  ب��اأ���ص��ل��وب  عنها 
مبتطلبات  االأ�صلوب  ذلك  يفي  اأن  ينبغي  كما  واملالية, 
عمليات  مبتطلبات  واأي�����ص��ًا  امل��ال��ي��ة  غ��ر  االإف�����ص��اح 
بعملية  اال�صطالع  �صرورة  عن  ف�صاًل  وذلك  املراجعة 
بهدف  م�صتقل,  م��راج��ع  طريق  ع��ن  �صنوية  مراجعة 

اأج��راه��ا ق�صم  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  اح���دث  خل�صت 
املالية  االأوراق  هيئة  يف  امل��ايل  والتحليل  البحوث 
فا�صلة  وح���دود  اخ��ت��الف  وج��ود  ع��دم  اإىل  وال�صلع 
اعتبار  على  وذلك  وال�صفافية,  االإف�صاح  مفهوم  بني 
فاإنه  لذلك  وتبعا  لالإف�صاح  نتيجة  هي  ال�صفافية  اأن 
ال يوجد حاجة الإفراد نظام خا�س لكل واحد منهما, 
�صملتها  التي  ال��دول  جميع  جت��ارب  اأن  اإىل  م�صرة 
الدرا�صة كانت تركز على مفهوم االإف�صاح وال�صفافية 
كمفهوم واحد وهي نف�س النتيجة التي تو�صل اإليها 

ق�صم البحوث والتحليل املايل يف الهيئة.

تقارير
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لالأ�صلوب  وامل��و���ص��وع��ي  اخل��ارج��ي  التدقيق  اإت��اح��ة 
امل�صتخدم يف اإعداد وعر�س القوائم املالية وفوق ذلك 
اإمكانية  املعلومات  توزيع  قنوات  تكفل  اأن  ينبغي  كله 
ح�صول م�صتخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم 

املنا�صبة. وبالتكلفة 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت عليها  ال��ت��ج��ارب االأخ�����رى   وم���ن 
لالأوراق  الرقابية  للهيئات  الدولية  املنظمة  الدرا�صة, 
عملها  م���ب���ادئ  ت�����ص��م��ن��ت  ف��ق��د   ,)IOSCO( امل��ال��ي��ة 
ل��الأوراق  امل�صدرة  بال�صركات  العالقة  ذات  الرئي�صية 
كامل  اإف�����ص��اح  ت��واف��ر  وج���وب  على  الت�صديد  امل��ال��ي��ة 
املالية  امل��وؤ���ص��رات  ع��ن  منا�صب  توقيت  وف��ى  ودق��ي��ق 
وكذلك املعلومات االأخرى التي ت�صاعد امل�صتثمرين يف 

اتخاذ قراراتهم.
ق��درة  اأن��ه��ا  على  ال�صوق  �صفافية  املنظمة  وع��رف��ت 
معلومات  على  احل�����ص��ول  على  بال�صوق  امل�����ص��ارك��ني 
حجم  الطلب,  كمية  ال�صعر,  مثل  التداول  عمليات  عن 
التداول, املخاطرة وهوية املتعامل. وهي بذلك تعتمد 

على توفر املعلومات قبل التداول وبعد التداول.
تناولت  التي  التعريفات  الدرا�صة  وا�صتعر�صت   
ال�صفافية  اأن  اإىل  م�صرة  مب�صط,  نحو  وعلى  املفهوم 
املتعلقة  املعلومات  فيها  تكون  بيئة  اإيجاد  مبداأ  تعتر 
ب��ال��ظ��روف وال����ق����رارات واالأع���م���ال احل��ال��ي��ة متاحة 
يف  ال�صوق,  يف  امل�صاركني  لكل  ومفهومة  ومنظورة 
حني يعرف االإف�صاح على اأنه عبارة عن عملية ومنهج 
بال�صيا�صة  املت�صلة  القرارات  وجعل  املعلومات  توفر 
املن�صاأة معروفة ومعلومة من خالل  املتبعة من جانب 

الن�صر يف الوقت املنا�صب.
وي���وؤك���د ف��ري��ق خ���راء ال��ه��ي��ئ��ة يف درا���ص��ت��ه��م اأن��ه 
االإف�����ص��اح  اأن  ال��ق��ول  ميكن  �صبق  م��ا  على  واع��ت��م��ادا 
اأ�صا�س  على  واح���دة  لعملة  وج��ه��ان  هما  وال�صفافية 
تخرج  التي  والبيانات  باملعلومات  املفهومني  ارتباط 
من ال�صركة وتتغذى بها االأ�صواق, كما ميكن القول اإن 
اإلتزام ال�صركات امل�صاهمة املدرجة يف االأ�صواق املالية 
باالإف�صاح امل�صتمر واملتكرر عن جميع املعلومات املالية 
وغر املالية �صواء كانت اجليدة اأو ال�صيئة واحلر�س 
امل�صتثمرين  جلميع  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  اإي�����ص��ال  ع��ل��ى 
فئة  تف�صيل  وعدم  الوقت  نف�س  يف  لها  وامل�صتخدمني 
معينة على ح�صاب الفئات االأخرى �صيوؤدي اإىل زيادة 
كفاءة و�صفافية االأ�صواق املالية وزيادة ثقة املتعاملني 
فيها وبالتايل زيادة جاذبيتها ودخول م�صتثمرين جدد 

اإليها. 
للتعريفات  طبقًا  االإف�صاح  مفهوم  اأن  واأو�صحوا   
ال�صابقة يركز على اإي�صال املعلومات والبيانات املالية 
نف�س  يف  االأط���راف  جميع  اإىل  البيانات  من  وغرها 
ولكن  ال�صفافية  ملفهوم  بالن�صبة  احلال  وكذلك  الوقت, 
تقت�صي ال�صفافية اأن يتم اإي�صال املعلومات والبيانات 
دون  ال��وق��ت  ن��ف�����س  يف  امل�صتثمرين  جل��م��ي��ع  ك��ام��ل��ة 

وبالتايل  غام�صة,  اإظهارها  اأو  جتزئتها  اأو  ت�صويهها 
الكامل  لالإف�صاح  حتمية  نتيجة  ه��ي  ال�صفافية  ف��اإن 
التي  العنا�صر  من  العديد  من  بنوده  تتاألف  وال��ذي 
– جوهري  ) مايل  الوقت واملحتوى واأنواع�ه  ت�صمل 
 – االإكتتاب  قبل   ( ومراحل�ه  اإداري(   – تاريخي   –
خ��الل   – بالعمل  ال��ب��دء   – االإدراج   – التخ�صي�س 
اإدارة   ( وو�صائل�ه  العمومية(  اجلمعية  موعد  ال�صنة- 
ال�صركة – اإدارة ال�صوق – و�صائل االإعالم( باال�صافة 
– جذب  وتنميتها  االإ�صتثمارات  حماية   ( اأهميت�ه  اإىل 
–اإيجاد  املتعاملني  حماية   – االإ�صتثمارات  من  مزيد 
امل�صاهمني  ح��ق��وق  – ح��م��اي��ة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  م��زي��د 
 – واملتابعة  االإط���الع  عملية  ت�صهيل   – واملقر�صني 
املالية  ال��ه��زات  خم��اط��ر  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ص��اد  جتنيب 
واالإ�صتثمارية  املالية  الثقافة  روح  تعزيز   – املفاجئة 

لدى املرتبطني بال�صركة واالأ�صواق(.
والدقة  العمق  من  املزيد  الدرا�صة  منح  �صبيل  ويف 
املو�صوع,  يخ�س  فيما  دقيقة  نتائج  اإىل  الو�صول  يف 
فقد جلاأ خراء الهيئة كذلك اإىل درا�صة جتارب الهيئات 
املنظمة لالأوراق املالية واأ�صواق االأوراق املالية العاملية 
ركزت  ال��دول  ه��ذه  جميع  اأن  ات�صح  حيث  والعربية, 
دون  واحد  كمفهوم  وال�صفافية  االإف�صاح  مفهوم  على 
االإف�صاح  مبداأ  بني  فا�صلة  حدود  و�صع  ودون  متييز 
تركز  ت�صريعات  بو�صع  قامت  واإمن��ا  ال�صفافية  ومبداأ 
على اأن يكون اإف�صاح ال�صركات املدرجة لدى اأ�صواقها 
اأن  اأي  اأو غمو�س,  ت�صويه  كاماًل دون  اإف�صاحًا  املالية 
للمعلومات  يكون هنالك �صفافية عالية وو�صوح كامل 
التي يتم االإف�صاح عنها جلميع االأطراف وامل�صتثمرين 
من  جمموعة  و�صع  خالل  من  وذلك  الوقت,  نف�س  يف 

املعاير واملتطلبات يف قوانينها واأنظمتها.
اأوائ���ل  م��ن  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وت��ع��د 
�صعيد  ع��ل��ى  مم��ي��زة  اإجن����ازت  حققت  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ات 
تر�صيخ مبداأ االإف�صاح وال�صافية رغم حداثة تاأ�صي�صها 
مقارنة مع بع�س الهيئات الرقابية االأخرى يف املنطقة, 
منذ  وال�صفافية  باالإف�صاح  خا�صًا  نظامًا  اأ�صدرت  وقد 
اأف�صل  ن�صو�صه  �صملت   2000 العام  يف  تاأ�صي�صها 
وذلك  ال��ع��امل,  م�صتوى  على  بها  املعمول  املمار�صات 
التي  التعليمات  اإ�صدر  على  الهيئة  حر�س  جانب  اإىل 
با�صتمرار ومواكبة جميع  املبداأ  �صاأنها تعزيز هذا  من 

التطورات التي ي�صهدها هذا املجال .
ذات  االأط��راف  جلميع  اآليات  حتديد  النظام  و�صمل 
العالقة بعمل االأ�صواق املالية والتي من �صاأنها �صمان 
ومنهم  عملهم  يف  وال�صفافية  ب��االإف�����ص��اح  ال��ت��زام��ه��م 
امل�صتثمرون االأفراد واملوؤ�ص�صات واملحافظ اإىل جانب 
االإف�صاح  وحتى  املدرجة  وال�صركات  نف�صها  االأ�صواق 
ل�صالمة  وذل��ك  وال�صلع  املالية  االأوراق  بهيئة  املتعلق 
من  ال��ه��دف  ي���وؤدي  ال���ذي  النحو  وع��ل��ى  اجلميع  عمل 

و�صع النظام .

