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تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تد�ضني التداول على اأ�ضهم ال�ضركات املدرجة بال�ضوق الثانية

يف  ال��ب��دء  اإ���ص��ارة  االقت�صاد  وزي��ر  معايل  واأع��ط��ى 
عقب  الثانية  بال�صوق  اخلا�صة  ال�صركات  اأ�صهم  تداول 
املال  راأ�س  االأول الأ�صواق  "املوؤمتر  افتتاح  اإلقائه كلمة 
الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  بح�صور  العربية" 
كاظم  وعي�صى  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
وعبدالعزيز  امل��ايل  دب��ي  �صوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  م�صاعد  النعيمي، 
امل�صاهمة  ال�����ص��رك��ات  وم�����ص��وؤويل  امل��ال��ي��ة،  ل�����الأوراق 
احتاد  ورئي�س  بال�صوق،  اإدراج��ه��ا  مت  التي  اخلا�صة 
وروؤ�صاء  العام  واأمينه  العربية  املالية  االأوراق  هيئات 

وممثلي 14 هيئة اأوراق مالية عربية. 
اإدراج املزيد  اإنه �صيتم  وقال معايل وزير االقت�صاد 
تد�صني  واأن  املقبلة،  القليلة  الفرتة  ال�صركات خالل  من 
اج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  التن�صيق  ب��ع��د  مت  ق��د  ال���ت���داوالت 
متوا�صلة بني كل من وزارة االقت�صاد وهيئة االأوراق 
دبي  و�صوق  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  و�صوق  املالية 
بحيث  اخلا�صة،  امل�صاهمة  ال�صركات  من  وع��دد  امل��ايل 
يتزامن بدء التداوالت يف ال�صوق الثانية مع احتفاالت 

الدولة باليوم الوطني الثالث واالأربعني.
ال�صركتني  اأن  اإىل  املن�صوري  �صلطان  واأ�صار معايل 
�صركتا  هما  الثانية  ال�صوق  يف  اإدراج��ه��م��ا  مت  اللتني 

ال�صوق  واأن  ال��وط��ن��ي،  وامل�صتثمر  العقارية  م��ن��ازل 
الوطني،  االقت�صاد  رواف���د  م��ن  مهمًا  راف���دًا  �صتكون 
اإىل  اإ�صافة  للم�صتثمرين  و�صتتيح املزيد من اخليارات 
اأ�صهم  لتداول  املخ�ص�صة  الر�صمية  الثانوي  ال�صوق 
يف  �صي�صاهم  ال��ذي  االأم��ر  العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات 
تعميق االأ�صواق واإتاحة مزيد من البدائل اال�صتثمارية 

حلملة االأ�صهم.
ونوه معايل رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية 
جميعا  اإدراك��ن��ا  تعك�س  اخلطوة  ه��ذه  اأن  اإىل  وال�صلع، 
اأهمية ال�صركات امل�صاهمة �صواء العامة منها اأو اخلا�صة 
وال����دور احل��ي��وي لهما يف ب��ن��اء اق��ت�����ص��ادي��ات ال���دول 
امل�صتدامة،  التنمية  وامل�صاركة مع احلكومة يف حتقيق 
هذه  ل��دى  املتوافرة  واخل���رات  امل���وارد  ت�صطلع  حيث 
ال�صركات بدورها يف العملية التنموية، لذلك فاإن �صالمة 
وح�صن اأداء هذه ال�صركات ينعك�صان على �صالمة وح�صن 
االأداء االقت�صادي للدولة بوجه عام، باالأخذ يف االعتبار 
اأنها ت�صهم يف تعزيز الن�صاط االقت�صادي، خ�صو�صًا اإذا 
اأن عدد ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة امل�صجلة يف  علمنا 
�صركة،   145 املا�صي  يناير  مطلع  حتى  بلغ  االإم���ارات 
131.3 مليار درهم، وذلك يف  اأموال  باإجمايل روؤو�س 

جميع اإمارات الدولة.

اأع���ل���ن م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س ���ص��ل��ط��ان ب���ن �صعيد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري 
ت��داوالت  ب��دء  ع��ن  وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة 
ال�صوق الثانية يف دولة االإمارات تنفيذًا لتوجيهات 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
باإطالق  �صموه  قيام  بعد  وذل��ك  ال��ل��ه،  رع��اه  دب��ي، 

ال�صوق الثانية �صبتمر املا�صي.

معايل �ضلطان املن�ضوري: ال�ضوق الثانية رافد جديد لالقت�ضاد وتزيد اخليارات اأمام امل�ضتثمرين
الطريفي: 3 �ضركات تن�ضم لل�ضوق الثانيـة و5 اكتتابات اأوليـة خالل العـام املقبـل

t
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وزارة  اأن  امل��ن�����ص��وري  �صلطان  م��ع��ايل  واأ����ص���اف 
والرقابة  واالإ�صراف  بالتاأ�صي�س  �صتخت�س  االقت�صاد 
وفقًا  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  على  والتفتي�س 
يف   1984 ل�صنة   )8( رقم  االحت��ادي  القانون  الأحكام 
دور  يكون  فيما  وتعديالته،  التجارية  ال�صركات  �صاأن 
االإ�صراف على تنفيذ  املالية وال�صلع هو  هيئة االأوراق 

اأحكام هذا القرار.
يف  حيوي  ب��دور  الثانية  ال�صوق  تقوم  اأن  وتوقع 
وال�صغرية  املتو�صطة  لل�صركات  الالزمة  البيئة  اإيجاد 
اإقليمية  من�صة  مبثابة  تكون  واأن  اأعمالها،  لتطوير 
التعاون  جمل�س  دول  يف  املماثلة  ال�صركات  الإدراج 
له  �صيكون  مما  م�صتقباًل  العربية  وال��دول  اخلليجي 

انعكا�صات اإيجابية على االقت�صاد الوطني.
الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  قال  جانبه،  من 
التنفيذي لهيئة االأوراق املالية وال�صلع، اإن الهدف من 
على  بالتداول  ال�صماح  هو  الثانية  ال�صوق  تاأ�صي�س 
بني  منظم  ب�صكل  اخلا�صة  امل�صاهمة  �صركات  اأ�صهم 
املدرجة  ال�صركات  عدد  ي�صل  اأن  متوقعًا  امل�صاهمني، 
 ،2015 العام  خ��الل  �صركات   5 اإىل  ال�صوق  ه��ذه  يف 
لالن�صمام  �صركات   3 مع  مناق�صات  وجود  اإىل  م�صريا 

اإىل ال�صوق خالل الفرتة املقبلة.
ال�صركات  �صت�صاعد  ال�صوق  هذه  اأن  الطريفي  واأكد 
يتما�صى  مبا  اأو�صاعها  تهيئة  على  اخلا�صة  امل�صاهمة 
م���ع م��ع��اي��ري االأ�����ص����واق امل��ال��ي��ة ت��دري��ج��ي��ا م���ن حيث 
متهيدا  واالف�صاح،  واحلوكمة  وال�صفافية  امليزانيات 
ذلك  يف  رغبت  ح��ال  يف  االأول��ي��ة  ال�صوق  اإىل  لالنتقال 

م�صتقبال.
من�صة  الإن�صاء  الهيئة  درا�صة  عن  الطريفي  وك�صف 
ال�صفر  من  توؤ�ص�س  التي  اجل��دي��دة  لل�صركات  اأخ��رى 
احلجم،  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  واأخ����رى 
موؤكدا اأن هذا الدرا�صة �صت�صتغرق بع�س الوقت الإعداد 

من�صة مبوا�صفات عاملية تخدم هذا القطاع.
اأ�صهمها  ت��داول  يتم  التي  بال�صركات  يتعلق  وفيما 
ال  االآن  حتى  اأنه  اإىل  الطريفي  اأ�صار  االأ�صواق،  خارج 
يوجد ت�صريع يلزم هذه ال�صركات باالإدراج يف اأ�صواق 
املال، م�صريا اإىل اأن جمل�س اإدارة الهيئة يدر�س اإ�صدار 
االأ���ص��واق  يف  ب����االإدراج  ال�صركات  ه��ذه  يلزم  ت�صريع 
مهلة  اإعطائها  بعد  الثانية،  اأو  الثانوية  �صواء  املالية 

معينة.
االإ���ص��دارات  عجلة  تتوا�صل  اأن  الطريفي  وتوقع 
االكتتابات  هذه  تتنوع  اأن  اأهمية  اإىل  م�صريا  االأولية، 
متثيال  االأقل  القطاعات  وخا�صة  القطاعات  كل  لت�صمل 
يف ال�صوق والتي ال تعك�س واقع التنوع يف االقت�صاد 
اإىل  الفتًا  ال�صناعي،  القطاع  مقدمتها  ويف  الوطني 
مازالت  واخلدمات  واال�صتثمار  العقارات  قطاعات  اأن 
ت�صتحوذ على الن�صبة االأكر من ال�صركات املدرجة يف 

االأ�صواق املالية.
غ��رار  على  �صتكون  الثانية،  ال�صوق  اأن  واأو���ص��ح 
عام  ل��ن��دن  ب��ور���ص��ة  يف  تاأ�ص�صت  ال��ت��ي   ،AIM ���ص��وق 

امل�صاهمة  ال�صركات  من  جمموعة  وتت�صمن   ،1995
اخل��ا���ص��ة وال�������ص���رك���ات ال���ت���ي الت�����زال يف م��راح��ل��ه��ا 
من  �صركات  الإدراج  مفتوحة  ال�صوق  اأن  واأكد  االأوىل، 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  وخ�صو�صًا  خمتلفة  دول 
اإىل  تهدف  واأن��ه��ا  خمتلفة،  قطاعات  وم��ن  اخلليجي، 
التمويل  ع��ن  تبحث  التي  لل�صركات  الفر�صة  اإت��اح��ة 
فاإنها  وبالتايل  االب��ت��ك��ارات،  وت��ق��دمي  النمو  بغر�س 
قناة  اأدق  بعبارة  اأو  جديدًا  ا�صتثماريًا  وع��اًء  �صتمثل 
ال�صوق  االإمارات مبوازاة  اأخرى يف دولة  ا�صتثمارية 

املخ�ص�س لتداول اأ�صهم ال�صركات امل�صاهمة العامة.
هذا  فوائد  اأبرز  اإن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
للم�صاهمني  الفر�صة  �صيمنح  اأن��ه  يف  تتمثل  ال�صوق 
واال�صتفادة  باأ�صهمهم  للتداول  اخلا�صة  ال�صركات  يف 
التوزيعات  انتظار  من  ب��داًل  مكا�صب  حتقيق  يف  منها 

ال�صنوية فقط.
لل�صركات  حم��ف��زًا  �صيكون  ال�����ص��وق  ه��ذا  اأن  وب��ني 
م�صاهمة  اإىل  للتحول  العائلية-  بينها  ومن  اخلا�صة- 
ال�صوق  على  اإي��ج��اب��ًا  �صينعك�س  مم��ا  ذل��ك  بعد  ع��ام��ة 
�صوق  فاإن وجود  احلال  والثانوي.. وبطبيعة  االأويل 
اأي�صا  ال�صركات اخلا�صة ي�صاعدها  اأ�صهم  للتداول على 
مل�صاريعها، وي�صهل  الالزم  التمويل  على  يف احل�صول 

من تعاملها مع املنظومة البنكية يف الدولة.
لل�صركات  ���ص��وق  تاأ�صي�س  اأن  الطريفي  واأ���ص��اف 
من  الكثري  معاجلة  يف  �صي�صاهم  اخلا�صة  امل�صاهمة 
اأ�صهمها  على  ال��ت��داول  عملية  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�صاكل 
نقل  اخل�صو�س  وجه  وعلى  حاليًا-  الو�صع  هو  -كما 
�صهادات ملكية االأ�صهم من خالل املحاكم وكتاب العدل 

وعدم الو�صوح ال�صعري العادل لالأ�صهم.
ونبه الرئي�س التنفيذي اإىل اأنه ال يوجد اأي تعار�س 
ال�صوق  يف  ال�����ص��رك��ات  وت����داول  اإدراج  ق��واع��د  ب��ني 
اأبوظبي  اجلديدة و�صوقي االأوراق املالية احلالية يف 
مع  بها،  خا�صة  اإدراج  متطلبات  �صوق  فلكل  ودب��ي، 
عليها  �صيطبق  الثانية  ال�صوق  اأن  االعتبار  يف  االأخ��ذ 
امللكية  التداول واملقا�صة والت�صوية ونقل  نف�س نظام 
املدرجة  ال�صركات  على  املطبق  املالية  االأوراق  وحفظ 
ال�صوق  طبيعة  اأن  غ��ري  ودب���ي،  اأب��وظ��ب��ي  �صوقي  يف 
اخلا�صة  لل�صركات  خم�ص�صة  كونها  حيث  من  الثانية 
ال�صروط  املثال، لبع�س  يجعلها ال تخ�صع، على �صبيل 

مثل احلد االأدنى لراأ�س مال ال�صركة اخلا�صة.

 131.3
مليار درهم رؤوس أموال 145 شركة

 مساهمة خاصة بالدولة

الهيئة تدرس إصدار تشريع 
يلزم الشركات المتداولة خارج 

األسواق باالنضمام للسوق 
النظامي بعد منحها مهلة

عزيزي المستثمر..
إلى  استند  الشراء  أو  بالبيع  قرار  اتخاذ  عند 
متابعتك آلداء الشركات واحتماالت نموها، 
المالية  البيانات  مطالعة  خالل  من  وذلك 
والخسائر،  األرب���اح  وح��س��اب  والميزانيات 
الدورية والتقارير  مستفيدًا من اإلفصاحات 
المساهمة  الشركات  تنشرها  التي  المالية 
العامة، وإال فاستعن بمستشار مالي تثق به 
األساسي   التحليل  في  متخصصة  جهة  أو 

والفني لألسهم.
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مواكبا  ج��اء  اإ���ص��داره  مت  ال��ذي  النظام  اإن  وق��ال��وا 
ال��ع��امل��ي��ة ووا���ص��ح��ا يف حتديد  امل��م��ار���ص��ات  الأف�����ص��ل 
امل�صاهمة  ال�صركة  مبوجبها  �صتتمكن  التي  ال�صروط 
اخلا�صة من اإدراج اأ�صهمها يف ال�صوق �صواء من حيث 
بالكامل،  مدفوعًا  ال�صركة  مال  راأ�س  يكون  اأن  �صرورة 
�صنتني  الآخ���ر  املدققة  ميزانيتها  ب��اإ���ص��دار  وال��ت��زام��ه��ا 
من  اأ�صهمها  ت��داول  عملية  ت�صهيل  جانب  اإىل  ماليتني 
على  الهيئة  قبل  من  املرخ�صة  الو�صاطة  �صركات  خالل 
اأن يتوىل ال�صوق بعد موافقة الهيئة حتديد اآلية ت�صعري 
ومقدار  التداول  و�صاعات  اإدراجها  بداية  عند  االأ�صهم 
واالآليات  النظم  جانب  اإىل  االأ�صهم،  �صعر  يف  التحرك 
الهيئة  و�صتقوم  لتداولها.  الالزمة  الفنية  واالإج��راءات 
الالزمة  االإج���راءات  كافة  واتخاذ  والتفتي�س  بالرقابة 
بال�صالحيات  االإخ��الل  عدم  مع  النظام  تطبيق  ل�صمان 

املقررة لوزارة االقت�صاد وال�صلطة املخت�صة.
عنها  اأعلن  التي  الر�صمية  االإح�صائيات  وبح�صب   
فاإن  املالية و�صوق دبي املايل،  اأبوظبي لالأوراق  �صوق 
لتداول  موؤهلة  خا�صة  م�صاهمة  �صركات   10 من  اأك��ر 

اأ�صهمها �صمن ال�صوق املوازي.
�صوق  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ك��اظ��م  عي�صى  وق���ال 

العديد  طويلة  ف��رتة  منذ  يقدم  ال�صوق  اإن  امل��ايل  دب��ي 
م�صابهة  اخلا�صة  امل�صاهمة  لل�صركات  اخل��دم��ات  م��ن 
فاإن  لذا  العامة،  امل�صاهمة  لل�صركات  تقدمها  التي  لتلك 
اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  اأ�صهم  لتداول  اآلية  توفري 
اخلدمات  طبيعة  �صعيد  على  �صواء  تغيريًا  يحدث  لن 
من  ال�صركات  تلك  اأ�صهم  ت��داول  اأو  ال�صوق  من  املقدمة 

خالل نظام التداول االلكرتوين 
جميع  ت�صمل  االإدراج  عملية  اأن  ك��اظ��م  واأ����ص���اف 
وف��ق  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��رك��ات  �صمن  امل�صنفة  ال�����ص��رك��ات 
�صروط حمددة، م�صريا اإىل اأن الفكرة اأ�صال من تاأ�صي�س 
�صوق خا�س بهذه ال�صركات من اأجل ال�صماح بالتداول 
نحو  وعلى  امل�صاهمني  بني  منظم  ب�صكل  اأ�صهمها  على 
االأ���ص��واق  يف  اال�صتثمار  اأداوات  تنويع  يف  ي�صاهم 

املالية االإماراتية.
اأكر  اإىل  خطابات  بتوجيه  ق��ام  ال�صوق  اأن  واأك��د   
خدمات  من  لالإ�صتفادة  خا�صة  م�صاهمة  �صركة   60 من 
اأمني ال�صجل املقدمة لهذا النوع من ال�صركات وقد كانت 
ردود فعل عدد كبري منها اإيجابيا مما يعني اأنها مهيئة 
اأ�صهمها يف ال�صوق املوازي بعد تاأ�صي�صه وذلك  الإدراج 
جمل�س  دول  من  خا�صة  م�صاهمة  �صركات  جانب  اإىل 

التعاون اخلليجي والدول العربية.
التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي  را�صد  قال  جهته،  من   
م�صتعدة  ال�صوق  اإن  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق 
حيث  من  �صواء  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  الإدراج 
�صركات   6 اأن  اإىل  م�صريا  التقنية،  اأو  التحتية  البنية 
�صوق  يف  ل���الإدراج  مهيئة  االأق��ل  على  خا�صة  م�صاهمة 
�صهمي  ب��اإدراج  والذي مت  ال�صوق  تد�صني  بعد  اأبوظبي 