اإلفصاح والشفافية وجهان 
لعملة واحدة الرتباط 
المفهومين بالمعلومات 
والبيانات التي تخرج من 
الشركة وتتغذى بها األسواق

عزيزي المسؤول بالشركة 
المساهمة العامة:

الذكية  األجهزة  تطبيقات  عبر  يمكنك 
وأندرويد  بيري  وبالك  باد  وآي  فون  )آي 
ومن  وقت  أي  في  الحصول  وويندوز( 
تسجيل  تجديد  خدمة  على  مكان  أي 
شــركــة مــســاهــمــة عـــامـــة، وطــلــب 
عمومية  جمعية  لعقد  الموافقة 
عادية أو غير عادية، وطلب شهادة إلى 

من يهمه األمر.
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 بدعم من النمو االقتصادي وتوفر السيولة

حمللون يتوقعون عودة قوية ل�سوق 
�لإ�سد�ر�ت �لأولية يف �لإمار�ت

االولية  االإ���ص��دارات  �صوق  اإن  ماليون  حمللون  قال 
امل��ال  ال��داع��م��ة ال���ص��واق  العنا�صر  اأه���م  م��ن  ال���ذي يعد 
اأ�صبح  فيها  اال�صتثمارية  الفر�س  وزي���ادة  الثانوية 
ال��ذي  ال��رك��ود  بعد  ج��دي��دة,  اكتتابات  لطرح  متعط�صا 
م�صرين  املا�صية,  االأرب��ع  ال�صنوات  خالل  عليه  �صيطر 
م�صاهمة  �صركات  لتاأ�صي�س  كبرة  حاجة  هناك  اأن  اإىل 
عامة جديدة يف قطاعات اقت�صادية غر ممثلة حتى االآن 
واخلدمات  والتعليم  ال�صحة  قطاعات  مثل  اأ�صواق  يف 

البرولية امل�صاندة.
لالكتتاب  اأ�صهمها  طرحت  قد  ماركة  �صركة  وكانت   
العام اإبريل املا�صي, و�صهدت اإقباال كبرًا, حيث بلغت 
ح�صيلة االكتتاب اأكر من 10 مليار درهم غطى اأكر من 

36 �صعف املبلغ املطلوب.
وطرحت ماركة 275 مليون �صهم لالكتتاب العام. 

متوفرة  فائ�صة  �صيولة  هناك  اأن  املحللون  واأ�صاف 
لال�صتثمار,  زالت تبحث عن فر�س  ما  لدى م�صتثمرين 
التمويالت  لتقدمي  البنوك  ا�صتعداد  جانب  اإىل  وذل��ك 

الالزمة لالكتتابات اجلديدة خا�صة بعد النمو الكبر يف 
اأعمالها خالل العامني املا�صيني.

وارتفعت القرو�س وال�صلف يف البنوك العاملة يف 
لت�صل   % 0.8 بن�صبة  املا�صي  مار�س  بنهاية  االإم��ارات 
مليار   1293.5 مع  مقارنة  دره��م  مليار   1303.4 اإىل 
درهم يف �صهر فراير الذي �صبقه, ما يعني اأنها �صخت 
�صهر  خالل  لعمالئها  جديدة  قرو�صًا  دره��م  مليار   9.9

واحد.
ويف خطوة تعك�س مدى رغبة امل�صتثمرين يف وجود 
اكتتابات جديدة, اأظهر 76 % ممن �صاركوا يف ا�صتبيان 
للم�صاركة  ا�صتعدادهم  موؤخرًا  امل��ايل  دبي  �صوق  اأع��ده 
عن  معربني   ,2014 ال��ع��ام  خ��الل  عامة  اكتتابات  يف 
اهتمامهم بامل�صاركة يف اكتتابات عامة ل�صركات حكومية 

وجمموعات عائلية وخا�صة.
العامة,  االكتتابات  لقطاع  امل�صتثمرين  روؤية  وحول 
اأظهرت النتائج اأن اأبرز ثالثة عوامل تلفت امل�صتثمرين 
عند اتخاذ قرار امل�صاركة, تتمثل يف االأداء املايل لل�صركة 

واملوؤ�ص�صني واالإدارة و�صهرة العالمة التجارية.
وقال جمد املعايطة رئي�س دائرة االأوراق املالية يف 
للغاية  اإيجابية  االأجواء  اإن  الوطني":  اأبوظبي  "بنك 
لروؤية طرح االكتتابات العامة التي تاأجل تنفيذها خالل 
ال�صنوات املا�صية مبا يتيح لل�صركات اخلا�صة والعائلية 
�صوء  يف  وذلك  عامة  م�صاهمة  اإىل  التحول  ثمار  جني 

االأداء القيا�صي الذي حققته االأ�صواق املالية الثانوية .
اال���ص��دارات  �صوق  اإىل  االنتعا�س  ع��ودة  اأن  واأك���د 
االولية خالل العام 2014 �صيكون مدعوما بالعديد من 
العوامل منها ما هو متعلق بالن�صاط الذي مازال ي�صهده 
من  العديد  تعايف  نتيجة  جاء  وال��ذي  الثانوي  ال�صوق 
خالل  بها  مرت  التي  االزم��ة  من  االقت�صادية  القطاعات 
لدى  ال�صيولة  وفرة  اإىل  باالإ�صافة  االأخ��رة,  ال�صنوات 
فر�س  ع��ن  تبحث  اأ�صبحت  وال��ت��ي  امل�صريف  اجل��ه��از 

ا�صتثمارية ذات عوائد عالية. 
بع�س  خ�صخ�صة  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  واأ����ص���اف 
جناحها  التجربة  اأثبتت  بعدما  احلكومية  ال�صركات 
خالل عامي 2005 - 2006 بعد طرح جزء من اأ�صهمها 
لالكتتاب العام وحتويلها اإىل م�صاهمة عامة, االأمر الذي 
دعم ال�صوق ورفع وترة اإنتاجية ال�صركات, معربًا عن 
االكتتابات  من  العديد  طرح  �صي�صهد  اجل��اري  العام  اأن 
اجلديدة التي �صت�صاهم يف تنويع الفر�س اال�صتثمارية 
اأمام امل�صتثمرين وهو الهدف الذي تعمل هيئة االأوارق 

املالية وال�صلع بالتعاون مع االأ�صواق لبلوغه .

املالية يف  االأوراق  اإدارة  فاننا يف  وقال"من جانبنا 
"بنك اأبوظبي الوطني" على ات�صال دائم مع ال�صركات 
التي لديها النية لطرح اأ�صهمها لالكتتاب العام, اإىل جانب 
التعاون امل�صتمر مع اجلهات املعنية, ويف مقدمتها هيئة 
االأوراق املالية وال�صلع, لدعم �صوق اال�صدارات االأولية 
اأي  تعر�س  اأن  ميكن  التي  ال�صعوبات  كافة  وتذليل 
�صركة يف اجناح عملية طرح اأ�صهمها لالكتتاب اأو زيادة 

روؤو�س اأموال ال�صركات القائمة".
اإن  من جانبه, قال اخلبر املايل ح�صام احل�صيني, 
الن�صاط الذي ت�صهده االأ�صواق املالية منذ اأكر من عام 
امل�صتثمرين,  لدى  فائ�صة كبرة  �صيولة  يعك�س وجود 
وهو ما يعني اأن جزءًا منها ميكن اأن يتم ا�صتثماره يف 
اأية اإ�صدرات جديدة, خا�صة اإذا كانت يف قطاعات غر 
ممثلة يف االأ�صواق وحتقق ن�صب منو جيدة للم�صتثمر 
وتدعم االأ�صواق الثانوية". واأكد اأن البيئة الت�صريعية 
الوقت  يف  للغاية  جاذبة  االإ���ص��دارات  �صوق  لتن�صيط 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  عملت  حيث  ال��راه��ن 
املا�صية,  الفرة  خ��الل  االكتتاب  اآل��ي��ات  تطوير  على 
اآلية  واعتماد  لالأنظمة  املتوا�صل  التحديث  جانب  اإىل 
لل�صركة  ال�صعري  النطاق  لتحديد  االأوام��ر  �صجل  بناء 
تلك  مناق�صات  بعد  العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  املطروح 
حتديد  اإىل  و�صوال  االأوام���ر  �صجل  مدير  مع  ال�صركة 
التقييم  ي�صمن  نحو  وع��ل��ى  للطرح  ال��ع��ادل��ة  القيمة 

العادل الأ�صهمها عند الطرح .

تقارير

الدولة  يف  االأول��ي��ة  اال���ص��دارات  �صوق  ي�صتعيد 
كافة  ت��وف��ر  ظ��ل  يف  اجل����اري  ال��ع��ام  خ���الل  ن�صاطه 
وجود  مقدمتها  ويف  لالنتعا�س  الالزمة  العنا�صر 
ذات  ا�صتثمارية  فر�س  عن  تبحث  فائ�صة  �صيولة 
عوائد جيدة اإىل جانب التح�صن املتوا�صل امل�صجل 
والتي  عامني  نحو  منذ  الثانوية  امل��ال  اأ���ص��واق  يف 
جاءت يف مقدمة قائمة اأكر االأ�صواق العاملية منوًا 

يف العام 2013 .

من المشاركين في استبيان 
أعد مؤخرا مستعدون 

للمشاركة في اكتتابات 
عامة خالل العام 2014

% 76
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وا�صار اإىل انه, واإىل جانب تا�صي�س �صركات جديدة 
خ��الل العام اجل��اري, �صيكون هناك زي��ادة يف روؤو���س 
اأموال �صركات اخرى من خالل طرح خا�س, مما ي�صاهم 
يف توفر املزيد من الفر�س اال�صتثمارية للم�صتثمرين, 
مكررًا التاكيد على ان العام 2014 �صيكون االأكر ن�صاطًا 
رمبا  نحو  وعلى  االأولية  االكتتابات  حركة  �صعيد  على 

ي�صبه الن�صاط امل�صجل يف العام 2006.
�صيدار  ل��صركة  التنفيذي  املدير  غندور,  عماد  ويوؤكد 
�صوق  �صهدته  حت�صنا  هناك  اأن  اال�صول,  الدارة  بريدج 
االإ����ص���درات االأول��ي��ة خ��الل ال��ف��رة االأخ����رة اإال اأن���ه مل 
يف  امل�صجل  للن�صاط  مواكبًا  اأو  الطموح  مب�صتوى  يكن 
يف  القطاع  ب��اأن  اعتقاده  عن  معربًا  الثانوية,  االأ�صواق 
 2014 ال��ع��ام  خ��الل  اأك��ر  بن�صب  التح�صن  اإىل  طريقه 
يف  بامل�صاركة  امل�صتثمرين  لدى  كبرة  رغبة  وج��ود  مع 

اكتتابات جديدة.
تدعم عودة  التي  العوامل  من  العديد  هناك  اإن  وقال 
الن�صاط بقوة اإىل �صوق االإ�صدارات االأولية يتمثل اأولها 
وهم  امل�صتثمرين  لدى  كبرة  فائ�صة  �صيولة  وجود  يف 
اجلديدة  االكتتابات  يف  منها  جزء  ل�صخ  ا�صتعداد  على 
لل�صوق  م�صافة  قيمة  منح  يف  ت�صاهم  التي  تلك  خا�صة 
الثانوي, م�صرًا اإىل اأن من اأهم القطاعات التي يجب اأن 
ت�صهد طروحات هي قطاع التعليم وال�صحة والتجزئة, 
ظل  يف  حتى  جيدة  منو  ن�صب  حتقيق  وا�صلت  والتي 
االزمة املالية واالقت�صادية التي �صهدها العامل قبل �صت 

يف  ممثلة  املخت�صة  اجلهات  اأن  غندور  واأك��د   . �صنوات 
بذلت  املالية,  واالأ���ص��واق  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة 
املناخ  توفر  يف  املا�صية  ال��ف��رة  خ��الل  كبرة  ج��ه��ودًا 
الركود  بعد  وذل��ك  اال���ص��دارات  �صوق  لتن�صيط  املنا�صب 
الذي اأ�صابه خالل ال�صنوات املا�صية, م�صرا اإىل اأهمية 
اأن يكون هناك متثيل لقطاع البروكيماويات واخلدمات 
النفطية امل�صاندة يف االأ�صواق املالية, وذلك نظرا لقدرته 
اال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  وت��ن��وي��ع  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رة 
املتوفرة فيها . وكرر التاكيد على اأن �صمول االكتتابات 
اجلديدة قطاعات ال يوجد لها متثيل يف االأ�صواق املالية 

منذ تاأ�صي�صها, �صيكون له انعكا�صات اإيجابية لي�س على 
االقت�صاد  دعم  يف  ذلك  �صي�صاهم  بل  وح�صب,  االأ�صواق 
االإماراتي ب�صكل عام, م�صرًا اإىل �صرورة ت�صجيع طريقة 
اجلديدة,  لل�صركات  االإ�صمية  القيمة  من  بجزء  االكتتاب 
�صابق.  وق��ت  يف  جناحها  اأثبتت  التي  التجربة  وه��ي 
واأ�صاف اأن من اأهم العنا�صر التي ت�صجع على االكتتاب 
يف ال�صركات اجلديدة, باالإ�صافة اإىل وفرة ال�صيولة لدى 
امل�صتثمرين, هو انخفا�س كلفة التمويل من قبل البنوك 
وهو ما ي�صمن بالتايل عودة االنتعا�س بقوة اإىل �صوق 

اال�صدارات االولية.