الوطني".  العقارية" وامل�صتثمر  "منازل 
املا�صية  الفرتة  خالل  �صعى  ال�صوق  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال�صركات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  م��ع  ح���وارات  لتنظيم 
ب�صاأن  توجهاتها  على  التعرف  بهدف  وذل��ك  اخلا�صة، 
اإدراج اأ�صهمها يف ال�صوق املوازي الذي ياأتي تاأ�صي�صه 

لي�صكل اإ�صافة نوعية يف اأ�صواق املال االإماراتية. 
خم�ص�س  ثانية  ���ص��وق  وج���ود  اأن  اخل���راء  وي���رى 
اآليات  وفق  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  اأ�صهم  لتداول 
حمددة يعد عن�صرا م�صجعا لتحولها اإىل م�صاهمة عامة 
االيجابية  االآثار  اإىل  باالإ�صافة  وذلك  يف مرحلة الحقة 
ب�صكل  الثانوية  ال�صوق  عمل  وتعزيز  دعم  يف  املتمثلة 
ال�صركات  يف  للم�صاهمني  الفر�صة  �صيمنح  كما  ع��ام، 

تعزيزًا لجهود تنويع األدوات االستثمارية في األسواق

 ال�ضوق الثانية اإ�ضافة نوعية يف عمل الأ�ضواق 

اأظهرت اأحدث التقارير ال�صادرة عن وزارة االإقت�صاد اأن اإجمايل عدد ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة امل�صجلة 
يف االإمارات بلغ حتى مطلع يناير املا�صي 145 �صركة، باإجمايل روؤو�س اأموال 131.3 مليار درهم، وذلك يف 

جميع اإمارات الدولة. ما يعد موؤ�صرًا قويًا على اأن بيئة االأعمال م�صجعة وناجحة.
واأو�صح التقرير اأن دبي ا�صتحوذت وحدها على 71.7 % من اإجمايل روؤو�س االأموال امل�صجلة يف الدولة، 
بقيمة 95.7 مليار درهم، بينما احتلت اأبوظبي املرتبة االأوىل يف عدد ال�صركات، م�صتحوذة على ن�صبة 57 % 
من اإجمايل ال�صركات وك�صف اأن دبي ا�صتحوذت وحدها على 71.7 % من اإجمايل روؤو�س االأموال امل�صجلة 
يف الدولة، بقيمة 95.7 مليار درهم، امل�صدد منها 93.5 مليار درهم، وذلك نتيجة للجذب اال�صتثماري الكبري 
القائم، بينما جاءت اأبوظبي يف املرتبة الثانية من حيث روؤو�س االأموال باإجمايل 32.4 مليار درهم، امل�صدد 
منها 27.8 مليار درهم. واأ�صار التقرير اإىل اأن عدد ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة امل�صجلة يف دبي و�صل اإىل 
45 �صركة، �صبع منها تعمل يف قطاع العقار، م�صتحوذة على ن�صبة 89 % من اإجمايل روؤو�س اأموالها امل�صجلة 

بقيمة  الدولة،  امل�صاهمة اخلا�صة يف  لل�صركات  االأموال  اإجمايل روؤو�س  63.7 % من  ن�صبته  باالإمارة، وما 
تبلغ 83.5 مليار درهم، وجاء قطاع اال�صتثمار يف املرتبة الثانية يف االإمارة م�صكاًل ن�صبة %5 من روؤو�س 
 3.3 بقيمة   % 3 بن�صبة  التمويل  قطاع  ثم  �صركة،   17 وباإجمايل  درهم،  مليارات  خم�صة  وبقيمة  االأم��وال، 
مليارات درهم، باإجمايل ت�صع �صركات، وقطاع اخلدمات بن�صبة %1، واأخريًا الكهرباء واملياه واالت�صاالت 

وال�صناعة بن�صبة 0.1 %.

145�ضركة خا�ضة

اجلديدة  املن�صة  الثانية،  ال�صوق  تد�صني  ي�صكل 
االإم����ارات،  يف  اخلا�صة  ال�صركات  اأ�صهم  ل��ت��داول 
املرحلة  خالل  امل��ال  اأ�صواق  عمل  يف  نوعية  اإ�صافة 
قناة  توفري  ت�صاهم يف  لكونها  نظرا  وذلك  القادمة، 
�صتكون  اأنها  اخل��راء  من  العديد  يرى  ا�صتثمارية، 
من  تعد  باتت  التي  االأ�صواق  عمل  يف  حتول  نقطة 

االأكر ن�صاطا على امل�صتويني العاملي واالقليمي.
هيئة  بذلتها  التي  الكبرية  ه��وؤالء اجلهود  وثمن 
مت  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق 

تد�صني هذه ال�صوق.

موضوع  الغالف
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اخلا�صة للتداول باأ�صهمهم واالإ�صتفادة منها يف حتقيق 
مكا�صب بدال من انتظار التوزيعات ال�صنوية فقط. 

�صدور  اإن  امل���ايل  اخل��ب��ري  احل�صيني  ح�صام  وق���ال 
النظام املتعلق باإدراج وتداول اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة 
راأ�س  �صوق  عمق  زيادة  يف  ي�صاهم  جديدا  اإجنازا  يعد 
الأ�صهم  االإدراج  عملية  اأن  اإىل  م�صريا  الدولة،  يف  امل��ال 
اإلزامية  ولي�صت  طوعية  تكون  رمبا  اخلا�صة  ال�صركات 
نظرا لكونها تتطلب م�صتويات معينة من االإف�صاح من 
ال�صوق  يف  اأ�صهمها  ت��داول  �صيتم  التي  ال�صركات  قبل 

اجلديدة. 
امل�صاهمة  لل�صركات  الثانية  ال�صوق  تد�صني  اأن  واأكد 
امل�صاكل  م��ن  الكثري  معاجلة  يف  �صي�صاهم  اخل��ا���ص��ة 
وجه  وعلى  اأ�صهمها  على  التداول  عملية  تواجه  التي 
اخل�صو�س نقل �صهادت ملكية االأ�صهم من خالل املحاكم 
وكتاب العدل وعدم الو�صوح ال�صعري العادل لالأ�صهم، 
يف  امل�صتثمرين  تواجه  التي  اال�صكاليات  جميع  وحل 

هذه ال�صركات. 
االأخ��رية  الع�صرة  ال�صنوات  اأن  اجلميع  "يعلم  وق��ال 
ي�صاهم  خا�صة  م�صاهمة  �صركات  وج���ود  يف  �صاهمت 
بع�صها  يف  وي��ت��ج��اوز  امل�صتثمرين  م��ن  كبري  ع��دد  بها 
�صكلها  برغم  ال�صركات  فاأ�صبحت  امل�صتثمرين،  االآف 
ال�صركات  ت�صبه  عمليا  اإنها  اإال  خا�صة،  كونها  القانوين 
هذه  فاإن  لذلك،  وتبعا  اأنه  اإىل  م�صريا  العامة،  امل�صاهمة 
اإىل  للتحول  غريها  من  اأك��ر  ب�صكل  مر�صحة  ال�صركات 
اأن النقطة اجليدة التي تنبه لها امل�صرع  عامة. واأ�صاف 
العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  القانون اجلديد  يف م�صروع 
ت�صمينه لبند ي�صمح مبوجبه لل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة 
الراغبة بالتحول اإىل عامة ببيع حتى 30 % من اأ�صهمها 
ي�صتوجب  ال��ذي  القدمي  البند  من  ب��دال  ع��ام  اكتتاب  يف 
اإ�صافة 55 % على راأ�صمالها قبل عملية التحول مما كان 
ببع�صها  ودف��ع  التحول  من  ومينعها  عليها  عبئا  ي�صكل 
الإمتام هذه اخلطة يف اأ�صواق خارجية مما منع االإقت�صاد 

الوطني االإ�صتفادة منها على النحو املتوقع.

 ر�صوم اإدراج ال�صركات اخلا�صة
حدد النظام الذي اأ�صدره جمل�س اإدارة الهيئة ر�صم 
امل�صاهمة  ال�صركة  على  دره��م  ال��ف   30 بقيمة  اإدراج 
اخلا�صة التي يكون راأ�صمالها )500( مليون درهم فاأقل 
و50 الف درهم على ال�صركة التي يزيد راأ�صمالها على 
األف  درهم و100  ملياري  درهم وحتى  مليون   )500(
وتقوم  دره��م.  امللياري  على  راأ�صمالها  يزيد  التي  على 
الهيئة باالإ�صافة اإىل ال�صوق املعني، بتح�صيل الر�صوم 
يف  تنتهي  واح��دا  عاما  االإدراج  م��دة  وتكون  امل��ح��ددة 
فتكون  االأول  االإدراج  اأم��ا  ع��ام،  كل  من  دي�صمر  نهاية 

االإدراج  على  الهيئة  موافقة  تاريخ  من  اعتبارًا  مدته 
الر�صم  ويح�صب  نف�صه  العام  من  دي�صمر  نهاية  وحتى 
يف هذه احلالة على اأ�صا�س الفرتة الزمنية املتبقية من 
ال�صهر �صهرًا  بالن�صبة والتنا�صب مع اعتبار جزء  العام 

كاماًل.

 من �صمن اخلدمات التي يقدمها �صوقا اأبوظبي لالأوراق املالية ودبي املايل خدمة حفظ ال�صجالت باأ�صهم 
ال�صركات اخلا�صة يف خطوة يعترها الكثري من املحللني باأنها عن�صر داعم لفكرة تاأ�صي�س �صوق للتداول على 
اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة وي�صجع غريها على االن�صمام اإىل هذا ال�صوق، وكذلك فاإنه ي�صاهم يف مرحلة الحقة 

بتحولها اإىل م�صاهمة عامة.
 كما اأن وجود �صوق للتداول على اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة ي�صاعدها اأي�صا يف احل�صول على التمويل الالزم 
مل�صاريعها وي�صهل من تعاملها مع املنظومة البنكية يف الدولة اإىل جانب تطوير اأ�صلوب عملها واعتمادها مبداأ 

احلوكمة يف اإدارتها.
ويوفر �صوق دبي املايل جمموعة متميزة من اخلدمات املقدمة لل�صركات بوجه عام �صواء امل�صاهمة العامة 
4 �صركات  ال�صجل. وقد فو�صت  اأمني  بينها خدمة  امل�صاهمة اخلا�صة ومن  ال�صركات  اأو  ال�صوق  املدرجة يف 

م�صاهمة خا�صة حتى االآن وهي- مدائن، موارد، اأوتاد، املال كابيتال- ال�صوق باإدارة �صجل م�صاهميها. 
وتبلغ روؤو�س اأموال ال�صركات االأربعة نحو 1.9 مليار درهم، وتت�صدر �صركة مدائن املركز االأول يف القائمة 
من حيث راأ�س املال البالغ مليار درهم ثم تاأتي بعد ذلك �صركة موارد بواقع 500 مليون درهم واملال كابيتال 

366.3 مليون درهم ونحو 10 مليون درهم ل�صركة اأوتاد. 

 �ضجل ال�ضركات اخلا�ضة
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ويف بداية اجلل�صة مت انتخاب �صعادة حممد بن علي 
بن زايد الفال�صي نائبًا لرئي�س جمل�س االإدارة، واختيار 
اأع�صاء اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق من بني اأع�صاء 
وا�صتعرا�س  مناق�صة  االجتماع  خالل  مت  كما  املجل�س.  
عدد من املو�صوعات والق�صايا الهامة ذات ال�صلة بقطاع 

االأوراق املالية، وذلك على النحو التايل:

نظام احل�صاب التجميعي
عمل  تنظيم  يف  بالهيئة  امل��ن��وط  ال���دور  م��ن  انطالقًا 
نظام  املجل�س  اأقر  وتطويرها،  بالدولة  املالية  االأ�صواق 
وذل��ك   ،allocation account التجميعي  احل�صاب 
تتم  التي  التداوالت  وتنويع  ال�صوق  تن�صيط  الأغرا�س 
فيه وزيادة ال�صيولة، وذلك بعد االطالع على املمار�صات 
املجمعة  احل�صابات  بنظام  يتعلق  فيما  املتبعة  العاملية 
قد  وم��ا  ب��ه  املتعلقة  اجل��وان��ب  كافة  االعتبار  يف  اأخ���ذًا 

يرتتب على تطبيقه من نتائج يف اأ�صواق الدولة.
ويتميز النظام الذي تبنته الهيئة باأن اآليات و�صوابط 
على  الرقابة  اإمكانية  واالأ���ص��واق  للهيئة  تتيح  تطبيقه 
ال���ت���داوالت ال��ت��ي ت��ت��م م��ن خ���الل ه���ذا ال��ن��ظ��ام و�صبط 

املخالفات التي تقع باملخالفة للقانون واالأنظمة. 
ونظام احل�صاب التجميعي هو ح�صاب جممع ي�صدره 
ال�صوق ل�صالح �صركات الو�صاطة وذلك وفقاأً لالإجراءات 
املعتمدة يف هذا ال�صاأن، وهو ح�صاب اختياري خم�ص�س 
تقوم  حيث  فقط؛  املوؤ�ص�صاتيني  امل�صتثمرين  لتداوالت 
�صركة الو�صاطة بالتداول ل�صالح عمالئها املوؤ�ص�صاتيني 
فقط م��ن خ��الل ه��ذا احل�صاب ووف��ق��ًا الأوام���ره���م، ويف 
نهاية جل�صة التداول تلتزم �صركة الو�صاطة بتوزيع كافة 

االأ�صهم التي مت �صراوؤها من خالل احل�صاب املجمع اإىل 
احل�صابات اخلا�صة بامل�صتثمرين امل�صجلة لدى املقا�صة.  
ولغايات تطبيق هذا النظام متت املوافقة على اإجراء 
تعديل على كل من املادة رقم )35( من قرار جمل�س اإدارة 
اخلا�س  النظام  �صاأن  يف   2001 ل�صنة   )3( رقم  الهيئة 
الهيئة  اإدارة  ال�صوق واملادة )5( من قرار جمل�س  بعمل 
رقم )2( ل�صنة 2001 يف �صاأن النظام اخلا�س بالتداول 
االأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل  والت�صويات  واملقا�صة 
لنظام  وف��ق��ًا  ال��ت��داول  التعديل  يجيز  بحيث  امل��ال��ي��ة؛ 
ال�صوق �صالحية و�صع  اإعطاء  التجميعي، مع  احل�صاب 

المجلس يطلع على تقرير أبرز مؤشرات أداء الهيئة عن العام في ضوء خطتها االستراتيجية

اختيار هيئة الأوراق املالية وال�ضلع �ضمن اأف�ضل 30 ممار�ضة عاملية
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  عقد 
للمجل�س(  اخلام�صة  ال��دورة  )م��ن  االأول  اجتماعه  
يف مقر الهيئة بدبي برئا�صة معايل املهند�س �صلطان 
بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد، رئي�س جمل�س 

االإدارة. 
بت�صكيله اجلديد  املجل�س  اأع�صاء  االجتماع  �صم 
)�صعادة حممد بن علي بن زايد الفال�صي ، و�صعادة 
حميد علي بن بطي املهريي، و�صعادة عبد الله خليفة 
ظاهر  بن  خلفان  ه��الل  و�صعادة  ال�صويدي،  اأحمد 
الكويتي(  �صالح  علي  اليازية  و�صعادة  امل��ه��ريي، 
والرئي�س التنفيذي للهيئة �صعادة عبد الله الطريفي.
�صعادة  الهيئة  م��ن  اأي�صًا  االجتماع  ح�صر  كما 
ل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�صويدي  م��رمي 
ال��رتخ��ي�����س وامل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذ، و���ص��ع��ادة عبيد 
الزعابي نائب الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون القانونية 

واالإ�صدار والبحوث.

على �ضعيد العالقات الدولية:
يف اإط������ار ج���ه���ود ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ات 
الدولية مت توقيع مذكرة تفاهم مع  اال�صرتاتيجية 

اجلهات التالية:
• هيئة اأ�صواق املال بدولة الكويت.

• موؤ�ص�صة تطوير �صناعة االأوراق املالية املاليزية.
• هيئة  االإ�صراف املايل يف رومانيا.

• هيئة جري�صي للخدمات املالية.
املالية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  للبنوك  ال��ع��ام  املجل�س   •

االإ�صالمية مبملكة البحرين.
كما مت كذلك امل�صاركة يف اجتماعات املوؤمتر التا�صع 
املالية  لهيئات االأوراق  الدولية  للمنظمة  والثالثني 
مببادرة  الهيئة  فيه  تقدمت  ال���ذي  ال�"اأيو�صكو" 
االأ�صواق  تطوير  يف  املنظمة  دور  لتعزيز  متكاملة 

النا�صئة.

معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري يراأ�س الجتماع الأول من من الدورة اخلام�سة ملجل�س اإدارة الهيئة
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ال�صوابط واالإجراءات الالزمة لتطبيق هذا النظام، على 
اأن تقوم االأ�صواق من جانبها باعتماد ال�صوابط اخلا�صة 

بهذا النظام بعد موافقة الهيئة. 
جمال  يف  الهيئة  جهود  على  املجل�س  اط���الع  كذلك 
تاأ�صي�س  على  واملوافقة  االأويل  ال�صوق  ن�صاط  تعزيز 

وطرح عدد من ال�صركات امل�صاهمة العامة. 
تقرير اإجنازات الهيئة

اإجن��ازات  تقرير عن  على  االإدارة  اطلع جمل�س  كذلك 
واأب��رز  اأه��م  ر�صد  وميكن   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة 
اإجنازات الهيئة من خالل هذا التقرير على النحو التايل: 

على ال�صعيد الت�صريعي:
مت تعزيز البنية الت�صريعية لالأ�صواق من خالل اإ�صدار 
جمموعة االأنظمة والقرارات - ف�صاًل عن اإجراء تعديالت 

على عدد اآخر منها - من اأبرزها:
ب�صاأن   2014 )1( لعام  رقم  االإدارة  جمل�س  قرار   •

نظام اإدارة اال�صتثمار.
ب�صاأن   2014 )2( لعام  رقم  االإدارة  جمل�س  قرار   •

نظام االأذونات املغطاة.
)10( لعام 2014 ب�صاأن  رقم  االإدارة  جمل�س  • قرار 
النظام اخلا�س باإدراج وتداول اأ�صهم �صركات امل�صاهمة 

اخلا�صة.
)16( لعام 2014 ب�صاأن  رقم  االإدارة  جمل�س  • قرار 

نظام ال�صكوك.
)17( لعام 2014 ب�صاأن  رقم  االإدارة  جمل�س  • قرار 

نظام �صندات الدين.
 2014 ل��ع��ام   )27( رق���م  االإدارة  جمل�س  ق���رار   •

اخلا�س بنظام الو�صاطة يف االأوراق املالية.
)32( لعام 2014 ب�صاأن  رقم  االإدارة  جمل�س  • قرار 

نظام �صهادات االإيداع.

ال�صعيد التنظيمي:
على  ت�صرف  تنظيمية  كجهة  الهيئة  دور  اإط��ار  ويف 
اأ�صواق املال ميكن اإجمال اأبرز ما حققته الهيئة يف هذا 

ال�صاأن كما يلي: 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإط��الق   •
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
االأ�صواق  الثانية" يف  "لل�صوق  الله(  دبي )حفظه  حاكم 
املالية باالإمارات، وافتتاح التداول بها بعد اإدراج اأ�صهم 
اثنتني من ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة ب�صوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية.
جمال�س  "فاعلية  موؤ�صر  يف  االأول  املركز  اإحراز   •
للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  وف��ق  ال�صركات"  اإدارة 
االداري���ة  للتنمية  ال���دويل  املعهد  ع��ن  ال�صادر  العاملية 

ب�صوي�صرا.
و�صرق  عربيًا  االأول  املركز  على  الدولة  ح�صول   •
اأو�صطيًا يف موؤ�صر حماية امل�صتثمرين، وارتقاء الدولة 
59 درجة على امل�صتوى العاملي، مما �صاهم يف دخولها 

ح�صب  عامليًا  حت�صنًا  االأك��ر  الع�صر  االقت�صادات  قائمة 
تقييم البنك الدويل .

املوافقة  خالل  من  االأويل  ال�صوق  ن�صاط  تعزيز   •
اإدراج���ه���ا يف ال�صوقني  ال�����ص��رك��ات وم���ن ث��م  ق��ي��د  ع��ل��ى 
امل��ال��ي��ني وه�����ذه ال�����ص��رك��ات ه����ي: دب����ي ب��ارك�����س اآن���د 
كما مت  واأم��ان��ات،  واإع��م��ار مولز، وم��ارك��ة،  ريزورت�س، 
منازل  هما:  الثانية  ال�صوق  يف  اأخريتني  �صركتني  قيد 

العقارية، وامل�صتثمر الوطني.
اأ�صهم  االأوىل تداول حقوق االكتتاب يف  للمرة  • مت 

زيادة راأ�س مال �صركة "اإ�صراق العقارية". 
يف  ترخي�س  اأول  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  منح   •

اأ�صواق الدولة ملزاولة ن�صاط �صانع ال�صوق بالدولة.
اجلديدة  املالية  اخل��دم��ات  من  لعدد  الرتخي�س   •

كالتايل:
- عدد )13( �صركة ملمار�صة ن�صاط "التداول بالهام�س".

املبا�صر  ل��ل��ت��داول  ج��دي��دة  و�صاطة  �صركات   )9( ع��دد   -
.DMA

- عدد )7( �صركات ملزاولة ن�صاط اال�صت�صارات املالية 
والتحليل املايل.

-  �صركة واحدة لتداول ال�صركة حل�صابها اخلا�س.
- عدد )3( �صركات ملزاولة ن�صاط التداول يف ال�صلع.

ا�صتثمار  )2( �صندوق  تاأ�صي�س عدد  املوافقة على    -
امل��ل��ي��ار دره���م،  اإج��م��ايل جت���اوز  اأ���ص��ول  حملي بحجم 
ا�صتثمار  ���ص��ن��دوق   )2( ع��دد  ت�صجيل  على  وامل��واف��ق��ة 
اأجنبي  ا�صتثمار  �صندوق   )47( ع��دد  وترويج  حملي، 

داخل الدولة.
االل��ك��رتوين  االإف�����ص��اح  لنظام  االإل��زام��ي  التطبيق   -

)XBRL( على ال�صركات امل�صاهمة العامة.

 )107( تاأهيل  يف  للتدريب  الهيئة  م��رك��ز  جن��اح   -
منت�صبًا اأجنزوا برنامج التاأهيل املهني للو�صطاء.

اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة:
قطاعات  اإجن���ازات  بع�س  الهيئة  تقرير  ت�صمن  كما 

اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة بالهيئة ومن اأبرزها: 
حتويل  االلكرتوين:  التحول  خطة  من  االنتهاء   •
)امل�صتثمرين/�صركات  من  لكل  موجهة  خدمة    41 عدد 
احلفظ  الو�صاطة/�صركات  العامة/�صركات  امل�صاهمة 
االأمني/و�صركات االا�صت�صارات املالية والتحليل املايل/

واأمني �صجل ال�صركات الم�صاهمة اخلا�صة(
بتوفري  للدولة  القيادة احلكيمة  لتوجيهات  • تنفيذًا 
وي�صر  ب�صهولة  معامالتهم  الإجناز  للمتعاملني  اخلدمات 
الهيئة  تطبيق  اط���الق  مت  م��ك��ان..  واأي  وق���ت  اأي  يف 
Apple /Android/( االجهزة  على  الذكية   لالأجهزة 
ذكية  خدمة   11 مبجموع   )Blackberry/Windows

-تتنوع بني املعلوماتية واالجرائية- يتم تقدميها الإجناز 
املعامالت عر الهواتف الذكية واالأجهزة اللوحية.

املالية  وال�صوؤون  الب�صرية  املوارد  اإدارة  ح�صول   •
على جائزتي "التميز يف املوارد الب�صرية على م�صتوى 
التميز   " اإفريقيا"،   و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
يف ا�صرتاتيجيات بيئة عمل �صحية " و"موظف املوارد 
الب�صرية املتميز بالقطاع احلكومي على م�صتوى منطقة 

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا".
"املعايري  بعنوان  ال�صاد�س  الهيئة  موؤمتر  تنظيم   •
عمقا  اأك��ر  مالية  اأ���ص��واق  اإىل  االأم��ث��ل  الطريق  الدولية 
االأول  "املوؤمتر  تنظيم  يف  وامل�����ص��ارك��ة  و�صيولة"، 
الأ�صواق راأ�س املال العربية" بالتعاون مع احتاد هيئات 

االأوراق املالية العربية.
امل���ايل  ال�����ص��وق  ق��اع��ة  ت��اأ���ص��ي�����س  يف  • امل�����ص��ارك��ة 

االفرتا�صي للتدريب بجامعة االإمارات.
ب�صاأن  الداخلية  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   •

التدريب وجودة اخلدمات والتميز املوؤ�ص�صي.
ال�صوربون  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع    •
الب�صرية يف قطاع  الكوادر  اأبوظبي بهدف دعم وتنمية 

االأ�صواق املالية.

اإلمارات في المركز األول عالميًا 
على مؤشر »فاعلية مجالس 

إدارة الشركات« والمركز األول 
عربيًا وشرق أوسطيًا في مؤشر 

»حماية المستثمرين«

يف اإطار حر�س الهيئة على امل�صاركة يف املحافل االإقليمية والدولية التي ت�صهم يف تعزيز مكانة الدولة 
 The International Best العاملية  املمار�صات  اأف�صل  م�صابقة  يف  الهيئة  �صاركت  العاملية،  ال�صاحة  على 
Practice Competition، والتي تناف�صت فيها جهات على م�صتوى دول العامل باأف�صل التجارب املوؤ�ص�صية 

لديها، واأ�صرف على عملية التحكيم فيها جلنة مكونة من حمكمني دوليني.
وقد اطلع جمل�س االإدارة على ال�صهادات الدولية التي تفيد ت�صنيف واختيار جتارب الهيئة �صمن اأف�صل 
)30( ممار�صة عاملية، وذلك يف جمال اال�صرتاتيجية )تكامل وربط نظام اإدارة اال�صرتاتيجية بنظام تقييم 
واحلوكمة  باملخاطر  وربطه  الداخلي  التدقيق  نظام  )اأمتتة  الداخلي  التدقيق  وجم��ال  الوظيفي(،  االأداء 

املوؤ�ص�صية(، وجمال املوارد الب�صرية )برنامج تاأهيل القيادات التنفيذية(.

اختيار الهيئة �ضمن اأف�ضل 30 ممار�ضة عاملية
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تعاون بني »الأوراق املالية« 
واملجل�ص العام للبنوك 

واملوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية
وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع واملجل�س 
االإ�صالمية   امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  للبنوك  ال��ع��ام 
التعاون  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة  البحرين،  مبملكة 
التاأهيل  برامج  من  اال�صتفادة  عر  وذلك  بينهما، 
والتدريب التي يقدمها كل طرف لالآخر مبا يكفل 
واالأن�صطة  الدولة،  يف  املال  اأ�صواق  عمل  تطوير 
واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ب�����ص��ف��ة ع���ام���ة، واالرت���ق���اء 
املجال  هذا  يف  للعاملني  املهني  االأداء  مب�صتوى 

ب�صفة خا�صة.
وحتدد املذكرة اآفاق التعاون بني الطرفني يف 
بينهما  والتن�صيق  والدرا�صات  اخل��رات  تبادل 
التي  والتعليم  والتدريب  التاأهيل  ب�صاأن جماالت 
التدريبية  ال��رام��ج  واق���رتاح  الطرفان،  ينظمها 
املالية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  العاملني  للمهنيني 
املهنية  مب�صتوياتهم  واالرتقاء  تطويرهم  بهدف 
واالأدوات  باملنتجات  اجليدة  املعرفة  يحقق  مبا 
والت�صجيع  املالية،  االأ�صواق  يف  املتداولة  املالية 
على التعليم امل�صتمر والتطوير املهني يف جمال 
تبادل  يتم  االتفاق،  ومبقت�صى  املالية.  اخلدمات 
الدرا�صات والبحوث واملطبوعات التي يقوم بها 
و�صيا�صات  اأنظمة  مع  يتعار�س  ال  مبا  طرف  كل 
الطرف االآخر، كما يتيح كل طرف ملوظفي الطرف 
االأن�صطة  يف  وامل�صاركة  اال�صتفادة  فر�صة  االآخ��ر 

والفعاليات والدورات واملوؤمترات.
وقع املذكرة عن الهيئة �صعادة د. عبيد الزعابي 
القانونية  ل��ل�����ص��وؤون  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
واالإ�����ص����دار وع���ن امل��ج��ل�����س ع��ب��د االإل����ه بلعتيق 
االأمني العام. ي�صار اإىل اأن املجل�س العام للبنوك 
ه��و موؤ�ص�صة  االإ���ص��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
16 مايو  تاأ�ص�س بتاريخ  دولية مقرها البحرين، 
2001، وهو موؤ�ص�صة منتمية اإىل منظمة التعاون 

االإ�صالمي.

»الهيئة« توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة تطوير 
�ضناعة الأوراق املالية املاليزية

وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع وموؤ�ص�صة تطوير 
اإىل  املالية مباليزيا مذكرة تفاهم تهدف  االأوراق  �صناعة 
اال�صتفادة  خ��الل  م��ن  بينهما  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
التاأهيل والتدريب، مبا يكفل تطوير  املتبادلة من برامج 
عامة  ب�صفة  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  و�صناعة  امل���ال  اأ���ص��واق 
واالرتقاء مب�صتويات االأداء املهني للعاملني يف هذا املجال 

ب�صفة خا�صة.
ومت تبادل وثائق التوقيع على هام�س جل�صات منتدى 
برعاية  دبي  يف  عقد  ال��ذي  العاملي،  االإ�صالمي  االقت�صاد 
وح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
دبي،  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه الله، وبح�صور 9 من زعماء وروؤ�صاء الدول بينهم 

رئي�س الوزراء املاليزي جنيب رزاق.
وقام �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�س التنفيذي للهيئة 
وراجنيت اأجيت �صينغ الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق 
املالية املاليزية بتبادل وثائق التوقيع على املذكرة. ح�صر 
كما  رزاق،  جنيب  ماليزيا  وزراء  رئي�س  التوقيع  مرا�صم 
ح�صرها اأي�صًا اأزمان ه�صام �صي دوي الرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة تطوير �صناعة االأوراق املالية ود. عبيد الزعابي 
القانونية  ل��ل�����ص��وؤون  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 

واالإ�صدار.
عبد  �صعادة  اأك��د  التفاهم،  مذكرة  وثائق  تبادل  وعقب 
الله الطريفي اأن التوقيع على املذكرة ياأتي يف اإطار �صعي 
الهيئة امل�صتمر من اأجل توفري البيئة اال�صتثمارية املالئمة 
وتدعم  ال�صتثماراتهم  احلماية  حتقق  التي  للم�صتثمرين 
منو وتنوع االقت�صاد الوطني، واملحافظة على ا�صتقرار 

وتنمية  االأ�صواق،  هذه  يف  التعامالت  و�صفافية  ونزاهة 
م�صتوى املهارة واملعرفة لدى االأ�صخا�س حمرتيف العمل 
اخلدمات  مب�صتوى  االرتقاء  يف  ي�صاهم  مبا  باالأ�صواق، 

املالية املتاحة باأ�صواقنا املالية".
اإيجابية  انعكا�صات  لها  كان  اجلهود  هذه  اأن  واأ�صاف 
الدولية  املالية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  تاأكيد  يف  متثلت 
على متانة البنية االأ�صا�صية ل�صوق االأوراق املالية بدولة 
والت�صريع  التنظيم  حيث  من  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
اإىل  الرتقية  بعد  – خ�صو�صًا  اأ�صبح  قد  واأن��ه  والرقابة، 
–وجهة  الدولية  املالية  املوؤ�صرات  اأهم  نا�صئة على  �صوق 
اخلدمات  وم��زودي  املوؤ�ص�صاتيني  للم�صتثمرين  رئي�صة 

املالية يف املنطقة.
هيئة  مع  بالتعاون  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ون��وه 
م�صيدًا  لها،  التابعة  واجلهات  املاليزية  املالية  االأوراق 
باخلرات املتميزة لها والتجربة الناجحة لل�صوق املايل 
نظرًا  التجربة  ه��ذه  من  اال�صتفادة  واأهمية  ماليزيا  يف 
االأ���ص��واق  ب��ني  ت�صابه  واأوج���ه  م�صرتكة  قوا�صم  ل��وج��ود 
املالية النا�صئة يف الدولتني، وباعتبار اأن ال�صوقني املاليني 
م�صتوى  على  الرائدة  االأ���ص��واق  من  تعتران  منهما  لكل 
التفاهم  مذكرة  بنود  اأن  واأو�صح  االإ�صالمي.  االقت�صاد 
املوقعة تدعم اخلطة اال�صرتاتيجية للهيئة التي تعمل على 
تعزيز قدرات الهيئة املوؤ�ص�صية وتطوير البنية التنظيمية 
االلكرتونية  البنية  وحتديث  املوؤ�ص�صي  التميز  وحتقيق 
من  واجل��ودة  التميز  مفاهيم  ن�صر  اإىل  اإ�صافة  التحتية، 
تدريبية يف  ون��دوات وبرامج  تنظيم ور���س عمل  خ��الل 

جمال عمل الهيئة.