بعد  العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  املطروحة  لل�صركة  ال�صعري  النطاق  حتديد  على  االأوام��ر  �صجل  بناء  اآلية  تقوم 
مناق�صات تلك ال�صركة مع مدير �صجل االأوامر, ومن ثم يقوم مدير �صجل االأوامر بت�صويق االكتتاب للم�صتثمرين 
املوؤ�ص�صاتيني الراغبني يف االكتتاب, والذين يقومون باإبداء االهتمام باال�صتثمار يف هذا الطرح االأويل, وط�رح 
اأ�صعارهم املقيمة لهذا الط��رح �صم��ن النط��اق املح��دد, وبعد ذلك يقوم مدير �صجل االأوامر بعد الت�صاور مع ال�صركة 
امل�صدرة, بتحديد �صعر االكتتاب وحجم التخ�صي�س بناء على حجم واأ�صعار الطلب, ومن ثم يقوم بتوزيع ح�ص�س 
االكتتاب على امل�صاركني وحتديد التوزيعات املتبقية لالأفراد. وت�صاهم عملية بناء �صجل االأوامر يف اإيجاد �صوق 
الأ�صهم ال�صركات املطروحة اأ�صهمها لالكتتاب العام قبل بدء التداول مقارنة بطريقة حتديد ال�صعر التي يتم التعرف 
على توجهات قوى العر�س والطلب ب�صاأنها بعد بدء التداول, وي�صبق عملية بناء �صجل االأوامر الطرح االأويل 
بدء  قبل  املوؤ�ص�صاتيني  للم�صتثمرين  كميات  وتخ�صي�س  املوؤ�ص�صاتيني,  امل�صتثمرين  من  الطلب  كميات  بتح�صيل 

التداول, بينما يكون حجم العر�س حمددا �صلفًا لدى مدير �صجل االأوامر.

بناء �سجل �لأو�مر 
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خالل اللقاء السنوي ألسرة الهيئة

معايل �سلطان �ملن�سوري يكرم �لإد�ر�ت و�لفرق �ملتميزة و�لفائزين بجو�ئز �لفر�سان من موظفي �لهيئة 
كرم معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد 
امل��ن�����ص��وري وزي���ر االق��ت�����ص��اد/ رئي�س 
امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وال�صلع عدد من مديري وموظفي الهيئة 
ال�صنوي  "اللقاء  خالل  وذل��ك  املتميزين 
عبدالله  �صعادة  الهيئة" بح�صور  الأ�صرة 
للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ط��ري��ف��ي 
ون����واب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم��دي��ري 

االإدارات املختلفة.
م��ع��ايل �صلطان  ال��ه��ي��ئ��ة  ك��رم��ت  وق���د 
االإدارة؛  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ن�����ص��وري 
الطريفي  الله  عبد  �صعادة  له  ق��دم  حيث 
درعًا تذكاريًا اعرافًا من الهيئة بالعطاء 
مما  يقدمه  الذي  القيم  واالإ�صهام  املتميز 
كان له اأثر كبر يف جناح م�صرة الهيئة.

املن�صوري  �صلطان  معايل  األقى  كما 
ك��ل��م��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ق���دم م��ن خاللها 
العمل  وف����رق  ال��ه��ي��ئ��ة  الأ����ص���رة  التهنئة 
لالإجنازات  تقديره  عن  وعر  املتميزة, 
م�صرتها  مدى  على  الهيئة  حققتها  التي 
اإجنازاتها  يف  �صاهم  من  ولكل  الناجحة 
اإداراتها,  العمل بالهيئة وكافة  من فريق 
جمل�س  الأع�����ص��اء  بالتحية  ت��وج��ه  ك��م��ا 
بذلوها  التي  اجلهود  على  الهيئة  اإدارة 
ويبذلونها خالل الدورة احلالية للمجل�س 
من  الكثر  حتقيق  يف  �صاهمت  وال��ت��ي 
هناك  اأن  واأ�صاف  املو�صوعة.   اخلطط 
ت�صافرت  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
لنجاح الهيئة خالل الفرة املا�صية, ولعل 
اأحد اأبرز مقومات جناحها هو االإخال�س 
يف االأداء, والتفاين يف العطاء, والعمل 
اإدارة  ووج���ود  ال��واح��د,  الفريق  ب��روح 
منهجية  ب��خ��ط��ط  واالل����ت����زام  ن��اج��ح��ة, 

"ا�صتمرار  مدرو�صة, واأكد على ثقته من 
اأجل بلوغ  للهيئة من  االنطالقة الواعدة 
ما نرجوه لقطاع االأوراق املالية وال�صلع, 
من دور رئي�س كركيزة اأ�صا�صية من ركائز 
معاليه  دع���ا  كما  الوطني".  االق��ت�����ص��اد 
قيم  وتعزيز  اجلهد  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  اإىل 
بخدمات  لالرتقاء  والتكاملية  التناف�صية 
العاملية,  املمار�صات  اأف�صل  وفق  الهيئة 
منظومة  اإط����ار  يف  ال��ع��م��ل  وم��وا���ص��ل��ة 
جماعية لتعزيز مفاهيم اجلودة والعمل 
م�صاعفة  اأج��ل  من  وال�صعي  املوؤ�ص�صي, 

هذه االإجنازات كمًا ونوعًا.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���ص��ع��ادة ع��ب��د ال��ل��ه 
على  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 
العمل  اأج���ل  م��ن  امل�صتمر  الهيئة  �صعي 
على  ترتكز  موؤ�ص�صية  ثقافة  اإر�صاء  على 
ن�صر مفاهيم التميز واجلودة وبث روح 
لالرتقاء  املوظفني  بني  البناءة  املناف�صة 
املقدمة, مبا  االأداء واخلدمات  مب�صتوى 
من��وذج  تقدمي  يف  الهيئة  روؤي���ة  يعك�س 

موؤ�ص�صي حكومي متميز الإدارة العمل.
واأ�صار الطريفي اإىل اأن الهيئة متكنت 
بنية  ا�صتكمال  من  املا�صية  الفرة  خالل 
ت�صريعية لالأ�صواق ت�صارع مثيالتها يف 
حاليًا  ت�صم  املتقدمة,  العاملية  االأ���ص��واق 
ما يزيد عن 45 نظامًا وقرارًا ومن بينها 
احلوكمة,  و���ص��واب��ط  ال�����ص��وق,  �صانع 
و���ص��ن��ادي��ق اال���ص��ت��ث��م��ار, واالإف�������ص���اح 
وال�����ص��ف��اف��ي��ة, وال�����ص��ك��وك االإ���ص��الم��ي��ة, 
االأنظمة  م��ن  وغ��ره��ا  ال��دي��ن,  و�صندات 
التي تنظم عمليات الطرح والتداول يف 

االأ�صواق املالية. 
املن�صوري  �صلطان  م��ع��ايل  ق��ام  كما 
و���ص��ع��ادة ع��ب��د ال��ل��ه ال��ط��ري��ف��ي بتكرمي 
االآن�صة �صيماء املانع رئي�س ق�صم التطوير 
وال���رجم���ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ف��ائ��زة ب��ج��ائ��زة 

برنامج الفر�صان للحفز الوظيفي. 
ب��درع  ال��رق��اب��ة  اإدارة  ت��ك��رمي  مت  كما 
االإدارة  ج��ائ��زة  فئة  ال��ف��ر���ص��ان  ب��رن��ام��ج 

املتميزة.

ال��وزي��ر كذلك ع��ددًا من  وك��رم معايل 
موظفي الهيئة على النحو التايل:

ري��ان  د.  ال��ع��ام��ة:   االدارة  قطاع  م��ن 
وخ��ال��د  االإ���ص��راف��ي��ة,  ال��ف��ئ��ة  ع��ن  ليماند 
بازهرعن الفئة التخ�ص�صية, ومن قطاع 
نادية  والتنفيذ:  وال��رق��اب��ة  الرخي�س 
احل�صرمي عن الفئة االإ�صرافية, و�صلمى 
التخ�ص�صية/  ال��ف��ئ��ة  ع��ن  امل��ن�����ص��وري 
التنفيذية, ومن قطاع ال�صوؤون القانونية 
ال�صام�صي  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  واالإ�����ص����دار: 
عن  هيكل  واأمي��ن  االإ�صرافية,  الفئة  عن 
عن  ال�صحي  وح�صة  التخ�ص�صية,  الفئة 
اخلدمات  قطاع  ومن  التنفيذية,  الفنية 
املوؤ�ص�صية وامل�صاندة م�صطفى املرزوقي 
عن الفئة االإ�صرافية, و�صيماء اآل علي عن 

الفئة التخ�ص�صية/ التنفيذية.
الفرق  تكرمي  مت  ذلك  اإىل  وباالإ�صافة 
الفنية  اللجنة  اأع�صاء  و�صمت  املتميزة, 
اللجنة  رئي�س  ال�صويدي  م��رمي  �صعادة 
وع�����ص��وي��ة ���ص��ع��ادة د.ع��ب��ي��د ال��زع��اب��ي, 
ود.م��ظ��ه��ر ف��رغ��ل��ي, ود.م���ن���ذر ب��رك��ات, 
ود.ري������ان ل��ي��م��ون��د, وخ��ال��د ال��زع��اب��ي, 
وخالد املحمود, وعبداللطيف ال�صام�صي, 
امل��ازم��ي..  و�صالح  احلب�صي,  وعبدالله 
االأي��زو  ل�صهادة  التاأهيل  فريق  واأع�صاء 
حممد  �صعادة  برئا�صة   31000:2009
احل�����ص��ري, وع�����ص��وي��ة حم��م��د ر���ص��ت��م, 
فتحي..  و�صرين  العزب  �صمر  واأحمد 
التفتي�س  نتائج  مراجعة  جلنة  واأع�صاء 
اال�صتثمار,  �صناديق  وفريق  والرقابة, 
االإل��ك��روين.  للتحول  التقني  والفريق 
بجائزة  الفائزين  ت��ك��رمي  ك��ذل��ك  مت  كما 

اجلندي املجهول من الفئات امل�صاعدة. 