�سعادة عبد الله الطريفي يتبادل الوثائق مع راجنيت اأجيت �سينغ بح�سور رئي�س وزراء ماليزيا جنيب رزاق
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 موؤمتر �ضنوي لأ�ضواق املال بدول »التعاون«
لروؤ�صاء  ال��وزاري��ة  اللجنة  واف��ق��ت 

املنظمة  اإدارات اجلهات  جمال�س 
لالأ�صواق املالية بدول جمل�س 

ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
العربية، على عقد موؤمتر 
���ص��ن��وي ي�����ص��م م��ك��ون��ات 
بدول  املال  راأ�س  اأ�صواق 

دولة  ت�صت�صيفه  املجل�س 
ال���رئ���ا����ص���ة، وك���ذل���ك ع��ق��د 

مع  يتزامن  تن�صيقي  اجتماع 
والدولية  االقليمية  االجتماعات 

التي ت�صارك فيها دول املجل�س لتوحيد 
اأن يتم التن�صيق  مواقفها يف املحافل الدولية على 
)اإذا دعت  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ص��ة واالأم���ان���ة  ب��ني دول���ة 

احلاجة( لذلك.
ال��ذي  اخل��ام�����س،  اجتماعها  خ��الل  ق���ررت  كما 
عمل  فريق  دع��وة  على  م��وؤخ��را،  بالكويت  عقدته 
املنظمة  اجل��ه��ات  يف  ال��ت��دري��ب  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ني 
لالأ�صواق املالية بدول املجل�س لعقد اجتماع واحد 
يف  والتكامل  التعاون  وتطوير  لتعزيز  �صنويا 
جماالت التدريب وتبادل اخلرات للمخت�صني يف 

االأ�صواق املالية.
وواف���ق���ت ع��ل��ى م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ب��ني اجل��ه��ات 
ب�صيغتها  املجل�س،  بدول  املالية  لالأ�صواق  املنظمة 
اط��ل��ع على  اأن  بعد  وذل���ك  االج��ت��م��اع،  امل��رف��ق��ة يف 
لروؤ�صاء  الوزارية  للجنة  الرابع  االجتماع  حم�صر 
املالية  لالأ�صواق  املنظمة  اجلهات  اإدارات  جمال�س 
بدول املجل�س املنعقد يف اأكتوبر من العام 2013، 
وما ت�صمنه من تو�صيات ب�صاأن مذكرة التفاهم بني 
املجل�س،  بدول  املالية  لالأ�صواق  املنظمة  اجلهات 

وعلى مذكرة االأمانة العامة بهذا ال�صاأن. 
واطلعت اللجنة على تقرير االأمانة العامة ب�صاأن 
القواعد واملبادئ املوحدة لتكامل االأ�صواق املالية، 
ومبادئ  ق��واع��د  م��ن  اإل��ي��ه  التو�صل  مت  م��ا  وك��ذل��ك 
وهي:  االأع��ل��ى  املجل�س  من  اعتمادها  مت  موحدة 
االأ���ص��واق  االأ���ص��ه��م يف  الإدراج  امل��وح��دة  ال��ق��واع��د 
الإدراج  املوحدة  والقواعد  املجل�س،  بدول  املالية 
ال�صندات وال�صكوك يف االأ�صواق املالية، والقواعد 
اال�صتثمار  ���ص��ن��ادي��ق  وح����دات  الإدراج  امل��وح��دة 
املوحدة  االإف�صاح  وقواعد  املالية،  االأ���ص��واق  يف 
ل����الأوراق امل��ال��ي��ة امل��درج��ة يف االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة، 
يف  املدرجة  ال�صركات  حلوكمة  املوحدة  واملبادئ 
االأ�صواق املالية بدول املجل�س، والقواعد املوحدة 
القواعد  وهي  املالية،  االأ�صواق  يف  االأ�صهم  لطرح 

التي مت االتفاق على اأن يتم العمل بها 
تنتهي  ملدة  ا�صرت�صادية  ب�صفة 
 ،)2014( ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة 
املوحدة  القواعد  وكذلك 
الإ�صدار وطرح ال�صندات 
االأ�صواق  يف  وال�صكوك 
املجل�س  ب����دول  امل��ال��ي��ة 
وال�����ق�����واع�����د امل����وح����دة 
الإ���ص��دار وط���رح وح��دات 
���ص��ن��ادي��ق اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
املجل�س  بدول  املالية  االأ�صواق 
لالإ�صراف  املوحدة  القواعد  وم�صروع 
وال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال���ت���داول يف االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة، 
العام  بنهاية  اال�صرت�صادية  مدتهم  نهاية  واملحددة 

.2015

للمجل�س  ال��ت��و���ص��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  وات��ف��ق��ت 
على  باملوافقة  االأعلى  للمجل�س  بالرفع  ال��وزاري 
االأ�صهم  لطرح  املوحدة  بالقواعد  العمل  ا�صتمرار 
يف االأ�صواق املالية بدول جمل�س التعاون، والتي 
اإىل  ا�صرت�صادية  ب�صفة  املجل�س  اعتمدها  اأن  �صبق 
املوحدة  القواعد  اإعداد منظومة  االنتهاء من  حني 
من  والتاأكد  كامل  ب�صكل  املالية  االأ�صواق  لتكامل 
يتم  اأن  ع��ل��ى  بع�صها،  م��ع  وت��واف��ق��ه��ا  م��واءم��ت��ه��ا 
ملراجعة  املجل�س  دول  من  قانوين  فريق  ت�صكيل 
والتاأكد  واحدة  كمنظومة  املوحدة  القواعد  جميع 
رفعها  ثم  ومن  اأحكامها  ومواءمة  ان�صجامها  من 
االأ�صواق  هيئات  روؤ�صاء  للجنة  واحدة  كمجموعة 
وكذلك  املجل�س،  ب��دول  يعادلهم(  م��ن  )اأو  املالية 
القواعد  من  االنتهاء  ب�صرعة  العمل  فريق  توجيه 
ب��دول  املالي��ة  االأ���ص��������واق  لتك��ام��ل  امل��وح��������دة 

املجل�س.
اجتماع  عقد  اأهمية  ال��وزاري��ة  اللجنة  واأك��دت   
موؤ�ص�صات  حمافظي  جلنة  ب��ني  م�صرتك  �صنوي 
النقد والبنوك املركزية واللجنة الوزارية لروؤ�صاء 
املالية،  لالأ�صواق  املنظمة  اإدارات اجلهات  جمال�س 
وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق باجلوانب 
الرقابية املنظمة لالأ�صواق املنظمة لالأ�صواق املالية 
امل�صتمر  التن�صيق  والأهمية  التجارية،  والبنوك 
املايل  التكامل  موا�صيع  يف  الرقابية  اجلهات  بني 
ب���دول امل��ج��ل�����س، وذل���ك ع��ل��ى اأن ت��ت��وىل االأم��ان��ة 
على  امل��و���ص��وع  ع��ر���س  ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام��ة ملجل�س 
املركزية  النقد والبنوك  جلنة حمافظي موؤ�ص�صات 
عقد  برتتيب  القادم  اجتماعهم  يف  املجل�س  ب��دول 

االجتماع امل�صرتك اعتبارا من العام 2015.

هيئة الأوراق املالية وال�ضلع توقع مذكرة 
تعاون مع هيئة اأ�ضواق املال بالكويت

للجنة  الثالثة  ال��دورة  اجتماعات  هام�س  على  مت 
االإماراتية الكويتية امل�صرتكة باأبوظبي توقيع مذكرة 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  م��ن  ك��ل  ب��ني  ت��ع��اون 
وقع  بالكويت.  املال  اأ�صواق  وهيئة  االإم��ارات  بدولة 
املذكرة عن الهيئة �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�س 
الكويتية  امل��ال  اأ�صواق  هيئة  وعن  للهيئة  التنفيذي 
�صعادة  د. نايف فالح مبارك احلجرف رئي�س جمل�س 

املفو�صني املدير التنفيذي.
توفري  على  للمذكرة  االأ�صا�صي  الغر�س  ين�صب 
للم�صتثمرين، والعمل على �صمان  مزيد من احلماية 
عمل  اإط��ار  خ��الل  من  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  كفاءة 
وت��ب��ادل  امل�����ص��رتك  وال��ت��ف��اه��م  ال��ت��ع��اون  �صبل  يهيئ 
القوانني  بها  ت�صمح  التي  احل��دود  وف��ق  املعلومات 

واللوائح املنظمة.
يف  امل�صاع�دة  املذكرة  هذه  عمل  نطاق  ويت�صمن 
با�صتغالل  التعامالت  �صد  االإج��راءات  واتخاذ  ك�صف 
االأ�صواق  يف  التالعب  وح��االت  الداخلية  املعلومات 
االأوراق  تعامالت  يف  االحتيال  ح��االت  من  وغريها 
واالأوراق  بال�صركات  يتعلق  فيما  وامل�صاعدة  املالية، 
والن�صاطات  واخل��ي��ارات  االآج��ل��ة  وال��ع��ق��ود  امل��ال��ي��ة 

اال�صتثمارية.
ك���م���ا ي��ت�����ص��م��ن ن����ط����اق ال���ع���م���ل ك����ذل����ك اإن����ف����اذ 
بالتعامل  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح  وال��ق��واع��د  ال��ق��وان��ني 
واخل��ي��ارات  امل�صتقبلية  والعقود  املالية  ب���االأوراق 
بها،  التعامل  وتنظيم  اجلماعية  واال���ص��ت��ث��م��ارات 
واالإ�صراف والرق�ابة على اأ�صواق االأ�صهم وكذلك على 
تاأهيل  املقا�صة والت�صوية، وتعزيز و�صمان  عمليات 
رفع  على  العمل  مع  املرخ�صني  االأ�صخا�س  وكفاءة 
م�صتواهم املهني مبا ي�صمن نزاهة املعامالت وكفاءة 
لعرو�س  درين  املُ�صْ التزام  و�صمان  املهني،  االأداء 
االإدارة  جمال�س  واأع�صاء  املالية  ل��الأوراق  االكتتاب 
وامل�صت�صارين  وامل�����ص��اه��م��ني  ال�����ص��رك��ات  وروؤ����ص���اء 
يف  ترغب  التي  تلك  اأو  امل��درج��ة  لل�صركات  املهنيني 
االإدراج باالأ�صواق التابعة للهيئتني بكافة االلتزامات 
واإن��ف��اذ  وال��ن��ظ��م،  ال��ق��وان��ني  يف  عليها  املن�صو�س 
بعمليات  املتعلقة  وال��ل��وائ��ح  واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني 
ال�صفقات  ترتيب  وك��ذل��ك  وال��ت��ع��ام��الت،  االإ����ص���دار 
ب���االأوراق  املتعلقة  واال�صت�صارات  االإدارة  واأع��م��ال 

املالية، وعمليات اال�صتحواذ والدمج.
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دعت العتماد »العربية« لغة رسمية في اجتماعات »أيوسكو« 

 الإمارات تطرح مبادرة لتعزيز اأداء هيئات الأ�ضواق املالية باملنطقة العربية 

و �صارك وفد الهيئة يف اجلل�صات التمهيدية واحللقات 
ومن  للموؤمتر،  التح�صريية  واالجتماعات  النقا�صية 
ومت  االأو�صط،  وال�صرق  اإفريقيا  جلنة  اجتماعات  بينها 
"اأيو�صكو"،  ملنظمة  اال�صرتاتيجي  التوجه  ا�صتعرا�س 
ال��ق��درات،  بناء  ب��رام��ج  بتمويل  متعلق  ق��رار  وم��ق��رتح 
واآخر يتعلق باإجراءات ت�صريع ان�صمام االأع�صاء ملذكرة 
التفاهم متعددة االطراف، ومناق�صة اأ�صاليب تعزيز عمق 

االأ�صواق املالية النا�صئة من خالل املنتجات غري املالية.
و�صارك الوفد كذلك يف اجتماع جلنة االأ�صواق النامية 
امل�صاريع  متويل  تناولت  والتي   ،)GEM( والنا�صئة 
ال�صغرية واملتو�صطة من خالل اأ�صواق املال، والتمويل 
ط��وي��ل االأج���ل م��ن خ��الل االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة للم�صاريع 

ال�صغرية واملتو�صطة وم�صاريع البنية التحتية.
�صناديق  تطوير  مناق�صة  االج��ت��م��اع  خ��الل  مت  كما 
من  ك��ل  فيه  تتعاون  النا�صئة  االأ���ص��واق  يف  ا�صتثمار 
ل�صناع  تو�صيات  وتقدمي  الدويل  "االأيو�صكو" والبنك 
واأف�صل  املنا�صبة  ب��االإ���ص��الح��ات  يتعلق  فيما  ال��ق��رار 
املمار�صات الناجحة لتطوير �صناعة �صناديق اال�صتثمار 
املتعلقة  الق�صايا  اإىل  اإ�صافة  النا�صئة،  االأ���ص��واق  يف 
والق�صايا  ا�صتثماري،  منظور  م��ن  املالية  ب��االأ���ص��واق 

والتحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية.
العربية  الرقابية  الهيئات  وممثلو  روؤ���ص��اء  وعقد 
العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احت���اد  يف  االأع�����ص��اء 
االأوراق  هيئة  من  دع��وة  على  بناء  ت�صاوريًا  اجتماعًا 
التي  املبادرة  ملناق�صة  االإم���ارات،  بدولة  وال�صلع  املالية 
طرحتها دولة االإمارات والتي ت�صعى اإىل تطوير وتفعيل 

الواقع يف جمال �صناعة  اأر���س  "االأيو�صكو" على  دور 
اخلدمات املالية، خ�صو�صًا يف املنطقة العربية.

اأبرز ما تناولته املبادرة:
1 - العمل على دعم قدرات واإمكانات اأع�صاء منظمة 
اإفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  "اأيو�صكو" 
مبا ي�صمح لهم بامل�صاركة الفعالة يف تبادل ونقل املعرفة 
دورهم  وتعزيز  املالية،  االأ���ص��واق  بت�صريعات  املت�صلة 
خالل  م��ن  وذل��ك  والتنفيذ،  والتنظيم،  االإ���ص��راف،  يف 
تو�صيات  واإ���ص��دار  بو�صع  دوري  ب�صكل  املنظمة  قيام 
ب�صكل  التعامل  من  االأع�صاء  ن  مُتكِّ عملية  وتوجيهات 
اأف�صل مع اأي اأزمة مالية تواجههم. كما ت�صمن املقرتح 
تطوير م�صاريع ثنائية بني االأع�صاء وفقًا ملا ت�صفر عنه 
درا�صة احلاالت التي يعر�صها االأع�صاء بناء على طلبهم.
2 - تطوير نتائج اجتماعات جمموعات وفرق العمل، 
والو�صفي  النظري  املنهج  من  التحول  خالل  من  وذلك 
تعر�س  التي  التقارير  قراءة  كما يف حالة  االآن-  القائم 
التطبيقي  املنهج  اإىل  اإح���رازه-  مت  ال��ذي  التقدم  درج��ة 
ودرا�صة احلالة مبا ميكن اأع�صاء "اأيو�صكو" من تبادل 

اخلرات والنتائج.
ال��دول االأع�صاء  تبني برامج تدريب عملية يف   -  3

تقوم "اأيو�صكو" بتمويلها جزئيًا.
حذو  "اأيو�صكو" لتحذو  ل�  ر�صمي  طلب  تقدمي   -  4
يف  وغريها  ال���دويل،  والبنك  املتحدة،  االأمم  منظمات 
اعتماد اللغة العربية كلغة ر�صمية يتم ا�صتخدامها جنبًا  
تعتمدها  التي  االأخ��رى  الر�صمية  اللغات  مع  جنب  اإىل 

املنظمة حاليًا".

خالل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  ط��رح��ت 
للمنظمة  والثالثني  التا�صع  امل��وؤمت��ر  اجتماعات 
"اأيو�صكو"  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ات  ال��دول��ي��ة 
م���ب���ادرة  ال����رازي����ل،  يف  ع��ق��د  ال�����ذي   IOSCO

املالية  االأ����ص���واق  هيئات  اأداء  تعزيز  ت�صتهدف 
يف  "االأيو�صكو"  دور  وتطوير  العربية،  باملنطقة 
اأع�صاء  بني  واملعارف  والتجارب  اخلرات  تبادل 

املنظمة.
الهامة  ال��ق�����ص��اي��ا  امل���وؤمت���ر ع���ددا م��ن  ون��اق�����س 
وبحث  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات  ب�صناعة  ال�صلة  ذات 
على  ال��رق��اب��ة  بهيئات  تتعلق  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات 

االأوراق املالية واأ�صواق املال.

 مبادرة الهيئة تستهدف تطوير 
أداء الـ»أيوسكو« عمليًا في 
مجال صناعة الخدمات المالية 
بالمنطقة العربية
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ضمن خطط تحويل الدولة لمركز عالمي للخدمات المالية

حمفزات قوية لإن�ضاء �ضوق �ضندات و�ضكوك ن�ضطة يف الإمارات
اأكد �صعادة عبدالله الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيئة 
االأوراق املالية وال�صلع، اأن نظامي ال�صكوك وال�صندات 
يت�صمنان حمفزات قوية الإن�صاء �صوق �صندات و�صكوك 
ن�صطة يف االإم��ارات، وذلك �صمن خطط حتويل الدولة 
الطريفي  واأ���ص��اف  املالية.  للخدمات  عاملي  مركز  اإىل 
الهيئة  ملتقى تعريفي نظمته  افتتاحية، خالل  كلمة  يف 
بالتعاون مع االأ�صواق املالية وجمعية اخلليج لل�صندات 
وال�صكوك يف اأبوظبي ودبي، حول ال�صكوك وال�صندات 
وتداولها،  واإدراج��ه��ا  باإ�صدارها  اخلا�صة  وال��ق��واع��د 
الرئي�س  نائب  الزعابي  عبيد  الدكتور  عنه  نيابة  األقاها 
اأن  بالهيئة،  واالإ���ص��دار  القانونية  لل�صوؤون  التنفيذي 
النظامني مبنيان على روؤية الهيئة وا�صرتاتيجيتها التي 

تهدف اإىل و�صع هيكل تنظيمي متني.
 واأ�صاف اأن اأنظمة الهيئة تهدف اإىل االرتقاء و�صواًل 
اأ�صواق  تطوير  بهدف  العاملية  املمار�صات  اف�صل  اإىل 
من  ج��زء  اجلديدين  النظامني  اأن  اإىل  م�صريًا  ال��دول��ة، 
خطط حتويل دولة االإم��ارات اإىل مركز عاملي للخدمات 
ك��اأداة  املحلية  الدين  �صندات  اأ���ص��واق  وت��روي��ج  املالية 
و�صعا  النظامني  اإن  اإىل  ون��وه  املالية.  لالأ�صواق  هامة 
على اأ�ص�س تتوافق مع اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا 

املجال.
والدولية  املحلية  ال�صندات  �صوق  منو  اأن  واأو�صح 
يقدم للم�صتثمرين خيارات لتنويع ا�صتثماراتهم، ونوه 
اإىل اأن حجم اإ�صدارات ال�صندات وال�صكوك يف الدولة 
مليار   44,2 جت��اوز  العام  من  االأول  الن�صف  يف  فقط 
درهم، وهو ما ي�صكل %55 من اإجمايل االإ�صدارات يف 
لتقارير  وفقًا  الفرتة،  نف�س  يف  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

دولية.
جمل�س  دول  يف  ال�صكوك  اإ�صدارات  اأن  اإىل  واأ�صار 
 ،2014 عام  من  االأول  الن�صف  يف  اخلليجي  التعاون 
يف  ت�صجيلها  مت   6% ب�  مقارنة   19% بن�صبة  ارتفعت 

ماليزيا، وفقا لتقرير �صتاندارد اأند بورز.
اخلا�س  برناجمها  اأطلقت  ال�صارقة  اإم��ارة  اإن  وق��ال 
دوالر  مليون   750 قيمته  بلغت  وال��ذي  الدين  ب�صكوك 

على مدى ع�صر �صنوات.
الرتويجية  احلملة  لهذه  العامة  االأه��داف  اأن  واكد 
امل�صدرين  بني  الوعي  زيادة  هي  الهيئة  اأطلقتها  التي 
ودعم  بال�صكوك،  يتعلق  فيما  املحتملني  وامل�صتثمرين 
لالقت�صاد  وع��ا���ص��م��ة  رئ��ي�����ص��ي  م���ايل  ك��م��رك��ز  ال��دول��ة 
م�صتوى  رف���ع  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  وت��اأك��ي��د  االإ���ص��الم��ي، 
لعر�س  الدولة، وكذلك  اأ�صواق  والكفاءة يف  ال�صفافية 
انعكا�صات اجلوانب االإيجابية اجلديدة على االأ�صواق 