ملتقى أسرة الهيئة
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الهيئة  ا�صدرته  ال��ذي  اخلدمات  دليل  كتاب  وبح�صب 
اأن  اخلدمة  على  للح�صول  يتقدم  فيمن  ُي�صرط  موؤخرا, 
ومتخذًا  الدولة  داخ��ل  موؤ�ص�صًا  اعتباريًا  �صخ�صًا  يكون 
اأحد االأ�صكال املن�صو�س عليها يف القانون االحتادي رقم 
ومملوكًا  التجارية,  ال�صركات  ب�صاأن  1984م  ل�صنة   )8(
اأو  راأ�صماله الأ�صخا�س طبيعيني  51% من  مبا ال يقل عن 
اإحدى  جن�صي��ة  اأو  الدولة  بجن�صية  متمتعني  اعتباريني 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
باللغة  مكتوبًا  ال�صركة  عقد  ي��ك��ون  اأن  ي�صرط  كما 
العربية وموثقًا اأمام اجلهات الر�صمية, واأال يقل راأ�س مال 
ال�صركة املدفوع عن )30( مليون درهم, واأن يقدم ل�صالح 
اأحد  عن  �صادرة  م�صروطة  غر  م�صرفية  كفالة  املقا�صة 
الطلب  عند  الدفع  ومتوجبة  الدولة  يف  العاملة  امل�صارف 
وي��زداد  اأدن��ى,  دره��م كحد  مليون   )20( يقل عن  مببلغ ال 
الو�صيط  اأعمال  حجم  زيادة  مع  طردًا  الكفالة  هذه  مقدار 
الو�صيط  كان  واإذا  ال�صوق,  اإدارة  جمل�س  يقرره  ملا  وفقًا 
الكفالة  ت��ل��ك  جت��زئ��ة  فيمكنه  ���ص��وق  م��ن  اأك���ر  يف  م��ق��ي��دًا 
جمموع  يقل  ال  بحيث  فيها  املقيد  االأ�صواق  بني  امل�صرفية 

اأجزاء الكفالة عن )20( مليون درهم.
 ويجوز مبوافقة ال�صوق املعني اأن يرهن الو�صيط كل 
اململوكة  املحافظ  يف  امل�صتثمرة  املالية  االأوراق  بع�س  اأو 
الكفالة  مبلغ  ل��زي��ادة  ك�صمان  املقا�صة  ل��دى  وامل��ودع��ة  له 
امل�صرفية اخلا�س به وتفوي�س ال�صوق ببيع تلك االأوراق 
مالية  مطالب  اأية  لتغطي�ة  اجل��اري  بال�صعر  منها  جزء  اأو 
جتاه  بالتزاماته  الوفاء  من  الو�صيط  عجز  عن  تنتج  قد 
امل�صرفية  الكفالة  تزيد  ال  اأن  على  امل�صتثمرين  اأو  ال�صوق 
القيمة  من   )%50( عن  اال�صتثمارية  باملحافظ  اخلا�صة 

ال�صوقية احلالية.
اأو  ال�����ص��رك��ة  م��دي��ري  م��ن  اأي  ي��ك��ون  اأال  ي�����ص��رط  ك��م��ا 
باأعمال  القائمني  ممثليها  اأو  باإدارتها  املفو�صني  ال�صركاء 
مل  لو  حتى  التجارية  ديونه  دفع  عن  توقف  قد  الو�صاطة 
اإفال�صه ومل  اأ�صهر  اأو يكون قد  اإفال�صه  باإ�صهار  يقرن ذلك 
مقيدة  بعقوبة  عليه  حكم  قد  يكون  اأو  اعتباره,  اإليه  ُيرد 
اإليه  ُيرد  ومل  واالأمانة  بال�صرف  خملة  جرمية  يف  للحرية 
الو�صاطة, واأن  اأعمال  اأن يقت�صر ن�صاطه على  اعتباره, و 
عمليات,  مدير  تنفيذي,  مدير  اأو  عام  مدير  بتعيني  يقوم 

مدير تداول, عدد )اثنني( ممثل و�صيط, مراقب داخلي. 
 وحتى يتمكن طالب اخلدمة من احل�صول على رخ�صة 

ملزاولة العمل, فاإن ذلك يتطلب منه احل�صول على  موافقة 
اإج����راءات  يف  لل�صر  الهيئة  اإدارة  جمل�س  م��ن  مبدئية 
ترخي�س ال�صركة لدى دائرة التنمية االقت�صادية والدوائر 

احلكومية االأخرى. 
العربية  باللغة  لل�صركة  تاأ�صي�س  عقد  اإعداد  يتطلب  كما 
يثبت  ما  وتقدمي  بالدولة,  الر�صمية  اجلهات  من  وتوثيقه 
كحد  دره��م  مليون   )30( بقيمة  ال�صركة  مال  راأ���س  اإي��داع 
على  واحل�صول  بالدولة,  العاملة  البنوك  اأح��د  يف  اأدن��ى 
الرخ�صة التجارية من دائرة التنمية االقت�صادية لتاأ�صي�س 
ال�صركة وت�صجيلها يف ال�صجل التجاري, واحل�صول على 
�صهادة ع�صوية لل�صركة من الغرفة التجارية للمدينة التي 

�صيتم العمل منها.
االقت�صاد  وزارة  من  ر�صالة  على  احل�صول  يتطلب  كما 
لن�صر  ال��الزم��ة  االإج����راءات  اتخذت  قد  ال�صركة  ب��اأن  تفيد 
لدى  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��رك��ات  ن�صرة  يف  الر�صمي  حم��رره��ا 

الوزارة.
على  احل�صول  فيجب  م�صاهمة  ال�صركة  كانت  اإذا  اأما   
التالية  امل�صتندات  وت��ق��دمي  ال����وزارة,  ل��دى  قيد  ���ص��ه��ادة 

املتعلقة بال�صركاء:
احلالة  بحث  �صهادة  طبيعيًا:  �صخ�صًا  ال�صريك  كان  اإذا 
ال�صفر �صاري  املفعول, �صورة عن جواز  اجلنائية �صارية 
املفعول, توقيع  �صفحة االقرار, ن�صخة من ال�صرة الذاتية, 
)�صواء داخل  ال�صريك  يتعامل معه  الذي  البنك  خطاب من 
الدولة اأو خارجها( مو�صحًا فيه  حجم القرو�س املمنوحة 
اأو التي منحت له خالل ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة, حجم 
ال�صنوات  خالل  له  منحت  التي  اأو  املمنوحة  الت�صهيالت 
ال�صنوات  خ��الل  مرجتعة  �صيكات  اأي  ال�صابقة,  اخلم�س 
خالل  للبنك  ا�صتحقت  اأق�����ص��اط  واأي  ال�صابقة,  اخلم�س 

ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة ومل يتم دفعها. 
واإذا كان ال�صريك �صخ�صًا طبيعيًا من دولة اأخرى تقوم 
لتزويدها   الدولة  بتلك  الرقابية  اجلهة  مبخاطبة  الهيئة 
الرقابية  اجلهة  وراأي  املهني  �صجله  فيه  مو�صحًا  بخطاب 
االإم���ارات  ب��دول��ة  الو�صيط  م��ال  راأ����س  يف  م�صاركته  يف 
ال�صريك �صخ�صًا معنويًا يتطلب  اإذا كان  املتحدة.  العربية 
االأ�صول, �صورة  التاأ�صي�س موثقة ح�صب  عقد  �صورة من 
م��ن ال��رخ�����ص��ة ال��ت��ج��اري��ة ���ص��اري��ة امل��ف��ع��ول, ���ص��ورة عن 
اجلنائية  احلالة  بحث  �صهادة  ال�صركاء,  �صفر  ج���وازات 

لل�صركاء �صارية املفعول.

ترخي�ص �سركات و�ساطة �لأور�ق �ملالية و�خلدمات �ملالية 
االأوراق  و���ص��اط��ة  ���ص�����رك��ات  ترخي�س 
الرخي�س  اإدارة  بها  تقوم  خدمة  املالية 
اأع��م��ال  مل��زاول��ة  لل�صركات  ترخي�س  ملنح 
من   )25( للمادة  وف��ق��ًا  املالية  الو�صاطة 
 2000 ل�صنة   )4( رقم  االحت��ادي  القانون 
م يف �صاأن �صوق االإمارات لالأوراق املالية 

وال�صلع. 

دليل الخدمات
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اإذا ك���ان ال�����ص��ري��ك ���ص��رك��ة خ��دم��ات م��ال��ي��ة يف دول��ة 
موثقة  التاأ�صي�س  عقد  م��ن  ���ص��ورة  فيتطلب  اأخ����رى, 
من  ال�صادر  الرخي�س  م��ن  ���ص��ورة  االأ���ص��ول,  ح�صب 
اجلهة الرقابية يف الدولة االأخرى, خطاب عدم ممانعة 
لها  لل�صماح  االأخ���رى  ال��دول��ة  يف  الرقابية  اجلهة  م��ن 
بامل�صاركة يف و�صيط بالدولة )ي�صل مبا�صرة اإىل هيئة 

االأوراق املالية وال�صلع(. 
اجلهة  مبخاطبة  الهيئة  قيام  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ويتم 
الرقابية يف الدولة االأخرى, وتعبئة منوذج طلب القيد 

لدى الهيئة مرفقًا به الوثائق املذكورة اأعاله. 
تقدمي  بعد  التنفيذي  اأو  العام  املدير  اعتماد  ويتم    
عدد من امل�صتندات  وهي �صهادة جامعية على اأن تكون 
االإم����ارات  ب��دول��ة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ن  م��ع��ادل��ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ح���ال ك��ان��ت ���ص��ادرة م��ن خ��ارج 
يف  تكون  اأن  على  العملية  اخل��رة  و�صهادة  ال��دول��ة, 
جمال االأوراق املالية ملدة ال تقل عن خم�س �صنوات, و 
�صهادة بحث احلالة اجلنائية �صارية املفعول, و�صورة 
�صفحة  توقيع   و  امل��ف��ع��ول,  ���ص��اري  ال�صفر  ج��واز  ع��ن 
الذي  البنك  من  وخطاب  الذاتية,  وال�صرة  االق���رار, 
يتعامل معه )�صواء داخل الدولة اأو خارجها( مو�صحًا 
له خالل  التي منحت  اأو  القرو�س املمنوحة  فيه  حجم 
ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة, حجم الت�صهيالت املمنوحة 
ال�صابقة,  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  له  منحت  التي  اأو 
ال�صابقة,  ال�صنوات اخلم�س  اأي �صيكات مرجتعة خالل 
اخلم�س  ال�صنوات  خ��الل  للبنك  ا�صتحقت  اأق�صاط  اأي 

ال�صابقة ومل يتم دفعها.
ال�صهادة  تقدمي   بعد  العمليات  مدير  اعتماد  ويتم    
اأو  االأع����م����ال  اإدارة  جم����ال  )يف  االأوىل  اجل��ام��ع��ي��ة 
اأن  على  العملية  اخلرة  �صهادة  اأدنى,  كحد  املحا�صبة( 
اأو  املالية   االأوراق  �صنوات يف جمال  اأرب��ع  تقل عن  ال 
درا�صيًا  موؤهاًل  يحمل  كان  اإذا  �صنتني  عن  تقل  ال  خرة 
اأعلى,    �صهادة بحث احلالة اجلنائية �صارية املفعول, 
�صورة عن جواز ال�صفر �صاري املفعول, توقيع االقرار, 

وال�صرة الذاتية.
يكون االعتماد النهائي ملدير العمليات بعد اجتيازه 

لالختبارات املقررة التي ت�صعها الهيئة لهذه الغاية.
ال�صهادة  تقدمي   بعد  التداول  مدير  اعتماد  ويتم     
من  معادلة  تكون  اأن  على  اأدن��ى  كحد  االأوىل  اجلامعية 
العربية املتحدة  االإمارات  العايل بدولة  التعليم  وزارة 
يف ح��ال ك��ان��ت ���ص��ادرة م��ن خ���ارج ال���دول���ة,    �صهادة 
يف  �صنوات  اأرب��ع  عن  تقل  ال  اأن  على  العملية  اخل��رة 
اإذا  �صنتني  عن  تقل  ال  خرة  اأو  املالية  االأوراق  جمال 
اأعلى, ويكون �صرط اخلرة  كان يحمل موؤهاًل درا�صيًا 

االأقل يف جمال  الدولة �صنتني على  ملن يتمتع بجن�صية 
االأوراق املالية اأو خرة ال تقل عن �صنة اإذا كان يحمل 
اجلنائية  احلالة  بحث  �صهادة  اأع��ل��ى,  درا�صيًا  م��وؤه��اًل 
���ص��اري��ة امل��ف��ع��ول, ���ص��ورة ع��ن ج���واز ال�����ص��ف��ر ���ص��اري 

املفعول,    توقيع  �صفحة االقرار, وال�صرة الذاتية.
اجتيازه  بعد  التداول  ملدير  النهائي  االعتماد  يكون 

لالختبارات املقررة التي ت�صعها الهيئة لهذه الغاية.
كما ي�صرط اختيار ما ال يقل عن )2( ممثل و�صيط 
واعتمادهما من الهيئة ويتم اعتماد الو�صيط بعد تقدمي 
امل�صتندات التالية: ال�صهادة اجلامعية االأوىل كحد اأدنى 
بدولة  العايل  التعليم  وزارة  من  معادلة  تكون  اأن  على 

من  �صادرة  كانت  ح��ال  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
تقل  ال  اأن  العملية على  الدولة, و�صهادة اخلرة  خارج 
عن ثالثة �صنوات يف جمال االأوراق املالية اأو االأعمال 
املالية اأو خرة ال تقل عن �صنتني اإذا كان يحمل موؤهاًل 
من  الدولة  بجن�صية  يتمتع  من  ويعفى  اأعلى,  درا�صيًا 
�صهادة  على  حا�صاًل  يكون  اأن  ويكفي  اخل��رة  �صرط 

الثانوية العامة اأو ما يعادلها كحد اأدنى.
كما يتم تقدمي �صهادة بحث احلالة اجلنائية �صارية 
املفعول,  �صارية  ال�صفر  ج���واز  ع��ن  ���ص��ورة  امل��ف��ع��ول, 

توقيع  �صفحة االقرار, وال�صرة الذاتية.
يكون االعتماد النهائي ملمثل الو�صيط بعد اجتيازه 

دليل الخدمات
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لالختبارات املقررة التي ت�صعها الهيئة لهذه الغاية.
�صهادة  تقدمي  بعد  الداخلي  امل��راق��ب  اعتماد  ويتم    
جامعية يف جمال املحا�صبة اأو القانون كحد اأدنى على اأن 
االإمارات  العايل بدولة  التعليم  تكون معادلة من وزارة 
العربية املتحدة يف حال كانت �صادرة من خارج الدولة, 
و�صهادة اخلرة العملية على اأن ال تقل عن ثالث �صنوات 
االأقل  على  �صنوات  خم�س  اأو  املالية  االأوراق  جمال  يف 
على  �صنوات  ث��الث  منها  اخل��ارج��ي  التدقيق  جم��ال  يف 
اأو  امل��ال��ي��ة,  املوؤ�ص�صات  على  التدقيق  جم��ال  يف  االأق���ل 
الداخلية  الرقابة  جم��ال  يف  االأق��ل  على  �صنوات  خم�س 
�صرط اخلرة ملن  املالية, ويكون  املوؤ�ص�صات  اإحدى  يف 

يتمتع بجن�صية الدولة ثالث �صنوات على االأقل يف جمال 
�صهادة  التدقيق اخلارجي,  اأو يف جمال  املالية  االأوراق 
بحث احلالة اجلنائية �صارية املفعول, �صورة عن جواز 
ال�صفر �صارية املفعول, توقيع  �صفحة االقرار, وال�صرة 

الذاتية.
بعد  ال��داخ��ل��ي  للمراقب  النهائي  االع��ت��م��اد  وي��ك��ون 
لهذه  الهيئة  ت�صعها  التي  املقررة  لالختبارات  اجتيازه 

الغاية. 
ا�صتثناًء  فيجوز  داخلي  مراقب  اختيار  تعذر  واإذا 
تعيني مكتب تدقيق خارجي معتمد ملزاولة اأعمال املراقب 
القائم  اخلارجي  التدقيق  مكتب  عن  يختلف  الداخلي, 
موافاة  يتم  اأن  على  الو�صيط  ح�صابات  تدقيق  باأعمال 
الهيئة باالأ�صماء وال�صرة الذاتية ملمثلي مكتب التدقيق 
تطراأ  تغيرات  وب��اأي  الداخلية,  الرقابة  باأعمال  القائم 
من  الداخلي(  املراقب  عقد  على  احل�صول  )يتم  عليهم. 

الهيئة.
وبعد اجتياز مدير العمليات ومدير التداول واملراقب 
تعمل  املقررة  لالختبارات  الو�صيط  وممثلي  الداخلي 
ال�صركة على نقل اإقامات جميع املوظفني املعتمدين غر 

املتمتعني بجن�صية الدولة اإىل كفالتها.
وتقوم ال�صركة باإعداد الهيكل التنظيمي اخلا�س به, 
الكمبيوتر والرجميات  اأجهزة  تركيب  العمل على  كما 
امل�صرفية  الكفالة  عن  �صورة  وتقدمي  للعمل,  الالزمة 
اأن  على  املالية  االأ���ص��واق  يف  املقا�صة  ل�صالح  املقدمة 
ت��ك��ون غ��ر م�����ص��روط��ة وم��ت��وج��ب��ة ال��دف��ع ع��ن��د الطلب 
و�صادرة عن اأحد امل�صارف العاملة يف الدولة وال تقل 
بني  جتزئتها  وميكن  دره��م  مليون   )20( ع��ن  قيمتها 

ال�صوقني. 
جميع  اأ�صماء  تت�صمن  للهيئة  ر�صالة  توجيه  ويتم 
موظفي ال�صركة وم�صمياتهم الوظيفية مرفقًا بها �صور 

عن اإقامات املوظفني غر املتمتعني بجن�صية الدولة.
البيانات  اك��ت��م��ال  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د  الهيئة  ت��ق��وم  ك��م��ا  
ثم  وم��ن  النهائي  ب�صكلها  اأع��اله  ال���واردة  وامل�صتندات 
تقوم بعمل زيارة ميدانية لل�صركة للتاأكد من جاهزيتها 

للعمل متهيدًا الإ�صدار الرخ�صة.
قبيل  الهيئة  لدى  القيد  ر�صم  بدفع  ال�صركة  وتقوم 
على  امل�صتحق  ال��ر���ص��م  وي�صتوفى  الرخ�صة  اإ���ص��دار 
مع  وذل���ك  لل�صنة  الرخي�س  م��دة  بن�صبة  الرخي�س 
لل�صنة  الر�صم  ويبلغ  كاماًل  �صهرًا  ال�صهر  ج��زء  اعتبار 

كاملة )5000( درهم.
من  للعمل  �صاحلة  وتكون  الرخ�صة  اإ���ص��دار  ويتم 
تاريخ توقيعها واإىل نهاية ال�صنة على اأن يتم التجديد 

يف بداية العام الذي يليه. 

يشترط أال يقل رأس مال 
الشركة المدفوع عن )30( 
مليون درهم للحصول 
ترخيص شـركات وساطة 
األوراق المالية

الذكية  األجهزة  تطبيقات  عبر  يمكنك 
وأندرويد  بيري  وبــالك  باد  وآي  فون  )آي 
وويندوز( الحصول في أي وقت ومن أي 
مكان على خدمة تجديد ترخيص أمين 

سجل شركات المساهمة الخاصة.

عزيزي المسؤول بالشركة 
المساهمة الخاصة:
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حققت 1,6 مليار درهم عموالت خالل 5 أشهر

�نتعا�ص �لأ�سو�ق يعزز ربحية
 �سركات �لو�ساطة 

ت�صاعفت  فقد  املالية  االأ�صواق  يف  التعامالت  حركة  تر�صد  التي  لالأرقام  وطبقا 
املالية  االأوراق  هيئة  قبل  من  املعتمدة  الو�صاطة  �صركات  من  االأكر  الن�صبة  اأرباح 
ال�صلع والبالغ عددها 48 �صركة مما مكنها من العودة اإىل التو�صع يف اأعمالها, وذلك 
نتيجة ارتفاع �صهية التداول خالل العام 2013, والن�صف االأول من العام 2014.

خالل  املحلية  االأ�صهم  اأ���ص��واق  ت��داوالت  على  امل�صتحقة  العمولة  قيمة  وبلغت 
1,6 مليار درهم, باأكر من اإجمايل  االأ�صهر اخلم�صة االأوىل من العام احلايل نحو 

العمولة امل�صتحقة عن تداوالت العام 2013 باأكمله والبالغة 1,3 مليار درهم.
البالغة  اخلم�صة  االأ�صهر  خالل  االأ�صواق  ت��داوالت  عن  العمولة  هذه  وت�صتحق 
ال�صفقة  قيمة  اإجمايل  من   0,00275 ن�صبتها  عمولة  خالل  من  درهم,  مليار   294

يدفعها كل من البائع وامل�صري.
اخلم�صة  االأ�صهر  عن  درهم  مليون   881 نحو  الو�صاطة  �صركات  عموالت  وبلغ 

االأوىل من العام احلايل.

�صكل العام 2013 نقطة حتول مهمة ل�صركات الو�صاطة العاملة يف اأ�صواق املال 
املحلية بعدما ا�صتعادت توازنها وجنحت يف تعوي�س اخل�صائر التي تكبدتها خالل 
ال�صنوات التي اأعقبت اندالع االأزمة املالية واالقت�صادية العاملية يف العام 2008, 
وذلك بعد عودة التعايف لالأ�صواق التي ت�صدرت قائمة االأكر حتقيقا للمكا�صب على 

م�صتوى العامل, ولي�س يف املنطقة وح�صب.