بالدولة. املالية 

البحوث  م�صت�صار  بركات  د.منذر  عر�س  ذل��ك،  اإىل 
واالإجرائية  القانونية  اجل��وان��ب  بالهيئة،  الرئي�صي 
مو�صحا  وال�����ص��ك��وك،  ال�����ص��ن��دات  بنظامي  اخل��ا���ص��ة 
�صروط  جمموعة  توفري  ت�صمل  االإ���ص��دار  �صروط  اأن 
ال  بحيث  امل�����ص��درة(،  اجلهة  اأو  )ال�صركة  امللتزم  يف 
متنعه  قيود  اأية  للملتزم  التاأ�صي�صية  الوثائق  تت�صمن 
واإدراج  ب��اإ���ص��دار  يتعلق  فيما  كملتزم  الت�صرف  م��ن 

يجب  كما  النظام،  الأحكام  وفقا  وال�صكوك  ال�صندات 
املناطق  غري  يف  بالدولة  تاأ�ص�س  قد  امللتزم  يكون  اأن 
التجزئة،  ل�صكوك  االأ�صا�صي  االإدراج  حال  يف  احلرة، 
ال�صرعية،  اللجنة  قبل  م��ن  ال�صكوك  اإج���ازة  وي��ج��ب 
ويجب اأن ال يقل اإجمايل القيمة اال�صمية لالإ�صدار من 
ال�صكوك التي يعتزم اإدراجها عن ع�صرة ماليني درهم، 
اأو ما يعادل ذلك باأية عملة اأجنبية مقبولة لدى الهيئة 

وال�صوق.
���ص��روط  اإىل  بالهيئة  ال��ب��ح��وث  م�صت�صار  واأ����ص���ار 
والتي  االأ���ص��ا���ص��ي  واالإدراج  االإ���ص��دار  على  امل��واف��ق��ة 
للنموذج  وفقا  اكتتاب  ن�صرة  وت��ق��دمي  اإع���داد  ت�صمل 
كافة  االكتتاب  ن�صرة  وت�صمني  الهيئة،  تعتمده  الذي 
اأنه  كما  للتحويل،  القابلة  ال�صكوك  و�صروط  تفا�صيل 
وفقا  ال�صكوك  واإدراج  وطرح  اإ�صدار  يكون  اأن  ميكن 
لرنامج اإ�صدار توافق عليه الهيئة، كذلك الدخول يف 
احل�صول  يف  االأمني  حق  تاأكيد  تت�صمن  اأمانة  اتفاقية 
وواجباته  ال�صكوك،  بتلك  تتعلق  معلومات  اأية  على 
وتعيني  ال�صكوك،  حملة  وم�صالح  حقوق  حماية  يف 
يف  دفع  كوكيل  للعمل  بالدولة  العاملة  امل�صارف  اأحد 

الدولة.
على  النظامني  اإع��داد  يف  اعتمدت  الهيئة  اأن  واأك��د 
االعتبار  بعني  اأخذت  لكنها  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 
من  امل�صتثمرين  حقوق  حماية  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق 
املرونة  وحتقيق  جهة  من  وال�صندات  ال�صكوك  حملة 

املمكنة للم�صدر من جهة اأخرى.
يف  امل��درج��ة  ال�صركات  جميع  اإن  ب��رك��ات  د.  وق��ال 
النظامني  مظلة  �صمن  ت��ق��ع  امل��ح��ل��ي��ة،  امل���ال  اأ���ص��واق 
اأي  واأن  وال�����ص��ن��دات،  ال�صكوك  ب��اإ���ص��دار  اخل��ا���ص��ني 
اأن حتظى  ي��ج��ب  ال�����ص��رك��ات  ل��ه��ذه  اإ����ص���دار  ع��م��ل��ي��ة 
بها،  املعمول  االأنظمة  مع  وتوافقها  الهيئة  مبوافقة 
من  وال�صكوك  ال�صندات  باإ�صدارات  يتعلق  فيما  اأم��ا 
فهي  املحلية،  احلكومات  اأو  االحتادية  احلكومة  قبل 
اإ�صداراتها  تخ�صع  وال  الهيئة  مظلة  خ��ارج  جميعها 

الهيئة. ملوافقة 
وخالل جل�صات امللتقى حتدث ال�صيد عمر ال�صركال  
م��ن ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ع��ن اجل��وان��ب 
يف  حتدث  كما  وال�صكوك،  بال�صندات  املتعلقة  الفنية 
دبي  ب�صوق  العمليات  مدير  رب��اع  خليفة  ال�صيد  دبي 
ال�صيد مايكل جيفري رئي�س جمعية  املايل، كما تناول 
املايل  دبي  مركز  من  تتخذ  التي  وال�صكوك  ال�صندات 
تواج�ه  الت�ي  التح�دي�ات  عن  عر�ص�ًا  له��ا،  مقرا  العاملي 
حم�اي�ة  و�صب�ل  وال�صك�وك،  ال�صن�دات  يف  اال�صتثم�ار 

امل�صتثم�ري�ن.

 44.2
 حجم إصدارات السندات 

والصكوك في الدولة في 
النصف األول من 2014

 750
مليون دوالر قيمة 

برنامج الشارقة الخاص 
بصكوك الدين على 

مدى 10 سنوات

 جميع الشركات المدرجة في 
األسواق المحلية ضمن مظلة 

النظامين الخاصين بإصدار 
الصكوك والسندات
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الهيئة حتتفل باليوم الوطني الثالث والأربعني
الوطني  باليوم  املالية وال�صلع  االأوراق  احتفلت هيئة 
الثالث واالأربعني لدولة االإمارات العرية املتحدة، ونظمت 
احتفالية كبرية بهذه املنا�صبة مبقرها يف اأبوظبي وفرع 
الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  بدبي بح�صور  الهيئة 
وم��دي��ري  التنفيذي  الرئي�س  ون���واب  للهيئة  التنفيذي 

االإدارات وكافة موظفي الهيئة.
 وقام الرئي�س التنفيذي للهيئة بافتتاح فعاليات احلفل، 
االأوراق  هيئات  احت��اد  اأم��ني  طريف  جليل  ح�صره  ال��ذي 
املالية العربية. واألقى كلمة �صلط فيها ال�صوء على واقع 
دولة االإمارات حاليًا واملكانة املتميزة التي اكت�صبتها يف 
�صدارة االأمم مع التذكري مبا�صي الدولة وتراثها، ورفع 
بقيادة �صاحب  للدولة  للقيادة احلكيمة  التهنئة  الطريفي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ��ي��ه  ال��ل��ه(  )حفظه 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي )رعاه الله(، واإخوانهما اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء 

املجل�س االأعلى حكام االإمارات واأولياء العهود.
دولة  تاأ�صي�س  ذكرى  كلمته  يف  الطريفي  وا�صتعر�س   
قبل  االإم����ارات  عليه  كانت  ال��ذي  ال��واق��ع  مبينا  االحت���اد، 
االآباء  قيام االحتاد، وعدد ماآثر االحتاد وا�صتذكر مناقب 
الله  ب��اإذن  لهما  للمغفور  البي�صاء  واالأي���ادي  املوؤ�ص�صني 
دولة  موؤ�ص�س  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  تعاىل 
االحتاد وباين نه�صتها وال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 
نادرًا على درب  اللذين قدما بعطائهما واإجنازاتهما مثاًل 

االإخال�س والتفاين من اأجل رفعة �صاأن الوطن عاليًا.
حققتها  ال��ت��ي  الهائلة  ب���االإجن���ازات  �صعادته  ون���وه   
الدولة على خمتلف االأ�صعدة من واقع تقارير التناف�صية 
واملوؤ�صرات العاملية. واأ�صار اإىل برنامج اخلدمة الوطنية 

باعتباره مبادرة مهمة للتعبري عن الوالء واالنتماء للوطن 
وقيادته احلكيمة وبرناجمًا يتيح الفر�صة الأبنائه للتعبري 

عن العرفان باجلميل لهذا الوطن املعطاء.
ونظمت الهيئة حفاًل يف احلديقة املقابلة ملقر الهيئة يف 
اأبوظبي وقاعة امل�صرح يف مبنى فرع الهيئة بدبي، ت�صمن 
للمغفور  الدور املحوري  فيلمًا وثائقيًا عن  احلفل عر�س 
له باإذن الله ال�صيخ زايد بن �صلطان يف اإر�صاء دعائم دولة 
والتقاط  االح��ت��ف��ال،  كعكة  تقطيع  ت�صمن  كما  االحت���اد، 
الرئي�س  بح�صور  الهيئة  موظفي  لكافة  جماعية  �صورة 
التنفيذي للهيئة، وتقدمي عرو�س لفرق �صعبية وعرو�س 
تراثية للتذكري بتاريخ جمتمع االإمارات وما�صيه وتعزيز 
املجتمع  حياة  م��ن  من��اذج  وت�صمنت  الوطنية،  الهوية 
البحرية  والبيئة  ال�صحراوية  البيئة  يف  االإم���ارات���ي 
والبيئة الزراعية، مت خاللها تقدمي عرو�س حية لعمليات 
القن�س با�صتخدام ال�صقور و�صيد اللوؤلوؤ وت�صلق اأ�صجار 
االإم��ارات يف  اإن�صان  واأهمية كل منها يف حياة  النخيل، 

املا�صي واحلا�صر.
امل�صلحة  بالقوات  املعنوية  ال�صوؤون  اإدارة  وقدمت 
بناء  يف  واأه��م��ي��ت��ه  الوطنية  اخل��دم��ة  ل��رن��ام��ج  ع��ر���ص��ًا 
عن  وال���دف���اع  �صخ�صيتهم  و���ص��ق��ل  ال�����ص��ب��اب  �صخ�صية 

مكت�صبات الوطن.
وفرعها  باأبوظبي  مقرها  يف  الهيئة  مبنى  تزيني  ومت 
ال�43،  بدبي بعلم االإمارات ومل�صق �صعار روح االحتاد 
كما مت ن�صب خيمة تراثية وعري�س �صم معر�صًا لل�صور 
مت  كما  ال�صعبية،  االأك���الت  من  ومن��اذج  الفوتوغرافية، 
ت��وزي��ع بع�س ال��ه��داي��ا ال��رم��زي��ة -ال��ت��ي تعر ع��ن ت��راث 
يف  امل�صاركني  على  وحا�صرها-  ما�صيها  ومتجد  الدولة 

االحتفال.

أخبار الهيئة
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تجاوبًا مع الدعوة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

»الأوراق املالية وال�ضلع« ت�ضارك يف مبادرة رفع العلم 

التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  ق��ام 
على  الدولة  علم  برفع  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة 
مقر الهيئة احتفااًل بذكرى تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الله،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
التي  املبادرة  مع  وجتاوبًا  الدولة،  يف  احلكم  مقاليد 
اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله.
رفع  "مبادرة  اإن  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ال   
بناء  واملوؤ�ص�صات  ال���وزارات  جميع  على  الدولة  علم 
على الدعوة ال�صامية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
التالحم  تقوي عرى  الله،  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم 
والرتابط بني املواطنني والقيادة، وجندد من خاللها 
العهد والوالء ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه الله، يف ذكرى جلو�صه 
والتي  ع��ام،  كل  يف  نوفمر  من  الثالث  توافق  التي 
املجيدة  االأي���ام  م��ن  وي���وٍم  م�صيئة  نقطة  مبثابة  ه��ي 

وامل�صهودة يف تاريخ دولة االإمارات".
"علم االإم��ارات يعك�س ريادة  واأ�صاف الطريفي اأن 
وعزة و�صموخ دولتنا الفتية، واأن هذه املنا�صبة التي 
يرفرف فيها العلم عاليًا خفاقًا حملقًا لالأعايل يف وطن 
املجد والعزة والفخار تنمي احل�س الوطني.. وتر�صخ 
الوطنية..  الهوية  ال�صاحلة.. وتعزز  مفهوم املواطنة 
اإم���ارات  اإىل  واالن��ت��م��اء  للوطن  ال���والء  روح  وتعمق 
اخلري".. وتابع اأن "هذه املنا�صبة تاأتي لت�صطر معاٍن 
حافل  �صجل  يف  وال��ك��ري��اء  وال�صموخ  الوطنية  م��ن 
يزخر باالإجنازات التي حققتها دولة االإمارات بف�صل 
الذي قطعته على  بالعهد  اأوفت  التي  الر�صيدة  قيادتها 
اإىل  التكوين  مرحلة  م��ن  بالدولة  تنتقل  ب��اأن  نف�صها 
اإىل  والبناء  التاأ�صي�س  مرحلة  وم��ن  التمكني  مرحلة 

وطن الريادة وال�صعادة".
وختم الرئي�س التنفيذي للهيئة قائاًل: "ن�صتلهم من 
هذه الذكرى الغالية العطرة كل معاين الوفاء والوالء 
وم�صاعر االنتماء للوطن وقادته ورموزه.. حفظ الله 
دولة االإمارات قيادة و�صعبًا.. ودامت رايتها مرفوعًة 
خفاقًة حمفورًة يف القلب.. ومغرو�صًة يف الوجدان.. 

رمزًا لوحدتنا وم�صدر لفخرنا وعزتنا".

عبد اهلل الطريفي: علم 
اإلمارات يعكس ريادة وعزة 

وشموخ دولتنا الفتية
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�ضوق اأبوظبي و»دائرة املالية« يطلقان اأول اإدراج ل�ضندات حكومية
 1.5 امل��درج��ة  لل�صندات  االجمالية  القيمة  وتبلغ 
مليار دوالر اأمريكي وت�صتحق يف عام 2019، وذلك 
ملجموعة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اعتماد  عقب 
باإ�صدار  املتعلقة  والت�صريعات اجلديدة  القوانني  من 
اأبوظبي  �صوق  يف  واإدراج��ه��ا  املحلية  الدين  اأدوات 
قد  اأبوظبي   - املالية  دائ��رة  وكانت  املالية.  ل��الأوراق 
ب���اإدراج  القيام  عزمها   2013 ال��ع��ام  اأواخ���ر  اأعلنت 
�صوقي  يف  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  ل�صندات  م�صرتك 
املالية،  ل����الأوراق  ول��ن��دن  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
حيث �صيتمكن امل�صتثمرون من تداول هذه ال�صندات 
احل��ك��وم��ي��ة م��ب��ا���ص��رة ع��ر ���ص��وق��ي اأب��وظ��ب��ي ول��ن��دن 

لالأوراق املالية يف نف�س الوقت.
نحو  ال��ط��ري��ق  الت�صريعات  ه��ذه  اع��ت��م��اد  ومي��ه��د 
الإدراجها  متهيدًا  جديدة  دين  اأدوات  اإ�صدار  اإمكانية 
ك�صوق  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  وتداولها 
مالية  اأداة  م��ن  اأك���ر  م��ن ط���رح  ي��ع��زز  اأول���ي���ة، مم��ا 
مناخ  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  وي�����ص��اع��د  م�صتقباًل  ا�صتثمارية 
العا�صمة  يف  لال�صتثمار  وديناميكية  جاذبية  اأك��ر 

االإماراتية، اأبوظبي. 
ح�صاب  كمدير  الوطني  اأبوظبي  بنك  و�صيعمل 
�صتتم عمليات  املالية، حيث  لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق 
احل�صاب  ع��ر  البنك  خ��الل  م��ن  واملقا�صة  الت�صوية 
"يوروكلري"  من�صة  على  بال�صوق  اخلا�س  امل�صارك 
املالية  االأوراق  �صفقات  ت�صوية  يف  املتخ�ص�صة 
بعد  م��ا  خ��دم��ات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  حفظها  وخ���دم���ات 
التداول. و�صيكون اال�صتثمار يف ال�صندات مق�صورًا 

على املوؤ�ص�صات املرخ�س لها فقط.
وقال �صعادة حممد �صلطان بن غنوم الهاملي، مدير 
"ياأتي االإدراج املزدوج  اأبوظبي:  عام دائرة املالية - 
ل��الأوراق  ولندن  اأبوظبي  �صوقي  يف  ال�صندات  لهذه 
اال�صتثمارية  اجل��اذب��ي��ة  تعزيز  يف  لي�صاعد  املالية 
لالأ�صواق املحلية وليوؤكد على املكانة املتميزة الإمارة 
اإقليمي وعاملي قادر على جذب  اأبوظبي كمركز مايل 

اال�صتثمارات وامل�صتثمرين اإىل قطاع االأوراق املالية 
اأبوظبي  اإم���ارة  "تت�صدر  واأ���ص��اف:  وال�صندات". 
اقت�صادات منطقة ال�صرق االأو�صط يف جمال اجلدارة 
االئتمانية وحتظى بثقة را�صخة لدى امل�صتثمرين من 
ت�صنيفها  على  حافظت  حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
اأ�صواق  يف  خماطرة  االأقل  االقت�صادات  قائمة  �صمن 
االئتمان واالأكر قدرة على الوفاء بالتزاماتها املالية 

على مدى االأعوام املا�صية".
الرئي�س  البلو�صي،  را�صد  ال�صيد  ق��ال  جهته،  من 
"نتطلع  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي 
دائمًا يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية الأف�صل الطرق 
الكفيلة بتعزيز جاذبية البيئة اال�صتثمارية يف اإمارة 
حتتية  بنية  امتالكنا  من  بذلك  م�صتفيدين  اأبوظبي 
األيات  يف  فعالة  اإج���راءات  وتطبيق  متطورة  تقنية 
االإدراج  عمليات  جناح  دعم  من  متكننا  ال�صوق  عمل 
بالدرهم  مقومة  ك��ان��ت  ���ص��واء  لل�صندات،  امل�����ص��رتك 

االإماراتي اأو بالعمالت االأجنبية".
اأن زيادة اال�صتثمار وامل�صاركة  واأ�صاف البلو�صي 
اأبوظبي  �صوق  اأولويات  اأهم  اأحد  متثل  املوؤ�ص�صاتية 
لالأوراق املالية للمرحلة القادمة ملا لها من اأثر كبري يف 
ا�صتقطاب اال�صتثمارات اإىل اإمارة اأبوظبي والرتويج 
باالإ�صافة  العاملي  لال�صتثمار  مف�صلة  كوجهة  لالإمارة 
اال�صتقرار  حتقيق  يف  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  دور  اإىل 
الوطني،  االقت�صاد  يف  وبالتايل  امل��ايل  ال�صوق  يف 
اأماًل يف اأن يكون اإدراج ال�صندات ال�صيادية يف �صوق 
االإدراج��ات  املالية مقدمة ملزيد من  ل��الأوراق  اأبوظبي 
املماثلة.  واختتم "ما هذا اإال برهان وا�صح على مدى 
ال�صاحة  على  اأبوظبي  �صوق  بها  يحظى  التي  الثقة 

االقت�صادية".

مع  بالتعاون  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأطلق 
اإدراج  اأول  املا�صي،  اأكتوبر  اأبوظبي   - املالية  دائ��رة 
ل�صندات حكومية، وذلك يف خطوة جديدة نحو تاأ�صي�س 
املمار�صات املعمول  لل�صندات تعمل وفقًا الأف�صل  �صوق 
بها يف االأ�صواق العاملية، حيث يوؤكد هذا االإدراج على 
اإقليمي  مايل  كمركز  اأبوظبي  الإم��ارة  املتميزة  املكانة 

وعاملي ي�صاهم يف توفري فر�س ا�صتثمارية متنوعة.
م��ق��ر �صوق  اأق��ي��م يف  ال���ذي  االإط�����الق،  ح�صر ح��ف��ل 
املالية، كل من �صعادة حممد �صلطان  اأبوظبي لالأوراق 
– اأبوظبي؛  بن غنوم الهاملي، مدير عام دائرة املالية 
ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي  را���ص��د  وال�صيد 
املالية، وذلك بح�صور عدد من كبار  ل��الأوراق  اأبوظبي 

املدراء من اجلانبني وح�صد من امل�صتثمرين.

تطبيق اآلية حقوق الكتتاب
ال�صوق. وطبق  الية تداول حقوق االكتتاب يف  املالية عن جناح تطبيق  اأبوظبي لالأوراق  اأعلن �صوق 
ال�صركة  مال  راأ���س  زي��ادة  العقارية  اإ�صراق  �صركة  اإج��راء  خالل  من  االكتتاب  حقوق  اآلية  اأبوظبي  �صوق 
امل�صدر من 1.725 مليار درهم اإىل 2.325 مليار درهم اي بزيادة قدرها 600 مليون درهم موزعني على 
600 مليون �صهم وبقيمة ا�صميه 1 درهم لل�صهم الواحد بن�صبة زيادة %34.78. مع ال�صماح بتداول حق 

االكتتاب منف�صاًل وذلك من خالل اإتاحة الفر�صة للم�صاهم الذي ال يرغب يف االكتتاب يف اأ�صهم الزيادة اأو 
ال ي�صتطيع ذلك اأن يقوم ببيع هذا احلق واال�صتفادة من قيمته املالية.

�ضوق اأبوظبي يطلق تطبيقة الذكي
تطبيق  اأول  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأطلق 
له للهواتف الذكية، والذي يوفر للم�صتثمرين الفر�صة 
اأبوظبي  �صوق  من  التقنية  العرو�س  اأح��دث  لتجربة 
فوري  ب�صكل  التداول  اأثناء  وال�صراء  البيع  عرو�س 
ويعطي  ال��ي��وم.  خ���الل  والتعاميم  االأخ���ب���ار  وك��ذل��ك 
على  تبقيه  واأدوات  اإم��ك��ان��ي��ات  امل�صتثمر  التطبيق 
ات�صال دائم ومتابعة دورية وحلظية حلركة ون�صاط 
كجزء  اجلديد  التطبيق  ه��ذا  اإط��الق  وياأتي  ال�صوق. 
نحو  الهادفة  اأبوظبي  ل�صوق  امل�صتمرة  اجلهود  من 
واأي�صا  عمالئه  احتياجات  لتلبية  خدماته  تطوير 
لت�صهيل ن�صاط تداول امل�صتثمرين ب�صكل عام. ويوفر 
التطبيق اجلديد ملخ�س ال�صوق بناًء على املوؤ�صرات 
ملتابعة  متعددة  قوائم  يوفر  كما  املدرجة  وال�صركات 

االأ�صهم املف�صلة للم�صتثمر.
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�ضوق دبي يوقع مذكرتي تفاهم لتعزيز الإيداع والت�ضوية وتطوير اخلدمات الذكية
 وقع �صوق دبي املايل مذكرتي تفاهم مع �صركة اإيداع 
االأوراق املالية يف كوريا اجلنوبية، واأخرى مع �صركتي 
االإيداع  نظام  تعزيز  بهدف  "رقميات" و"كوين" وذلك 

والت�صوية وتطوير اخلدمات لذكية.
بهدف  ال��ك��وري��ة  ال�صركة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  ت��اأت��ي 
البنية  تطوير  اإىل  الرامية  ال�صوق  جهود  يف  التو�صع 
املالية يف  االأوراق  لتداول  الالحقة  للعمليات  االأ�صا�صية 

كل من االإمارات العربية املتحدة وكوريا اجلنوبية.
ومنها  التعاون  جم��االت  من  العديد  املذكرة  وت�صمل 
واإقامة  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  وتطوير  املعلومات  تبادل 
االإي��داع  نظم  فعالية  زي��ادة  يف  ت�صهم  ت�صغيلية  �صالت 
وامل�صرتكة  املن�صقة  اجل��ه��ود  على  ع���الوة  والت�صوية، 
امل�صتوى  املالية على  االأوراق  اإىل تطوير قطاع  الهادفة 
ال��ع��امل��ي. ومت��ث��ل امل��ذك��رة اإط����ارًا ع��ام��ًا يغطي جم��االت 
التعاون امل�صرتك، وقد مت توقيعها من قبل مرمي فكري، 
العمليات،  تنفيذي  رئي�س  التنفيذي،  الرئي�س  نائب 
ورئي�س قطاع التقا�س والت�صوية واالإيداع، �صوق دبي 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  ي��و،  جايهون  والدكتور  امل��ايل، 
املالية  االأوراق  اإي����داع  �صركة  التنفيذي،  وال��رئ��ي�����س 
الكورية، بح�صور عدد من كبار امل�صوؤولني من اجلانبني، 
دبي  ل�صوق  الكورية  ال�صركة  وف��د  زي���ارة  خ��الل  وذل��ك 
الالزمة  كافة اجلهود  بذل  امل��ايل. واتفق اجلانبان على 
وتبادل  اجل��دي��دة،  والنظم  اخلدمات  اآف��اق  ال�صتك�صاف 
تبادل  على  ع���الوة  تدريبية،  ب��رام��ج  ع��ر  العمل  ف��رق 
املعلومات واالإح�صائيات املتعلقة باالأمور الت�صغيلية يف 
اأ�صواق املال مبا يف ذلك مناذج العمل الت�صغيلية وغريها 

من فر�س التطوير ذات ال�صلة. 

تطوير تطبيقات »البور�صة الذكية«
اأخرى، وقع �صوق دبي املايل مذكرة تفاهم  من جهة 
تطوير  بهدف  "كوين"  و�صركة  "رقميات"  �صركة  م��ع 
جمموعة من التطبيقات الهادفة اإىل تعزيز ا�صرتاتيجية 
ن��ح��و مفهوم  ب��ال��ك��ام��ل  ال��ت��ح��ول  ال��رام��ي��ة اإىل  ال�����ص��وق 

"البور�صة الذكية" خالل املرحلة املقبلة.
مت توقيع املذكرة خالل معر�س جيتك�س لتكنولوجيا 
ح�صن  ال�صوق  ع��ن  نيابة  ووقعها   ،2014 املعلومات 
ال�صركال، الرئي�س التنفيذي للعمليات، وكل من تابا�س 
ومادوكار  "رقميات"،  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  روي، 

جو�صي، نائب رئي�س املبيعات يف �صركة "كوين".
بني  للتعاون  ع��ام��ًا  اإط����ارًا  التفاهم  م��ذك��رة  ومت��ث��ل 
االأط��راف الثالثة فيما يخ�س تطوير التطبيقات الذكية 
ي�صمل  اأن  على  ال�صوق،  مع  املتعاملني  كافة  تخدم  التي 

مثل  االأعمال  �صركاء  خدمات  امل�صتثمرين،  خدمات  ذلك 
و�صركات احلفظ  الو�صاطة  و�صركات  املدرجة  ال�صركات 

االأمني، اإ�صافة اإىل اخلدمات املقدمة للموظفني.،
وك����رم ���ص��وق دب���ي امل����ايل خ���الل م��ع��ر���س جيتك�س 
ال�صركاء  اأحد  اند �صولو�صنز،  �صركة توتال تكنولوجيز 
املن�صة  تطوير  الفعالة يف  مل�صاهمتها  لل�صوق،  التقنيني 
املتطور  احلل   ،"eIPO"االأويل لالإكتتاب  االإلكرتونية 
ومن  اإلكرتونيًا  االأول��ي��ة  االإكتتابات  الإجن���از  والفعال 
�صلم  حيث  املتلقية،  امل�����ص��ارف  م��ع  مبا�صر  رب��ط  خ��الل 
قطاع  رئي�س  تنفيذي،  رئي�س  ن��ائ��ب  الها�صمي،  على 
اخلدمات املالية يف ال�صوق درعًا تذكاريًة بهذه املنا�صبة 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  اأوي��ن��ز،  �صي�صيل  اإىل 

التنفيذي لل�صركة.
و كرم �صوق دبي املايل خالل م�صاركته يف املعر�س 
لتوفريها  ال�صوق  يف  العاملة  الو�صاطة  �صركات  من   7
تطبيقات التداول عر الهواتف الذكية، علمًا اأن ال�صوق 
يقدم كافة الت�صهيالت الالزمة لتمكني �صركات الو�صاطة 
بقية  ي�صجع  ك��م��ا  لعمالئها،  اخل��دم��ة  ه���ذه  ت��وف��ري  م��ن 
ي�صهل  مبا  ال�صبيل  هذا  يف  قدمًا  امل�صي  على  ال�صركات 
على امل�صتثمرين اإجناز تداوالتهم يف ال�صوق اأينما كانوا 
"البور�صة  ا�صرتاتيجية  من  انطالقًا  ���ص��اوؤوا  ووقتما 

الذكية" التي يطبقها ال�صوق.
كل  بالتكرمي  حظيت  التي  ال�صركات  قائمة  و�صمت 
من: مبا�صر للخدمات املالية، املجموعة املالية هريمي�س 
للتداول، االإم��ارات دبي الوطني ل��الأوراق املالية، الرمز 
كابيتال، مينا كورب للخدمات املالية، اأبوظبي الوطني 
لالأوراق املالي���ة، واأبوظب���ي االإ�صالم���ي لالأوراق املالي���ة.
تنفيذي،  رئي�س  نائب  ال�صركال،  ح�صن  ت��وىل  وق��د   
يف  العمليات  قطاع  رئي�س  العمليات،  تنفيذي  رئي�س 
ال�����ص��وق ب��ت��وزي��ع ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى م�����ص��وؤويل 

ال�صركات ال�صبع.
 وبلغت قيمة التداول عر تطبيقات الهواتف الذكية 
اأ�صهر،   9 خ��الل  دره���م  مليار   2.6 امل���ايل  دب��ي  ب�صوق 
وينتظر اأن يكت�صب قوة دفع اأكر يف املرحلة املقبلة مع 

قيام املزيد من ال�صركات بتوفري هذه اخلدمة.

 2.6 مليار درهم قيمة 

التداول عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية بسوق 
دبي المالي خالل 9 أشهر

عزيزي المسؤول 
عن اإلفصاح بالشركات

اإلفصاح الفوري عن البيانات المالية الدورية 
الشفافية  يوفر  الجوهرية..  وال��ق��رارات 
الثقة  مسألة  تعد  التي  المالية  لألسواق 
من  عالية  درجة  على  وبمصداقيتها  بها 
اإلفصاح  أن  َت��َذّك��ر  وال��دق��ة.  الحساسية 
حجر  وهو  المالية،  األوراق  أسواق  روح  هو 
الزاوية في تحقيق سالمة وعدالة التعامل 
لقياس  مهم  معيار  وأنه  المالية،  باالوراق 

كفاءة السوق وتطوره.
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االأول  للموؤمتر  االفتتاحية  كلمته  يف  معاليه  و�صدد 
الأ����ص���واق راأ�����س امل���ال ال��ع��رب��ي��ة، ال���ذي ع��ق��د يف دب��ي 
نوفمر املا�صي، على �صرورة ا�صتحداث اآليات جديدة 
اأهمية  اإىل  منوها  متنوعة،  تكنولوجية  وخ��دم��ات 
تفعيل دور حْوكمة ال�صركات، وتعزيز ال�صفافية، ودعم 
املطابقة  مبعايري  االلتزام  عن  ف�صاًل  االإف�صاح،  اآليات 

واإنفاذ القوانني.
العامة  لالأمانة  وتقديره  �صكره  عن  معاليه  وع��ر 
الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، و�صندوق النقد 
اجلهود  على  روي��رتز،  توم�صون  وموؤ�ص�صة  العربي، 
املتميزة التي بذلت من اأجل تنظيم هذا املوؤمتر الواعد 
الذي يتوقع اأن يكون له انعكا�صات اإيجابية على اأداء 

الهيئات االأع�صاء باالحتاد.
كاملة  �صنوات   8 من  يقرب  ما  "م�صى  معاليه  وقال 
اجتماع  لعقد  بالدعوة  االإم��ارات  دول��ة  ب��ادرت  اأن  منذ 
تاأ�صي�س احتاد  اأبوظبي للبحث يف �صبل  ت�صاوري يف 
جتمع  مبثابة  ليكون  العربية  املالية  االأوراق  لهيئات 
ويف  م�صرتك،  اقت�صادي  عربي  عمل  وحا�صنة  مهني 
االحت��اد  ميالد  ع��ن  االإع���الن  ج��اء  قليلة  اأ�صهر  اأع��ق��اب 
ثمرة �صعي دوؤوب وجهود خمل�صة ا�صتهدفت االرتقاء 
االأوراق  الأ�صواق  والتنظيمي  الت�صريعي  بامل�صتوى 
وذلك  اجلهود،  وتن�صيق  التعاون  عر  العربية  املالية 
ن��ك��ون فيه للعمل  م��ا  اأح���وج  ك��ن��ا، وال زل��ن��ا،  يف وق��ت 
تواجهها  التي  التحديات  امل�صرتك يف �صوء  اجلماعي 

اأ�صواق املال العربية.

�صانحة  فر�صة  ميثل  امل��وؤمت��ر  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
الإلقاء نظرة فاح�صة متعمقة لتقييم اإجنازات االحتاد، 
املالية  االأوراق  ق��ط��اع  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
العربية، مع احلر�س يف الوقت نف�صه على ا�صت�صراف 
ال��دور  على  �صريعة  اط��الل��ة  واإل��ق��اء  امل�صتقبل  اآف���اق 
املتوقع له خالل املرحلة املقبلة، واملبادرات امل�صتهدف 

تنفيذها �صمن اخلطط الطموحة لالرتقاء باأدائه. 
املوؤمتر يثري ق�صايا عدة  اأن مو�صوع  وبني معاليه 
املالية  االأوراق  التعاون بني هيئات  مقدمتها  ياأتي يف 
على  يعد  اأمر  وهو  بينها،  املعلومات  وتبادل  العربية 
ف�صاًل  االأ�صواق،  تطوير  يف  االأهمية  من  كبرية  درجة 
التنظيمية،  االأ�صواق ومكوناتها  الرقابة على  دعم  عن 
اأخذًا يف االعتبار اأن املعايري الدولية لل�صفافية تتطلب 
ان�صياب املعلومات بني اجلهات الرقابية داخل الدولة 
عند  املخت�صة  اخل��ارج��ي��ة  للجهات  ت��وف��ريه��ا  ب��ه��دف 
طلبها، مع تاأكيدنا على الدور احليوي الأ�صواقنا املالية 

يف اقت�صاداتنا العربية.
ل�����ص��ن��دوق النقد  ل��الإح�����ص��ائ��ي��ات احل��دي��ث��ة  ووف��ق��ًا 
قيمة  بلغت  العربية،  املالية  االأ�صواق  اأداء  عن  العربي 
بداية  منذ  عربية  مالية  �صوقًا  ع�صر  الأربعة  ال��ت��داول 
العام 2014 وحتى نهاية تداوالت )19 نوفمر( قرابة 
711.61 مليار دوالر كما بلغ اإجمايل االأ�صهم املتداولة 

يف هذه االأ�صواق نحو 318 مليار مت تداولها عر عدد 
�صفقة،  مليون   22.340 ح��وايل  بلغ  ال�صفقات  م��ن 
جمتمعة  االأ���ص��واق  لهذه  ال�صوقية  القيمة  بلغت  كما 

خالل افتتاحه المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية

معايل �ضلطان املن�ضوري يدعو اإىل ترخي�ص منتجات وخدمات مالية جديدة بالأ�ضواق العربية

 المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية

 دعا معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري،  
وزير االقت�صاد، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االأوراق 
العربية  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  وال�صلع،  املالية 
يتنا�صب  مبا  التحديث  اآليات  من  املزيد  تبني  اإىل 
وذلك  االأ�صواق،  وظ��روف  امل�صتثمرين  حاجات  مع 
برتخي�س منتجات وخدمات مالية جديدة واإ�صدار 

ت�صريعات واأنظمة تفي بحاجة االأ�صواق.
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�صلطان  معايل  وق��ال  دوالر.  تريليون   1.320 زه��اء 
ع�صر  نعي�س  فاإننا  �صك  "بدون  املن�صوري  �صعيد  بن 
خمتلف  يف  القوية  االقت�صادية  والتكتالت  العوملة 
درج��ات  اأق�صى  منا  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  العامل  اأرج��اء 
وال�صعوبات  التحديات  جت��اوز  �صبيل  يف  ال��ت��ع��اون 
التي تعرت�س عملنا امل�صرتك، والتي ياأتي يف مقدمتها 
التنظيمية  الهياكل  واختالف  الت�صريعية  البنى  تباين 
يف  واالخ��ت��الف  العربية  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  يف 
واأنظمة  واإج�����راءات  واالإف�����ص��اح  االإدراج  متطلبات 
االأ���ص��واق  يف  املطبقة  والتقا�س  والت�صوية  ال��ت��داول 
اال�صتثمارية  واالأدوات  املنتجات  ونق�س  العربية، 
االأ�صواق  ملعظم  الن�صبية  واحلداثة  املالية  واخلدمات 