 294
مليار درهم تداوالت األسواق خالل األشهر 
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وقال و�صطاء اإن عودة الن�صاط اإىل االأ�صواق املالية 
خالل العام اجلاري, والذي انعك�س باآثاره االإيجابية 
على عمل �صركات الو�صاطة, منحها الفر�صة من جديد 
تقدمها,  التي  اخلدمات  يف  والتو�صع  عملها  لتطوير 
والتي تقت�صر يف غالبيتها على تنفيذ �صفقات االأ�صهم, 
اإيراداتها  ال�صركات يف تعظيم  اأن جناح  اإىل  م�صرين 
�صاهم فعال يف ح�صول الكثر منها على تراخي�س من 

هيئة االأوراق املالية لتقدمي خدمات جديدة لعمالئها.
ال��و���ص��اط��ة يف  اأن ت��و���ص��ع ���ص��رك��ات  واأو����ص���ح���وا 
مهم يف عودة  دور  له  �صيكون  تقدمها,  التي  اخلدمات 
ف��ت��ح جم���ال ال��ت��وظ��ي��ف ل��دي��ه��ا ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ا�صطرت 
املالية  االأزم��ة  تبعات  ملواجهة  كوادرها  عدد  لتقلي�س 

التي تعر�صت لها يف �صنوات �صابقة.
الن�صاط  اأن  امل��ايل  املحلل  احل�صيني  ح�صام  واأك��د 
ال���ذي ���ص��ه��دت��ه االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة ���ص��اه��م يف حت�صني 
منيت  التي  الو�صاطة  ل�صركات  الت�صغيلية  االأو���ص��اع 
 ,2008 ع���ام  امل��ال��ي��ة  االأزم�����ة  ع��ق��ب  ك��ب��رة  بخ�صائر 
املا�صي, وت�صببت يف  العام  منت�صف  وا�صتمرت حتى 

جتميد اأو خروج الع�صرات منها من ال�صوق.
الو�صاطة  �صركات  من  الكبر  العدد  اأن  اإىل  واأ�صار 
التي كانت تعمل يف االأ�صواق قبل نحو خم�س �صنوات 
رمبا مل يكن منا�صبا لذا فقد كان من الطبيعي اأن تلجاأ 
اأعمالها  هيكلة  اع���ادة  اأو  للت�صفية  اإم��ا  منها  العديد 
االأزمة  عن  الناجمة  املردية  املالية  اأو�صاعها  ملواجهة 
املالية العاملية التي انعك�صت على اأداء االأ�صواق ب�صكل 

عام يف ال�صنوات املا�صية 
الو�صاطة  ���ص��رك��ات  ت��ع��ايف  اأن  احل�صيني  وي��وؤك��د 
وعودتها لتحقيق الربحية �صي�صاهم يف زيادة املناف�صة 
بينها من خالل تقدمي خدمات جديدة للم�صتثمرين, من 
املالية  واال�صت�صارات  بالهام�س  التداول  خدمتا  بينها 
وغرها من اخلدمات االخرى التي �صتوؤدي بال�صرورة 
القادمة,  املرحلة  خالل  اإيراداتها  م�صادر  تنويع  اإىل 
االأ�صواق  يف  الن�صاط  با�صتمرار  التوقعات  من  خا�صة 
التي  بامل�صاندة  احل�صيني  واأ�صاد   2014 العام  خ��الل 
قدمتها هيئة االأوراق املالية وال�صلع ل�صركات الو�صاطة 
املا�صية,  ال�صنوات  يف  بها  م��رت  التي  االأزم���ة  اأث��ن��اء 
م�صيفا اأن هذا الدعم املعنوي وت�صهيل بع�س االإجراءات 
اأحد �صركاء  اخلا�صة بعمل �صركات الو�صاطة التي تعد 
يف  جوهريًا  �صببًا  وكانت  م�صتغربا,  يكن  مل  االأ�صواق 

ا�صتمرار الكثر منها بالعمل. 

�صجعت  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وك��ان��ت 
املا�صية,  املرحلة  يف  االندماج  على  الو�صاطة  �صركات 
على  تعديالت  واأدخلت  خ�صائرها,  لعالج  كحل  وذلك 
خا�صة  ب��ن��ود  خ��الل  م��ن  بالو�صطاء  اخل��ا���س  النظام 
االأمر  الو�صاطة  �صركات  بني  االإندماج  عمليات  تعالج 
ال����ذي ���ص��اه��م ف��ع��اًل يف اإمت����ام ع��ل��م��ي��ات ان���دم���اج بني 

ال�صركات.
اأن  امل��ايل  رام��ي خري�صات اخلبر  اأك��د   من جانبه, 
الطفرة التي �صهدتها اأ�صواق املال االإماراتية منذ بداية 
العام 2013, �صاهمت يف دعم عمل �صركات الو�صاطة, 
اأرباحا  �صجلت  ال�صركات  هذه  غالبية  اأن  اإىل  م�صرًا 
تعوي�س  ا�صتطاع  االآخ���ر  بع�صها  اأن  ح��ني  يف  قوية 

اخل�صائر ودخل مرحلة الربحية فعاًل.
يف  الن�صاط  توا�صل  ي�صاهم  اأن  خري�صات  وتوقع 
االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة يف ع���ودة ظ��ه��ور ���ص��رك��ات و�صاطة 
جديدة للعمل يف القطاع بعد ح�صولها على الرخي�س 

 ,2014 العام  خالل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  من 
م�صرًا اإىل اأن العديد من املحفزات, ويف مقدمتها بدء 
مورجان  موؤ�صرات  �صمن  االأ�صواق  ترقية  قرار  تفعيل 
حت�صن  على  اإيجابية  انعاك�صات  له  �صيكون  �صتانلي, 
التي  تلك  من  اأك��ر  بن�صب  املتداولة  ال�صيولة  اأحجام 
دخول  على  ي�صجع  مما   2013 العام  يف  ت�صجيلها  مت 

�صركات و�صاطة جديدة لل�صوق .
اإىل  ع��ادت  االأ���ص��واق  تعامالت  يف  الثقة  اأن  واأك���د 
املالية  االأزمة  اندالع  قبل  عليها  كانت  التي  امل�صتويات 
يف  العامة  املوؤ�صرات  اأن  رغ��م  العاملية  واالقت�صادية 
زالت دون  ما  ال�صوقني, والتي حققت مكا�صب كبرة, 

تلك التي تخلت عنها يف العام 2008 .
�صركة  عام  مدير  حمي�صن  ابو  وائل  قال  جهته,  من 
التي  االإيجابية  اأن  املالية",  للخدمات  "االن�صاري 
2013 �صاهمت  العام  االأ�صواق يف  اأداء  �صيطرت على 
يف ارتفاع اأحجام وقيم التداوالت, مما اأدى اإىل زيادة 
الو�صاطة, وبالتايل حتول عدد  قيمة عموالت �صركات 
التي  اخل�صائر  جميع  وحمو  الربحية  اإىل  منها  كبر 

حلقت بها يف ال�صنوات املا�صية.
واأ�صاف اأن ارتفاع اأحجام التداوالت ب�صكل قيا�صي 
كان ال�صبب يف حتول العديد من �صركات الو�صاطة اإىل 
االأ�صواق  اإىل  الن�صاط  عودة  اأن  اإىل  م�صرًا  الربحية, 
قاعات  م��ن  امل�صتثمرين  اآالف  ب��ع��ودة  م��دع��وم��ا  ج��اء 
التداول و�صخ ما لديهم من �صيولة �صعيًا وراء حتقيق 
اأكر قدر ممكن من املكا�صب, معرفًا يف الوقت ذاته اأنه 
وبرغم الن�صاط الكبر يف حجم ال�صيولة  املتداولة, اإال 
اأن اجلزء االأكر منها ما زال ي�صجل ل�صالح 15 �صركة 

من بني جميع ال�صركات العاملة يف االأ�صواق .
ب��داأت��ه  ال����ذي  ال��ت��ح�����ص��ن  اأن  حمي�صن  اب���و  وت��اب��ع 
وا�صحة  اإ�صارة  اأعطى  املا�صي,  العام  منذ  االأ���ص��واق 
على ا�صتمرار النمو وهو ما حدث فعال بعد ذلك حيث 
مع  بالتزامن  ال�صعود  نحو  �صباق  يف  االأ�صهم  دخلت 
زيادة يف حجم ال�صيولة املتداولة والتي فاقت توقعات 
بعد  اأدرك��وا  الذين  االأ�صواق  يف  املتعاملني  من  العديد 
التي  ال�صعوبات  اأن  العام  من  االأول  الن�صف  نهاية 
ظهورنا,  وراء  باتت  ال�صابقة  االأع���وام  يف  �صهدناها 
و�صع  هكذا  ظل  يف  الطبيعي  من  كان  اأنه  اإىل  م�صرًا 
ا�صتفادة �صركات الو�صاطة من هذه الطفرة وتعوي�س 

خ�صائرها والدخول يف مربع الربحية.

تواصل النشاط في األسواق 
المالية يساهم في ظهور 

شركات وساطة جديدة 
للعمل في القطاع
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بال�صرورة  اليعني  ما  موؤ�صر  ارتفاع  اأن  اإىل  ون��وه 
ارتفاع �صعر اغالق كل ال�صركات املدرجة, رغم اأنه يعطي 

انطباعا باأن االجتاه العام لالأ�صعار �صعوديا.
اأن املوؤ�صرات تختلف ح�صب عدد  اإىل  واأ�صار الكتيب 
ونوعية ال�صركات الداخلة يف ح�صاباتها, وكذلك ح�صب 
جميع  م��ن  تتكون  م��وؤ���ص��رات  فهناك  احت�صابها,  ط��رق 
االإم��ارات  �صوق  كموؤ�صر  ال�صوق,  يف  املدرجة  ال�صركات 
املدرجة  ال�صركات  كل  ي�صمل  وال���ذي  املالية,  ل���الأوراق 
موؤ�صرات  هناك  اأن  كما  االأجنبية,  ال�صركات  با�صتثناء 
بور�صة  يف  كما  ال�صركات  من  ممثلة  عينة  على  تعتمد 
لندن, كما اأن هناك موؤ�صرات قطاعية كما هو احلال يف 

اأ�صواق الدولة.
اأ�صا�صه  وبني الكتيب اأن املعيار االأول الذي يتم على 
اختيار ال�صركة للدخول يف احت�صاب املوؤ�صر هو �صيولة 
�صهم ال�صركة وكرة التداول عليه, اأما املعيار الثاين فهو 
ال�صوقية,  اأ�صهمها وقيمتها  ال�صركة من حيث عدد  حجم 
اأ�صهم  ت��داول  اأي��ام  ع��دد  على  الثالث  املعيار  يركز  بينما 

ال�صركة, اإ�صافة اإىل تنوع ال�صركات املمثلة يف املوؤ�صر.
اأن��ه يف بع�س املوؤ�صرات يتم االأخ��ذ بعني  اإىل  ون��وه 
االع��ت��ب��ار االأ���ص��ه��م احل���رة امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��داول, حيث يتم 
كبار  ميلكها  ال��ت��ي  االأ���ص��ه��م  ا�صتبعاد  بعد  ا�صتبعادها 

امل�صاهمني بال�صركة.
التي  اال�صتثمارية  ال�صناديق  اإىل  الكتيب  وتطرق 
تعتمد على املوؤ�صرات معرفا اإياها باأنها وحدات �صناديق 
م�صركة تتداول يف اأ�صواق املال, عادة ما تكون مفتوحة, 
التداول  اأوقات  اأثناء  اأي وقت  حيث ت�صرى وتباع يف 

يف اأ�صواق املال.
وعر�س الكتيب اإىل كيفية احت�صاب املوؤ�صر, مبينا اأن 
املوؤ�صر هو رقم قيا�صي, يقي�س التغير الن�صبي يف ال�صعر 
اأو الكمية اأو القيمة يف فرة معينة حمددة ومقارنتها مع 