املالية العربية." 
الأج��ل  امل��رج��وة  االأه���داف  حتقيق  اأن  معاليه  وب��ني 
واملوؤ�ص�صات  العربية  املالية  االأ�صواق  ب��اأداء  االرتقاء 
واملحافظة  والتنظيمية،  الت�صريعية  واالأط��ر  الرقابية 
العمل  يقت�صي  ف��ي��ه��ا،  واال���ص��ت��ق��رار  ال���ت���وازن  ع��ل��ى 
وخا�صة  لال�صتثمارات  جاذبيتها  زي��ادة  على  امل�صرتك 
اإىل  االإ���ص��ارة  جت��در  العربية.  البينية  اال�صتثمارات 
"مناخ  تقرير  ت�صمنها  التي  لالإح�صائيات  وف��ق��ًا  اأن��ه 
ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  عن  ال�صادر  اال�صتثمار"، 
اال�صتثمار، فقد بلغ حجم اال�صتثمارات البينية العربية 
يزيد  م��ا  و2012   2001 عامي  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  خ��الل 
اال�صتثمار  اأر�صدة  بلغت  كما  دوالر،  مليار   103 على 
دوالر  مليار   766.9 العربية  للدول  ال��واردة  االجنبي 

عام  يف  دوالر  مليار   717.7 مقابل   2013 ع��ام  يف 
 .2012

العربية  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  اأن  معاليه  واأك��د 
املناف�صة  م��ن  ميكنها  مب��ا  ج��دًا  ك��ب��رية  مقومات  ت�صم 
من  امل��زي��د  تبني  اإىل  داع��ي��ا  ال����دويل،  امل�صتوى  على 
امل�صتثمرين  حاجات  مع  يتنا�صب  مبا  التحديث  اآليات 
وظروف االأ�صواق، وذلك برتخي�س منتجات وخدمات 
بحاجة  تفِي  واأنظمة  ت�صريعات  واإ�صدار  جديدة  مالية 
االأ�صواق، ف�صاًل عن ا�صتحداث اآليات جديدة وخدمات 
تفعيل  الأهمية  التنويه  يجب  كما  متنوعة،  تكنولوجية 
دور حْوكمة ال�صركات، وتعزيز ال�صفافية، ودعم اآليات 
واإنفاذ  املطابقة  مبعايري  االلتزام  عن  ف�صاًل  االإف�صاح، 

القوانني.
عدد  عن  ال�صادرة  املوثقة  التقارير  اإن  معاليه  وقال 
من مراكز الدرا�صات واملوؤ�ص�صات املالية املعتمدة، مثل 
2013 �صهد  EY، ت�صري اإىل اأن عام  اإرن�صت اآند يوجن 
23 �صفقة اكتتاب يف منطقة ال�صرق االأو�صط  ت�صجيل 
و�صمال اإفريقيا جمعت 3 مليارات دوالر، بزيادة قدرها 
64 % من حيث احلجم و51 % من حيث القيمة مقارنة 

"مورغان  موؤ�ص�صة  ق��رار  اأن  ونعتقد   ،2012 ع��ام  مع 
ترقية  يف  املتمثل  اإنرتنا�صيونال"  كابيتال  �صتانلي 
نا�صئة،  اأ�صواق  اإىل  وقطر  االإم���ارات  دولتي  ت�صنيف 

�صيعمل على زيادة اهتمام امل�صتثمرين بهذه املنطقة.
التي تعد من  اأن �صناعة �صناديق اال�صتثمار،  وبني 
اأهم اأن�صطة اأ�صواق راأ�س املال، والتي ت�صهم بال �صك يف 

ضرورة تفعيل دور 
حوكمة الشركات 
وتعزيز الشفافية 
ودعم آليات اإلفصاح

 اإلمارات تواصل دعمها 
ومساندتها الدائمة 
ألنشطة اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية
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املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  ن�صبة  وزي��ادة  االأ�صواق  تعميق 
االهتمام  م��ن  بن�صيب  حتظى  اأن  يتعني  وال�صيولة، 
االكتتاب  ن�صرات  االإف�صاح يف  تعزيز  �صواء من خالل 
امل�صتثمرين  يخ�س  ما  كل  عن  املعلومات  مذكرات  اأو 

وما يتوقع اأن يوؤثر على قرارهم اال�صتثماري.
التقرير  اإىل  ال�صدد  اأن ن�صري يف هذا  " يكفي  وقال 
 PWC ه��او���س  ووت��ر  براي�س  موؤ�ص�صة  ع��ن  ال�صادر 
الذي يك�صف عن اأن حجم االأ�صول املدارة بلغ نحو 64 
تريليون دوالر بنهاية عام 2012 واأنه يتوقع اأن تبلغ 

نحو 102 تريليون دوالر بحلول عام 2020."
واأ�صاف "كانت هيئة االأوراق املالية وال�صلع بدولة 
منذ  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  لعقد  ال��دع��وة  يف  �صباقة  االإم����ارات 
العربية،  املالية  االأوراق  هيئات  احت��اد  قيام  بواكري 
"موؤمتر  وقدمت مبادرات الأجل تنظيم موؤمتر بعنوان 
�صوق راأ�س املال العربي" يعقد حتت مظلة االحتاد، كي 
يكون مبثابة منتدى تلتقي فيه كافة املوؤ�ص�صات املالية 
ذات العالقة ب�صوق راأ�س املال كاأ�صواق االأوراق املالية 
وجمعيات  واالإي����داع  املقا�صة  وموؤ�ص�صات  العربية 
امل�صارف  واحت���اد  العربية  املالية  االأوراق  و�صطاء 
القانونني  واملحا�صبني  التدقيق  وموؤ�ص�صات  العربية 
عامة  م�صاهمة  �صركة  مائة  واأكر  التقييم  وموؤ�ص�صات 
املهنية  املالية واجلمعيات  االأ�صواق  عربية مدرجة يف 

االأخرى ذات ال�صلة بهذا القطاع احليوي.
وم�صاندتها  دعمها  االإم���ارات  دول��ة  موا�صلة  واأك��د 
الدعوة  جتديد  ي�صرنا  كما  االحت��اد،  الأن�صطة  الدائمة 
للهيئات العربية التي مل تن�صم بعد لالحتاد للم�صارعة 
باالن�صمام اإليه، وذلك من اأجل توحيد اجلهود لتطوير 
االقت�صاد  ركائز  اأه��م  من  يعد  ال��ذي  الهام  القطاع  هذا 

الوطني.
بحجم  بينة  ع��ل��ى  جميعًا  اإن��ن��ا  معاليه"  واخ��ت��ت��م 
التحديات التي تواجه هذه املنطقة، ونعي اأن املطلوب 
وال��ق��درات  اجل��ه��ود  وت�����ص��اف��ر  ال��ت��ك��ات��ف  م��ن��ا جميعًا 
بالعلم  م�صتعينني  �صعوبها  اإل��ي��ه  ت�صبو  م��ا  لتحقيق 

واالأمل والعمل".

توحيد اجلهود
 من جهته، قال ال�ص��ي���د ح����ص���ن ب��ول��ق��ن��ادل رئي�س 
هذا  انعقاد  اإن  العربية،  املالية  االأوراق  هيئات  احتاد 
املوؤمتر هو تتويج للجهود احلثيثة التي قام بها احتاد 
لتحقيق  تاأ�صي�صه  منذ  العربية  املالية  االأوراق  هيئات 
الت�صريعي  ب��امل�����ص��ت��وى  ب��االرت��ق��اء  املتمثلة  اأه���داف���ه 
العربية،  امل���ال  راأ����س  الأ���ص��واق  واملهني  والتنظيمي 

ومب����ا ي��ح��ق��ق ال���ع���دال���ة وال���ك���ف���اءة 
املال.  الأ�صواق  وال�صفافية 
وي���اأت���ي حت��ق��ي��ق ذل���ك من 

للو�صول  امل�صرتك  وال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود  توحيد  خ��الل 
اإىل م�����ص��ت��وي��ات ف��ع��ال��ة ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��الت يف 
والتعاون  والتن�صيق  العربية،  امل��ال  راأ����س  اأ���ص��واق 
لتحقيق اأف�صل قدر من االن�صجام والتوافق بالقوانني 
املال  راأ�س  اأ�صواق  يف  املطبقة  العالقة  ذات  واالأنظمة 
العربية بهدف حماية امل�صتثمرين وتطوير الت�صريعات 
وفق اأف�صل املعايري الدولية، باالإ�صافة اإىل التعاون مع 
العالقة  ذات  والدولية  العربية  واالحت��ادات  املنظمات 
على  والعمل  عليها  والرقابة  املالية  االأ���ص��واق  بعمل 

بهذه  االأع�صاء  نظر  ووج��ه��ات  مواقف  توحيد 
املحافل.

ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  االأزم�����ة  اأن  واأ����ص���اف 
�صنوات،   )6( نحو  قبل  العامل  �صهدها 
ت���وؤك���د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 
املحلية  امل�صتويات  جميع  على  الرقابية 
الثقة  اإعادة  بهدف  والدولية  واالقليمية 

ب��االأ���ص��واق امل��ال��ي��ة وت��وف��ري اأ���ص��واق 
م��ال��ي��ة ع��ادل��ة وك��ف��وؤة و���ص��ف��اف��ة، 

باأق�صى  العمل  اإىل  باالإ�صافة 
ج��ه��د مم��ك��ن ل��ب��ن��اء ال���ق���درات 
اأك��ر  ت��وف��ري  ل�صمان  ال��ذات��ي��ة 

واملتعاملني  للم�صتثمرين  احل��م��اي��ة  م��ن  مم��ك��ن  ق���در 
باالأ�صواق  الثقة  بناء  اع��ادة  اإن  اإذ  املالية،  ب��االأ���ص��واق 
املالية يتطلب عمال جادا ملواجهة التحديات الكبرية التي 
تواجه اأ�صواق راأ�س املال �صواء ما يتعلق منها باإجراء 
اإ�صالحات رقابية لتعزيز دور االأ�صواق املالية يف توفري 
 ،SMEs واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع  التمويل 
امل�صتدام،  االقت�صادي  النمو  تعزيز  يف  اأوامل�صاهمة 
لل�صيولة  االأج��ل  ومتو�صطة  ق�صرية  املخاطر  ومواجهة 

 .Systematic Risks وكذلك املخاطر املنتظمة
وت��اب��ع اأن ان��ع��ق��اد ه���ذا امل���وؤمت���ر يف ظ��ل اجل��ه��ود 
الدولية املكثفة التي ن�صهدها حاليا والهادفة اإىل تعزيز 
التعاون االإقليمي والدويل ملواجهة املخاطر التي تهدد 
االق��ت�����ص��ادات ال��دول��ي��ة وال��ت��ي ت��ق��وده��ا اأه���م التكتالت 
الدولية متمثلة يف جمموعة ال�20 وجمل�س اال�صتقرار 
املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  واملنظمة   FSB املايل 
اأ�صواقنا  على  ك��ب��رية  م�صوؤولية  ي�صيف   ،IOSCO

فيما  والتن�صيق  للتعاون  اجل��اد  للعمل  العربية  املالية 
احتاد  اأن  فيه  �صك  ال  ومم��ا  امل��ج��االت،  مبختلف  بينها 
يلعب دورا حموريا يف  العربية  ملالية  االأوراق  هيئات 
بهدف  الرامج  من  ع��دد  تنفيذ  مت  حيث  التعاون،  ه��ذا 
الهيئات  ب��ني  م��ا  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر  تعزيز 

العربية االأع�صاء باالحتاد وامل�صاهمة يف نقل املعرفة.
العربية خالل  املالية  االأوراق  وقال: متكنت هيئات 
ال�����ص��ن��وات االأخ����رية م��ن حتقيق اإجن�����ازات ه��ام��ة يف 
جماالت الرقابة والت�صريع والتنظيم، اإال اأن التطورات 
والتغريات التي ت�صهدها االأ�صواق املالية العاملية تفر�س 
على هيئات الرقابة العربية املزيد من العمل على و�صع 
االأطر واالآليات املنا�صبة لتعزيز قدراتها الرقابية، وذلك 
العربية،  املالية  االأ���ص��واق  وت���وازن  ا�صتقرار  ل�صمان 
باعتبار اأن اأداء تلك االأ�صواق يتاأثر بالعوامل الت�صريعية 
ف��اإن  االإط����ار،  ه��ذا  و�صمن  والتنظيمية.  واملوؤ�ص�صية 
املنا�صبة  واالآليات  الت�صريعات  و�صع  على  العمل 
لتطوير قواعد ال�صفافية واالإف�صاح واحلوكمة 
املوؤ�ص�صية  االأطر  وو�صع  والتوعية  والتعليم 
الالزمة لذلك قد اأ�صبح اأمرا �صروريا ل�صمان 
للرقابة  اخلا�صعة  اجل��ه��ات  جميع  ال��ت��زام 
وال�صفافية  االإف�����ص��اح  ومتطلبات  ب��ق��واع��د 
امل�صتثمرين  على  ي�صهل  مم��ا 
وامل����ت����ع����ام����ل����ني ات����خ����اذ 
اال�صتثمارية  ال���ق���رارات 
وي�����ص��اه��م اأي�������ص���ا يف 
حم���و االأم���ي���ة امل��ال��ي��ة 
وت����وف����ري اأ�����ص����واق 
مالية عادلة وكفوؤة 

و�صفافة. 

 المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية

حسن بوقنادل: المؤتمر 
تتويج لجهود »االتحاد« 

لالرتقاء بالمستوى 
التشريعي والتنظيمي 

والمهني لألسواق

 ح����ص���ن ب��ول��ق��ن��ادل
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�صناديق ال�صتثمار ترفع خم�ص�صاتها 
للأ�صهم الإماراتية

»توم�صون  ملجموعة  العام  املدير  جن��ار،  ن��دمي  ق��ال 
يف  اإفريقيا،  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  روي���رتز« 
كلمته باملوؤمتر "اأجرينا ا�صتطالعًا للراأي لنحو خم�صة 
البارزين  اال�صتثمار  �صناديق  مديري  من  مديرًا  ع�صر 
م�صح  م��ن  ج���زءًا  بو�صفه  االإق��ل��ي��م��ي؛  امل�صتوى  على 
»توم�صون  موؤ�ص�صة  جتريه  الذي  االأ�صول  خم�ص�صات 

رويرتز« �صهريًا." 
مديري  م��ن   %  53 يتوقع  للم�صح،  وف��ق��ًا  وت��اب��ع: 
ال�صناديق زيادة خم�ص�صات االأ�صهم ال�صعودية، بينما 
االإم��ارات  يف  خم�ص�صاتهم  زي��ادة  منهم   % 47 يتوقع 
40 % م���ن م��دي��ري  ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ك��م��ا ي��ت��وق��ع 
ال�صناديق زيادة خم�ص�صات االأ�صهم امل�صرية، يف حني 

يتوقع 7 % فقط خف�س هذه املخ�ص�صات. 
اإيجابية جتاه كثري  اأن نتائج امل�صح تظهر  واأو�صح 
من اأ�صواق االأ�صهم اخلليجية على الرغم من االنخفا�س 

االأخري يف اأ�صعار النفط. 
اأدن��ى  اإىل  النفط  اأ���ص��ع��ار  انخفا�س  اأن  اإىل  ون��وه 
على  ب��ظ��الل��ه  األ��ق��ى  ���ص��ن��وات  اأرب����ع  م��ن��ذ  م�صتوياتها 
اأ�صواقنا. ولذا، تخ�صى االأ�صواق من اأن يوؤدي ا�صتمرار 
فوائ�س  خف�س  اإىل  طويلة  ف��رتة  االأ�صعار  انخفا�س 
واحتمال  اخلليجية  لالقت�صادات  اجل��اري  احل�صاب 
نحو  ال�صعودية  العربية  للمملكة  العامة  املوازنة  دفع 

العجز. 
م��ن  اأن ح���ك���وم���ات اخل���ل���ي���ج مت���ل���ك وف������رة  وب�����ني 
االح��ت��ي��اط��ي��ات؛ ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م�����ص��ت��وي��ات االإن���ف���اق 
املرتفعة، كما ي�صري التاريخ اإىل وجود ارتباط �صعيف 
و�صعر  اخلليجية  االأ�صهم  الأ���ص��واق  ال��ع��ام  االأداء  ب��ني 

النفط.
ن�صهد  ���ص��ن��وات،  خم�س  م�صي  بعد  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
االأولية  االكتتابات  حت�صن  على  اإيجابية  ب��وادر  االآن 
اأنحاء منطقة اخلليج. و�صي�صهم هذا  العامة يف جميع 
الن�صاط، يف نهاية املطاف، يف تعميق االأ�صواق وجذب 

اهتمام م�صتثمرين جدد.

جل�صات اليوم الأول
�صهدت جل�صات اليوم االأول للموؤمتر كلمة املتحدث 
مدير  احلميدي  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  الرئي�س 

عام ورئي�س جمل�س اإدارة �صندوق النقد العربي.
فرتة  العربية  املال  اأ�صواق  "ت�صهد  احلميدي  وقال 
مليار   434 وا���ص��ت��ع��ادت  االأداء،  �صعيد  على  مم��ي��زة 
دوالر من قيمتها ال�صوقية االإجمالية، منذ بداية 2014 
االأ���ص��واق  اأداء  وج���اء   .2014 �صبتمر  نهاية  حتى 
اأداء  م��ن  اأف�صل  ال��ع��ام،  ه��ذا  جمتمعة  العربية  املالية 

الثقة  عودة  ليعك�س  االأخرى،  النا�صئة  االأ�صواق  معظم 
تعلمون  كما  جت�صد  ما  وه��و  العربية،  االأ���ص��واق  اإىل 
االأ���ص��واق  مرتبة  اإىل  االأ���ص��واق  ه��ذه  بع�س  ترقية  يف 

النا�صئة". 
ارت��ف��اع��ًا  �صهد  االأداء،  يف  التح�صن  اأن  واأ���ص��اف 
ملحوظًا يف اال�صتثمار املوؤ�ص�صي واال�صتثمار االأجنبي 
االأجنبي  اال�صتثمار  وا���ص��ل  فقد  االأ���ص��واق.  ه��ذه  يف 
ملجموع االأ�صواق العربية ت�صجيله �صايف تدفق موجب 
)�صايف �صراء(، منذ بداية العام 2013، وذلك بعد �صت 
اال�صتثمار  تدفق  و�صجل  ال�صالب.  التدفق  من  �صنوات 
االأجنبي �صايف �صراء بلغ ملجموع البور�صات العربية 
حوايل 6.4 مليار دوالر عن ال�صهور الت�صعة االأوىل من 
العام 2014، هو االأعلى على االإطالق ملثل هذه الفرتة. 
تناف�صية  الثقة وحت�صن  ذلك يعك�س تر�صخ  اأن  وال �صك 
االأجنبي،  العربية وانفتاحها على اال�صتثمار  االأ�صواق 
الدول  اأقدمت عليها عدد من  التي  يف �صوء اخلطوات 

العربية يف هذا ال�صدد.
وقال اإن من مظاهر عودة الثقة يف اأ�صواق املنطقة 
االكتتاب  عمليات  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  اأي�صًا، 
دولة  يف  وخا�صة  العربية  االأ�صواق  يف  موؤخرًا  العام 
االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية. 
وال يخفى اأن جانبًا كبريًا من هذا التح�صن يف االأداء، 
يرجع اإىل اجلهود امل�صتمرة التي تبذلها ب�صورة عامة 
ال�صلطات االإ�صرافية على االأ�صواق العربية يف حر�صها 
و�صعيها على تطبيق املعايري الدولية يف جمال اإ�صدار 
واإدراج وتداول االأوراق املالية، واالرتقاء مبمار�صات 
�صاأن  ومن  ال�صركات.  وحوكمة  وال�صفافية  االإف�صاح 
اأ�صواقنا من  اأن متّكن  موا�صلة وتعميق هذه اجلهود، 
واإيجاد  متطلباتهم،  وتلبية  امل�صتثمرين  حماية  تعزيز 
لقطاعات  جديدة  ا�صتثمارات  جذب  على  ت�صاعد  بيئة 
والتجزئة  التعليم  مثل،  احلقيقي  االقت�صاد  يف  نامية 

والرعاية ال�صحية و�صناعة البرتوكيماويات.

هناك حاجة اإىل مزيد من اجلهود لتطوير 
ال�ضتثمار املوؤ�ض�ضي يف الأ�ضواق العربية

 انخفاض أسعار النفط إلى أدنى 
مستوياتها منذ أربع سنوات ألقى 

بظالله على أسواق المنطقة

 عبدالرحمن احلميدي 

جنار
مي 

ند
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من  ال�����ص��رك��ات  اإ�����ص����دارات  ال��ن��م��و يف  اأن  وت��اب��ع 
امل�صدرين  تزايد  مع  توا�صل،  قد  وال�صكوك  ال�صندات 
اأنواع  وتطور  االأ�صواق،  هذه  جدد  م�صدرين  ودخول 
االجمالية  القيمة  و�صلت  فقد  االأدوات.  ه��ذه  وهيكل 
خالل  وال�صكوك  ال�صندات  من  ال�صركات  الإ���ص��دارات 
دوالر.  مليار   22 نحو  اإىل   2014 من  االأول  الن�صف 
وعلى الرغم من توا�صع حجم اال�صدارات خالل الربع 
الثالث لهذا العام، اإال اأن املتوقع اأن ي�صهد اأداء اأ�صواق 
ال�صندات وال�صكوك لعام 2014 ب�صورة عامة حت�صنًا 
الت�صاعدي،  االجت��اه  يتوا�صل  اأن  واملوؤمل  ملحوظًا. 
واأن تلعب هذه االأدوات دورًا اأكر يف متويل م�صاريع 
الركيزة  لتكون  العربية،  ال��دول  يف  التحتية  البنية 
تنويع  يف  ت�صاهم  م��ت��ط��ورة  م��ال��ي��ة  اأدوات  الإ���ص��اف��ة 

وتعميق اأ�صواقنا املالية.
ال��دول  بني  امل��ايل  والتكامل  التعاون  اأهمية  واأك��د 
باأ�صواقنا  لالرتقاء  حيويًا  مطلبًا  ميثل  الذي  العربية، 
املالية واإ�صافة املزيد من العمق وال�صيولة اإليها، فلي�س 
خافيًا اأن اأ�صواقنا اأقل اندماجًا فيما بينها باملقارنة مع 
االأ�صواق املالية يف االأقاليم االأخرى، وذلك على الرغم 
ت�صاعد  التي  العوامل واملتطلبات  العديد من  من توفر 
فيه  ت��زداد  وقت  يف  االن��دم��اج،  من  املزيد  حتقيق  على 

االحتياجات لتدفق اال�صتثمارات العربية البينية. 
ال�صلطات  ل��ك��ل  م�����ص��رتك��ة  م�����ص��وؤول��ي��ة  اإن��ه��ا  وق����ال 
وف��ق��ًا  الت�صريعات  ات�����ص��اق  ع��ل��ى  للعمل  االإ���ص��راف��ي��ة، 
املالية  االأ�صواق  بني  القيود  واإزال��ة  العاملية،  للمعايري 
ترابطًا  اأك��ر  اأ���ص��واق  بناء  يف  لت�صاهم  املنطقة،  يف 
هذه  وراء  من  املنافع  ولعّل  وكفاءة.  و�صيولة  وعمقًا 
اجلهود، تفوق بكثري اأي حتديات اأو �صعوبات ترتبط 

بها.
لدول اخلليج  التعاون  اأمانة جمل�س  واأ�صاد بجهود 
االأوراق  هيئات  م��ع  بالتعاون  ت�صعى  التي  العربية 
اأ�صواق  بني  املعايري  لتوحيد  املجل�س،  دول  يف  املالية 
املعلومات  تقنيات  يف  التطور  اإىل  اإ�صافة  املنطقة، 

واأنظمتها بالن�صبة الأ�صواق املال. 
واأ�صار اإىل اأن امل�صارف املركزية وموؤ�ص�صات النقد 
ملقا�صة  اإقليمي  نظام  اإن�صاء  اإمكانية  تدر�س  العربية، 
من  اأن  �صك  وال  البينية،  العربية  املدفوعات  وت�صوية 
فر�س  من  يعزز  اأن  امل�صروع،  ه��ذا  يف  التقدم  �صاأن 
العربية.  املالية  االأ���ص��واق  رب��ط  جن��اح  ومقومات 
�صاء  اإن  قادمة  منا�صبة  يف  اليكم  للتحدث  واأتطلع 

الله حول االإجناز يف هذا ال�صاأن.
 واأكد احلاجة للمزيد من اجلهود نحو تطوير 
العربية،  االأ���ص��واق  يف  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار 
امل�����ص��ت��ث��م��ر  اأن  ال���ت���ج���ارب  ب��ي��ن��ت  ف��ق��د 
االأ�صواق  اإىل  يتجه  املوؤ�ص�صي 
ال����ت����ي ت���ط���ب���ق اأع���ل���ى 

املقابل،  ويف  ال�صليمة.  الدولية  واملمار�صات  املعايري 
للت�صعري،  �صفافة  اآليات  اإىل  تفتقد  التي  االأ�صواق  فاإن 
عوائق  وت�صع  للحوكمة،  منخف�صة  معايري  وتطبق 
الإ�صدار االأوراق املالية، �صتدفع ب�صركاتها وموؤ�ص�صاتها 
على  للح�صول  خارجية  اأ���ص��واق  اإىل  للجوء  املميزة 
اهتمام  دائرة  االأ�صواق خارج  التمويل. و�صتبقى هذه 

النوعية اجليدة من امل�صتثمرين.

حتديات اأ�صواق املال العربية
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  اأدار 
لهيئة االأوراق املالية وال�صلع، اجلل�صة االأوىل للموؤمتر، 
والتي �صارك فيها م�صعل الع�صيمي نائب رئي�س جمل�س 
�صامي  و�صريف  الكويتية،  املال  اأ�صواق  هيئة  مفو�صي 
املالية  للرقابة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س هيئة  ال��دي��ن  امل�����ص��ري��ة، وف��را���س �صفي 

االأ�صواق املالية اللبنانية.
اأ�صواق  اأن  اإىل  اجلل�صة  بداية  يف  الطريفي  واأ�صار 
ت�صريعات  اإ���ص��دار  منها  حتديات  تواجه  العربية  امل��ال 
وا�صتمرارها ل�صنوات دون تغيري، وبعد االأزمة اأ�صبحت 
الت�صريعات  مب��راج��ع��ة  مطالبة  واالأ����ص���واق  ال��ه��ي��ئ��ات 
ب�صكل دوري واإدخال التعديالت مبا يواكب التطورات 
يف  العوائق  اأه��م  ومن  املالية،  االأ�صواق  يف  املت�صارعة 
الت�صريعات  بها  متر  كثرية  قنوات  وجود  الدول  بع�س 

قبل اإ�صدارها.
امل�صتثمرين  حماية  هو  الهيئات  ه��دف  اأن  واأ���ص��اف 
الدعم  حتتاج  مدرجة  �صركات  هناك  ذل��ك  مقابل  ولكن 
وهناك حماولة من الهيئات الإيجاد توازن بني متطلبات 
املدرجة،  ال�صركات  م�صالح  وبني  واالف�صاح  ال�صفافية 
ودع��م  االإدراج  على  ال�����ص��رك��ات  ت�صجيع  ب��ه��دف  وذل���ك 
ال�صيولة يف االأ�صواق. واأكد �صعادته اأنه يجب اإزالة اأي 

معوقات حتد من دخول اال�صتثمارات االأجنبية. 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �صامي  �صريف  وق���ال 
العامة للرقابة املالية امل�صرية "لي�س بالقوانني فقط تدار 
واالأط��راف  امل�صتثمرون  يطلبه  ما  بفهم  ولكن  االأ�صواق 
راأي  �صماع  يجب  واأن���ه  االأ���ص��واق،  يف  امل�صلحة  ذات 
ال�����ص��وق واالأط������راف ال��ع��ام��ل��ة وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 
امل�صتثمرون  ما يطلبه  الرقابية وبني  متطلبات اجلهات 
وما يحتاجه ال�صوق، ويجب ترير وجود اأي ت�صريعات 
ويجب  خم��اط��ر،  م��ن  تعاجله  وم��ا  منها  ال��ه��دف  ح�صب 
ع��دم  وب���ني  للت�صريع  احل��اج��ة  ب��ني  ال���ت���وازن  حتقيق 
الت�صييق على امل�صتثمرين، واأنه ميكن قبول مقرتحات 
ولي�س �صرطًا االأخذ بكافة مقرتحات ال�صناعة ولكن ما 
االأ�صواق من حيث  بتكامل  االهتمام  منها، ويجب  يفيد 
يف  املختلفة  االأ���ص��واق  بني  لل�صركات  امل�صرتك  االإدراج 

املنطقة".
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الع�صيمي  م�صعل  واأو���ص��ح 

 22 مليار دوالر إصدارات 
الشركات من  الصكوك  

والسندات خالل النصف 
األول من 2014

الهيئات مطالبة بمراجعة 
التشريعات وتعديلها بشكل 

دوري لمواكبة التطورات 
المتسارعة في األسواق المالية

 المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية
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وجود  يجب  اأنه  الكويتية  املال  اأ�صواق  هيئة  مفو�صي 
تطوير  ويجب  ال�صوق،  يف  العمق  حتقق  مالية  اأوراق 
زي��ادة  على  والعمل  ج��دي��دة  منتجات  وط��رح  ال�صوق 
وحتفيز ال�صيولة، وتقوم الهيئة الكويتية حاليًا باإعادة 
اأن تكون هناك  ال�صوق الكويتية، ويجب  اأنظمة  هيكلة 
يف  ال�صريعة  التطورات  حتاكي  ديناميكية  منظومة 

�صوق راأ�س املال.
دور  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  جل�صات  وناق�صت   
عر�صًا  وقدمت  امل�صتثمرين،  حماية  يف  الرقابة  هيئات 
ب��االأ���ص��واق  التقليدية  غ��ري  ال��ت��ج��ارب  تقييم  يت�صمن 
راأ�س  اأ�صواق  على  االإلكرتونية  الرقابة  ودور  املالية، 
التحتية  االإنفاذ، والبنية  التي تواجه  املال والتحديات 
اأدوات  ك��ذل��ك يف  اجل��ل�����ص��ات  وب��ح��ث��ت  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

اال�صتثمار امل�صرتك والدخل الثابت.

مظلة لتحقق امل�صالح
هيئات  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  طريف  جليل  ال�صيد  ق��ال   
هيئات  احت���اد  تاأ�صي�س  اإن  العربية  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
االأوراق املالية العربية جاء بعد اأن ظهرت احلاجة له، 
والتي  حينها  �صادت  التي  ال��ظ��روف  ظل  يف  وخا�صة 
�صهدت تاأ�صي�س عدد من هيئات االأوراق املالية العربية 
فكان البد من اإيجاد مظلة عربية لهذه املوؤ�ص�صات تعمل 
على حتقيق م�صاحلها وتدعم توجهاتها برفع م�صتوى 
املعتمدة  واملعايري  املتطلبات  وتلبية  الرقابية  قدراتها 
اأف�صل  تطبيق  عن  ف�صال  الدولية  املوؤ�ص�صات  قبل  من 

املمار�صات املطبقة باأ�صواق راأ�س املال العاملية.
امل��ال  اأ����ص���واق  م��وؤمت��ر  واأ����ص���اف، خ���الل كلمته يف 

اأن االحتاد  املا�صي،  الذي عقد يف دبي نوفمر  العربة 
روؤية  على  مبنية  خمتلفة  وخطط  برامج  بتطبيق  ب��داأ 
اأع�صائه،  وتطلعات  االحت��اد  اأه��داف  لتحقيق  وا�صحة 
وي�صم االحتاد يف ع�صويته )15( هيئة رقابية عربية 
واملراقبني  املنت�صبني  االأع�صاء  من  عدد  اإىل  باالإ�صافة 
م��ن اجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة ب��اأ���ص��واق راأ����س امل���ال. كما 
اأ�صبح االحتاد ع�صوا فاعال يف املنظمة الدولية لهيئات 
االأوراق املالية )IOSCO( وم�صاركا يف اأعمال جلانها 
االأخرية  ال�صنوات  خالل  االحتاد  بنى  وتابع  املختلفة. 
عربية  موؤ�ص�صات  م��ع  وثيقة  وت��ع��اون  عمل  ع��الق��ات 
جمال  يف  ه��ام  ت��اأث��ري  ذات  عريقة  ودول��ي��ة  واقليمية 
ذلك ي�صب يف اجتاه ر�صم  املالية، كل  االأوراق  �صناعة 
العربية  االأ�صعدة  خمتلف  على  لالحتاد  وا�صح  م�صار 
بتحقيق  يتعلق  فيما  وخا�صة  والدولية،  واالإقليمية 
اأهداف االحتاد بتعزيز التعاون امل�صرتك ما بني اأ�صواق 
راأ�س املال العربية يف جماالت الرقابة والت�صريع ونقل 

املعرفة.
اجتماعه  يف  اأدخ���ل  االحت���اد  جمل�س  اأن  واأو���ص��ح   
االأ�صا�صي  نظامه  على  تعديال  مراك�س،  مبدينة  االأخري 
ومراكز  املالية  االأ���ص��واق  بان�صمام  مبوجبه  ي�صمح 
باالأ�صواق  املرتبطة  املوؤ�ص�صات  من  وغريها  االإي���داع 
التوا�صل  لت�صهيل  وذل���ك  االحت����اد،  لع�صوية  امل��ال��ي��ة 

وال���ت���ع���اون ب���ني خم��ت��ل��ف االأط������راف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف امل��ن�����ص��ودة، 

الهيئات  تعمل  اأن  مي��ك��ن  ف��ال 
واالأ�صواق املالية وغريها 

م����ن امل���وؤ����ص�������ص���ات 

بطريقة فردية ودون وجود اآليات للتوا�صل والتعاون 
والتن�صيق.

على  ال�صابقة  ال�صنوات  خالل  االحتاد  "عمل  وتابع 
التحتية  بنيته  بناء  خ��الل  من  الذاتية  قدراته  تطوير 
املحدثة  املعلومات  تدّفق  لت�صهيل  وذل��ك  االإلكرتونية 
عن االحتاد واأع�صائه من خمتلف اجلوانب الت�صريعية 
اإىل  باالإ�صافة  والتعليم  والتوعية  واالإنفاذ  والرقابية 
من  املهتمني  لتمكني  وذل��ك  االحت���اد  اأع�صاء  ن�صاطات 
الرقابية  الهيئات  التي ت�صهدها  التطورات  اآخر  متابعة 
جمموعة  للمهتمني  يوفر  االحت��اد  اأ�صبح  كما  العربية، 
املرتبطة  االإح�����ص��ائ��ي��ة  وامل�����ص��وح��ات  ال��درا���ص��ات  م��ن 
جم��االت  يف  وخا�صة  العربية،  امل���ال  راأ����س  ب��اأ���ص��واق 
العالقة  ذوي  االأط���راف  وتعامالت  والتعليم  التوعية 
والتقارير  الدرا�صات  هذه  اأ�صبحت  حيث  وال�صفافية 

متوفرة حاليا جلميع املهتمني".
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العربية  االأ���ص��واق  يف  الت�صريعات  ب��ني  التوافق   •
االأنظمة  جتان�س  على  العمل  ويجب  ج���دًا،  مهم  اأم��ر 
التعاون  جمل�س  دول  م��ب��ادرات  وك��ان��ت  وال��ق��وان��ني، 

اخلليجي يف هذا املجال بداية جيدة.
خالل  م��ن  احل���دود  ع��ر  العمليات  ت�صهيل  يجب   •
التي  الت�صريعات  وت�صهيل  لذلك  التحتية  البنية  توفري 

تعيق ذلك.
بهدف  والعربية  اخلليجية  االأ���ص��واق  رب��ط  يجب   •
ج���ذب اال���