فرة �صابقة ت�صمى فرة االأ�صا�س.
على  االأوىل  بالدرجة  تعتمد  املوؤ�صرات  اأن  واأو�صح 
وزن��ا يف  ال�صركة  اإع��ط��اء  ع��دم  ولكن  االأ���ص��ع��ار,  مقارنة 
املوؤ�صر بناء على اأ�صعارها, قد يوؤثر ارتفاع اأو انخفا�س 

ال�صركات  من  �صغرة  �صركة  �صعر  يف  منفرد 
ما  كبرًا,  كان  اإذا  خا�صة  املوؤ�صر  احت�صاب  يف  الداخلة 
يعطي انعكا�صا م�صلال عن ن�صاط ال�صوق, م�صرا اإىل اأنه 
حلل هذه امل�صكلة تعتمد الغالبية العظمى من موؤ�صرات 
قيمتها  على  بناء  لل�صركات  اأوزان  اعطاء  على  االأ�صواق 
ال�صعر  يتم �صرب  �صعرها بحيث  على  ولي�س  ال�صوقية, 

يف عدد اأ�صهم ال�صركة وهو ما ي�صمى بالقيمة ال�صوقية.
وتابع الكتيب اأن القيمة ال�صوقية هي نتيجة حا�صل 
املدرجة,  اأ�صهمها  ع��دد  يف  ال�صركة  اغ��الق  �صعر  �صرب 
على  موؤ�صرا  يعطي  لل�صركات  ال�صوقية  القيم  وجمموع 
اأنه ميثل  االأخ��رى, كما  باالأ�صواق  ال�صوق مقارنة  حجم 

قيمة الروة املوجودة يف ال�صوق.
واأ�صار اإىل اأن اأهمية املوؤ�صر تكمن يف مقدار التغير 
يتم  حيث  الرقمية  قيمته  يف  ولي�س  فيه,  يح�صل  ال��ذي 

مقارنة االأ�صواق من حيث التغر يف الن�صبة املئوية.
وبني اأن االأ�صواق املحلية تعتمد على القيمة ال�صوقية 
عند ح�صاب موؤ�صراتها, ومبا اأن املوؤ�صر هو رقم قيا�صي, 

حيث يتم ح�صاب الرقم القيا�صي كمجموع حا�صل �صرب 
يف  القيا�صي"املوؤ�صر"  الرقم  يف  داخلة  �صركة  كل  �صعر 
عدد اأ�صهمها يف يوم حمدد مق�صوما على نف�س املجموع 
يف الفرة ال�صابقة وهي فرة االأ�صا�س ثم ي�صرب الناجت 

يف 1000 لتخرج االإجابة على �صكل نقاط.
تعديل  يتولون  املوؤ�صر  على  القائمني  ان  واأ���ص��اف 
قيمته يف احلاالت التي يتغر فيها عدد اأ�صهم ال�صركات, 
كتفتيت ال�صهم اأو توزيع االأرباح على �صكل �صهم اأو يف 
حاالت زيادة اأو تخفي�س راأ�س مال ال�صركة الداخلة يف 

املوؤ�صر.
مبينا  ال��ع��امل��ي��ة,  امل��وؤ���ص��رات  اإىل  ال��ك��ت��ي��ب  وت��ط��رق 
بني  م��ن  يتميزا   ,225 ونيكي  جونز  داو  م��وؤ���ص��را  اأن 
املوؤ�صرات العاملية الوا�صعة االنت�صار باأنهما يعتمدان عند 
الرجيح  غر  من  فقط  االأ�صهم  اأ�صعار  على  احت�صابهما 
بعدد اأ�صهم ال�صركات املدرجة حيث يتم احت�صاب املتو�صط 
احل�صابي الأ�صعار اأ�صهم ال�صركات املكونة للموؤ�صر, منوها 
اإىل اأن املوؤ�صرات ال�صهرة االأخرى مثل نا�صداك وداك�س 
القيمة  على  ح�صاباتها  يف  تعتمد  ب��ورز  اأن��د  و�صتاندرد 
جميع  على  تعتمد  االأ�صواق  بع�س  اأن  وتابع  ال�صوقية. 
فيما  االجنبية,  ال�صركات  با�صتثناء  املدرجة  ال�صركات 
تعتمد بع�س ال�صركات االخرى �صعر االغالق �صعر اآخر 
�صفقة, ويتم احت�صابه على عينة من ال�صركات االجنبية 
عامل  اأن  على  الكتيب  و���ص��دد  امل�����ص��رك.  االدراج  ذات 
املوؤ�صرات يف تطور م�صتمر, وح�صابات بع�صها معقدة 
تقوم  اال�صتثمارية  املالية  املوؤ�ص�صات  اإن  وق��ال  ن�صبيا. 
توزع  التي  ال�صركات  باختيار  للموؤ�صرات  تكوينها  عند 
بنائها  م��ادي عند  نفع  اأك��ر  بهدف حتقيق  اأك��ر  اأرباحا 
ل�صناديق موؤ�صرات متداولة على اأ�صا�صها, وهناك اأي�صا 
موؤ�صرات تعتمد على معاير اأخرى يف اختيار ال�صركات 
التي تدخل يف املوؤ�صر مثل اال�صتقرار التاريخي الأ�صعار 
الزمن,  االأ�صعار عر  قلة تذبذب هذه  اأي  ال�صركات  هذه 
االزم��ات  اأم��ام  ال�صركات  ه��ذه  مبتانة  ذل��ك  يوحي  حيث 
اال�صتثمار  جدوى  وبالتايل  امل��ال,  اأ�صواق  ت�صيب  التي 

باأ�صهمها.

�لهيئة ت�سدر كتيبًا للتوعية 
مبوؤ�سر�ت �لأ�سو�ق �ملالية

بعنوان  تعريفيا  كتيبا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ�صدرت 
الفنية  التعريفات  ي�صتعر�س  املالية", والذي  االأ�صواق  "موؤ�صرات 

للموؤ�صرات وطرق ح�صابها وفوائدها يف اال�صتثمار.
اأهم  من  تعتر  املالية  االأ�صواق  موؤ�صرات  اأن  الكتيب  واأو�صح 
للتعبر  طريقة  اأنها  معترا  االأ���ص��واق,  عن  ت�صدر  التي  البيانات 
عن االجتاه العام حلركة اأ�صعار االأ�صهم بال�صوق �صواء ارتفاعا اأو 

انخفا�صا اأو ثباتا.

توعية

3 معايير يتم على أساسها اختيار 
الشركة للدخول في احتساب 
المؤشر وهي سيولة السهم 

وحجم الشركة وعدد أيام التدول
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ت��داول  و�صاطة  �صركات  قائمة  خ��الل  م��ن  وي��الح��ظ 
االأوراق  هيئة  من  تراخي�س  على  ح�صلت  التي  ال�صلع 
اأنها ت�صم العديد من ال�صركات العاملية  املالية وال�صلع, 
ومن �صمنها �صركة "جيه بي مورجان املحدودة لالأوراق 
ال�صركات  ك��ري��ات  م��ن  اآخ���ر  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  املالية" 
للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  للعمل  ج��اءت  التي  االأجنبية 

وال�صلع خالل الفرة املا�صية .
تقدم  وطنية  �صركة   20 م��ن  اأك���ر  القائمة  وت�صم 
�صركة  منها  ال�صلع,  ت��داول  جمال  يف  للعمالء  خدماتها 
و"امل�صرق  املالية",  ل��الأوراق  الوطني  دبي  "االإمارات 
املالية",  ل���الأوراق  الدولية  و"دبي  املالية",  ل���الأوراق 
وهي �صركات اأ�صبحت تتمتع ب�صمعة متميزة يف جمال 

الو�صاطة وتداول ال�صلع
لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  اأندر�صون,  غاري  وقال 
اأ�صا�صيًا  دورًا  لعبت  البور�صة  اإن  وال�صلع  للذهب  دبي 
يف ت��ط��وي��ر امل���واه���ب يف ���ص��ن��اع��ة امل�����ص��ت��ق��ات ب��دول��ة 
عمل  فر�س  تاأمني  على  و�صاعدت  واملنطقة,  االإم���ارات 
الأكر من 2000 خبر يف ال�صوق املالية خالل االأعوام 
الثالثة املا�صية, من خالل توفر البنية التحتية ودعم 
املوؤ�ص�صات يف ت�صكيل وتنمية عمليات التداول اخلا�صة 
بها, م�صرًا اإىل اأن البور�صة ت�صم حوايل 258 ع�صوًا 
مثل  املالية  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  م��ن  مقا�صة  ع�صو  و84 
ومومباي,  و�صنغافورة,  و�صيكاغو,  ولندن,  زي��ورخ, 
االإم���ارات. وت��داول هوؤالء  دول��ة  وكرات�صي, ف�صاًل عن 
مليار   448 بقيمة  عقد  مليون   13 من  اأك��ر  االأع�صاء 
دوالر اأمريكي يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع خالل عام 
2013. واأكد اندر�صون اأن بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
الو�صاطة  ل�صركات  الع�صوية  خيارات  من  العديد  تقدم 
يف  التداول  له  يحق  ال��ذي  الو�صاطة  ع�صو  مثل  املالية 
جميع املنتجات املدرجة يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
وهناك  العمالء  عن  بالنيابة  اأو  اأ�صيل  كع�صو  �صواًء 

ع�صو التداول الذي ميكنه التداول فقط كع�صو اأ�صيل 
للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  املدرجة  املنتجات  جميع  يف 
وال�صلع كما يوجد ع�صو املقا�صة الذي يحق له مزاولة 

اأعمال املقا�صة ملعامالت بور�صة دبي للذهب وال�صلع.
 وفيما يخ�س ن�صاطات تداول العمالت االأجنبية من 
اجماع  هناك  اندر�صون  قال  الفورك�س,  من�صات  خالل 
بني العمالء على اأن هذا النوع من التداوالت يهيمن على 
عمليات التداول الفورية للعمالت االأجنبية على منطقة 
وك��ون  البور�صات,  ت���داوالت  م��ع  وتتناف�س  اخلليج, 
الدولة,  الأنظمة  تخ�صع  ال  من�صات  هكذا  يف  ال��ت��داول 
باأن  نحن ال نن�صح العمالء با�صتخدامها نظرًا الإمياننا 
االأف�صل  البور�صات هي  بالكامل يف  ال�صفقات املنظمة 
توفر  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  اأن  واأك��د  لعمالئنا. 
املقابل  الطرف  خماطر  تخفيف  مع  م�صمونًة  ت�صويًة 
تابعة  �صركٌة  وهي  ال�صلع,  ملقا�صة  دبي  �صركة  قبل  من 
ومملوكة بالكامل للبور�صة. ومع بور�صة دبي للذهب 
املعامالت  اإج���راء  باأف�صلية  نحظى  فاإننا  واملقا�صة, 
وفق  االإم��ارات,  دولة  داخل  املقا�صة  واأعمال  التجارية 

ال�صرائب واالأنظمة املحلية.
وعن املخاطر الكامنة وراء تداول العمالت االأجنبية 
هناك  اأن  اندر�صون  الفورك�س,اأكد  من�صات  خالل  من 
غر  الفورك�س  �صوق  يف  ت��داول  عمليات  الأي��ة  خماطر 
املنظمة والتي ال تتبع الأنظمة الدولة وال ميكن التحكم 
املرافق  اخلطر  ه��و  ب��ه  التحكم  ن�صتطيع  م��ا  لكن  بها. 
الأن��ظ��م��ة ال���ت���داول وامل��ق��ا���ص��ة م��ن خ���الل ال���ت���داول يف 
وال�صلع.  للذهب  دب��ي  بور�صة  مثل  ر�صمية  بور�صاٍت 
املخاطر  اإدراك  اوامل���ت���داول  امل�صتثمر  على  وينبغي 

بو�صوح قبل الدخول يف اأية تداوالت.
�صي  اإم  "اإ�س  ���ص��رك��ة  م��ن  غ��وب��ت��ا  ب��ان��ك��اج  وي���وؤك���د 
ال�صركة  اأن  �صي"  اإم  اإم  دي  انرنا�صيونال  كوميك�س 
دبي  بور�صة  يف  املتاحة  االأن�صطة  كافة  بتنفيذ  تقوم 
موازنة  اأو  التحّوط  جمال  يف  �صواء  وال�صلع,  للذهب 
�صعر ال�صرف اأو امل�صاربة. وعلى الرغم من اأن موازنة 
�صعر ال�صرف تعتر املحرك االأول حلجم التداول, تليها 
اأن�صطة التحّوط, اإال اأن عمالء التجزئة يف بور�صة دبي 

للذهب وال�صلع يتداولون على اأ�صا�س امل�صاربة.
"فيليب  �صركة  من  كومار  راجيف  ق��ال  جانبه,  من   
ن�صبة  توفر  يف  "ن�صاهم  �صي":  اإم  اإم  دي  فيوت�صرز 
يتم  التي  للمنتجات  اليومية  العقود  حجم  من  كبرة 
تداولها يف البور�صة ونحن ملتزمون بتعزيز ح�صتنا 
ن�صعى  وب��ال��ت��ايل  وال�صلع,  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  يف 

املتخ�ص�صة  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات  ع���دد  ارت��ف��ع 
وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  ال�صلع  ب��ت��داول 
العام  م��ن  االول  ال��رب��ع  نهاية  م��ع  �صركة   43 اإىل 
الفرة من  نف�س  �صركة يف   35 مقارنة مع  اجلاري 
العمل  العام املا�صي, مما يعك�س مدى االقبال على 
على  متقدمة  مرتبة  باتت حتتل  التي  البور�صة  يف 
مع  مقارنة  تاأ�صي�صها  حداثة  رغ��م  العامل  م�صتوى 

نظراتها يف الدول االأخرى .

البورصة توفر فرص عمل ألكثر من 2000 خبير في السوق 

43 و�سيط �سلع يف »دبي للذهب« بنهاية

 �لربع �لأول من 2014

ذهب وسلع

هناك مخاطر لعمليات 
التدول في سوق الفوركس 

غير المنظمة  والتي ال تخضع 
ألنظمة الدولة و ينصح 

العمالء بعدم استخدامها 
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اأننا  دومًا جلذب عمالٍء جدد اإىل من�صة البور�صة. كما 
تت�صمن  العمالء  من  متنوعة  ملجموعة  خدماتنا  نقّدم 
املرتفعة  املالية  امل���الءة  وذوي  التجزئة,  م�صتثمري 
ال��ت��ح��ّوط,  و���ص��ن��ادي��ق  امل��ال��ي��ة,  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  للغاية, 
وغرها.  ال�صرف  �صعر  موازنة  و�صركات  وال�صركات, 
ونظرًا للظروف التي �صهدتها ال�صوق موؤخرًا, وب�صكل 
خا�س تقلبات �صعر الروبيه الهندية, فقد �صهدنا م�صاركة 
اأكر من قبل العمالء اأ�صهمت يف زيادة حجم ال�صفقات 

اليومية."
جي  اآر  "جاي  ���ص��رك��ة  م��ن  ك��وم��ار  �صاجيث  وق���ال   
اآر  "جاي  تعتر  �صي"  ���ص��ي  اإم  دي  اإن��رن��ا���ص��ي��ون��ال 
املرموقة  الو�صاطة  �صركات  من  اإنرنا�صيونال"  جي 
على  بالكامل  وت��رك��ز  ال��ع��ال��ي��ة.  مبهنيتها  وامل��ع��روف��ة 
ت��داول  اأن�صطة  اأي���ة  ه��ن��اك  ولي�س  ال��ع��م��الء,  ت����داوالت 
"ريت�صكوم  �صركة  من  اأوين  براديب  يوؤكد  فيما  ملكية, 
�صركاتنا  تعتمد  �صي":  �صي  اإم  دي  �صرفي�صز  غلوبال 
من  كبر  ع��دد  بخدمة  حاليًا  نقوم  حيث  عمالئها,  على 
دبي  بور�صة  وتعتر  التجزئة.  ومتداويل  املوؤ�ص�صات 
يف  الوحيدة  الرائدة  البور�صة  حاليًا  وال�صلع  للذهب 
التداول  متطلبات  توفر  التي  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

واال�صتثمار والتحوط لعمالئنا".
�صركات  اأداء  لتطوير  اخلا�صة  املقرحات  وب�صاأن 
و�صاطة ال�صلع يف البور�صة, قال بانكاج غوبتا "يكمن 
التحدي االأكر اأمام �صركات و�صاطة ال�صلع العاملة يف 
جدد  عمالء  اإ�صافة  يف  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة 
فاننا نقرح زيادة  لذا  الو�صطاء  وزي��ادة عدد �صركائهم 
دول  عموم  يف  وال�صلع  للذهب  دبي  لبور�صة  الرويج 
و�صاطة  باآلية  واخل���روج  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اإىل جانب  اأ�صواق جديدة وذلك  فرعية قادرة على فتح 
طرح منتجات اأو عقود يتم تداولها بن�صاط يف خمتلف 

اأنحاء العامل".
�صرورة  هناك  ب��ات  اأن��ه  ف��رى  كومار  راجيف  ام��ا   
امل�صغرة  العقود  مثل  املنتجات  هيكلة  يف  لالبتكار 
واملنتجات الفورية وغرها وت�صجيع م�صاركة العمالء 
املحليني مثل �صوق دبي املايل و�صوق اأبوظبي لالأوراق 
مبا�صرة  ع�صوية  وجود  بعدم  مطالبا  وغرهما  املالية 
من  ال�صركات  جميع  بتوجيه  وال�صماح  الكبار  للعمالء 
البور�صة  كانت  اإن  وحتى  الو�صاطة,  �صركات  خ��الل 
عر  العملية  تنفيذ  م��ن  ب��د  ال  الع�صوية,  ملنح  تخطط 

�صركات الو�صاطة.

تداول 13 مليون عقد 
بقيمة 448 مليار دوالر 
في بورصة دبي للذهب 
والسلع خالل عام 2013

عزيزي المستثمر..
تولى دائما بنفسك إصدار أوامر الشراء 
األوامـــر  طــريــق  عــن  ســـواء   .. البيع  و 
المسجل،  الشركة  هاتف  أو  الخطية 
)شراء  تــداوالت  لتنفيذ  تفاديا  ذلك  و 
دون  حسابك  فــي  أســهــم(  بيع  أو 

موافقتك.
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بور�صة  يف  مايو  ل�صهر  التداوالت  اأحجام  �صجلت 
بن�صبة          ق��وي��ًا  من���وًا   )DGCX( وال�صلع  للذهب  دب��ي 
1,017,991 عقدًا  ال�صابق, بتداول  ال�صهر  24 % عن 

بلغت قيمتها 31.5 مليار دوالر اأمريكي.
اأحجام  لنمو  الرئي�صي  املحرك  العمالت  و�صكلت 
ال���ت���داوالت, حيث بلغ ع��دد ع��ق��ود ال��ع��م��الت ال��ت��ي مت 
 % 22 923,491 عقدًا مبعدل منو  مايو  تداولها يف 
العمالت, حققت  اأزواج  ال�صابق. ومن بني  ال�صهر  عن 
 % 25 مبعدل  من��وًا  االآج��ل��ة  الهندية  ال��روب��ي��ة  عقود 
بلغ  كما  عقدًا,   809,285 بتداول  اإبريل  مع  مقارنة 
عدد العقود املتداولة للروبية الهندية االآجلة امل�صغرة 

105,421 عقدًا م�صجلة منوًا مبعدل 4 %. 

وارتفعت اأحجام تداوالت عقود موؤ�صر �صين�صك�س 
 35,317 ب��ت��داول   % 206 بلغ  كبر  مبعدل  االآج��ل��ة 
لتداوالتها  حجم  اأعلى  العقود  هذه  �صجلت  كما  عقدًا. 
اليومية بتاريخ 9 مايو 2014 بتداول 7,744 عقدًا. 
عقدًا   49,194 ت��داول  االآجلة  الذهب  عقود  و�صهدت 
على  و9 %  �صهري,  اأ�صا�س  على   % 24 ق��دره  بنمو 

اأ�صا�س �صنوي.
وقال غاري اأندر�صون, الرئي�س التنفيذي لبور�صة 
يف  ال��ت��داوالت  زي��ادة  "تعك�س  وال�صلع:  للذهب  دب��ي 
اأداء بع�س  بور�صة دبي للذهب وال�صلع, وخا�صة مع 
والروبية  الذهب  مثل  البور�صة  الرئي�صية يف  العقود 
قبل  م��ن  املتنامي  االه��ت��م��ام  و�صين�صك�س,  الهندية 
املتنوعة  حمفظتنا  ال�صتخدام  ال�صوق  يف  امل�صاركني 

ويف  االأ���ص��ع��ار.  تقلبات  �صد  للتحوط  امل�صتقات  م��ن 
باملنتجات, نحن  اإطار خطتنا اال�صراتيجية اخلا�صة 
م�صتمرون يف درا�صة اإمكانية طرح عقود اآجلة جديدة 
من  حمددة  وجمموعة  النا�صئة  االأ�صواق  من  لعمالت 

ال�صلع".
وم���ق���ارن���ة م���ع اإب����ري����ل, ح��ق��ق م��ت��و���ص��ط اأح���ج���ام 
التداوالت اليومية ل�صهر مايو منوًا مبعدل 19 % من 

خالل تداول 46,272 عقدًا يوميًا.

نمو تداوالت بورصة دبي للذهب والسلع 24 % في شهر مايو

زيادة �أحجام �لتد�ولت �ل�سهرية مبعدل 24 % لتتخطى �أكرث من مليون عقد

سجلت عقود مؤشر 
سينسكس اآلجلة أعلى 
حجم تداول شهري لها 

بنسبة نمو 206 %

نمو عقود الروبية الهندية 
اآلجلة وعقود الذهب 
اآلجلة بمعدل 25 % 
و24 % على التوالي

عزيزي المستثمر..
عن  اإلســتــثــمــار  اســتــراتــيــجــيــة  تختلف 
المدى  إلى  ينظر  فالمستثمر  المضاربة؛ 
البعيد وينمي أمواله في المشاريع ذات 
الصناعية  المجاالت  في  المجزي  العائد 
المضارب  ــا  أم والــخــدمــيــة،  والــتــجــاريــة 
ما  مع  السريع  الربح  بمنطق  فيتصرف 
عالية.  مخاطرة  من  ذلك  عليه  ينطوي 
التي  االستراتيجية  البداية  منذ  حــدد 
تتالئم مع قدرتك على تحمل المخاطر. 


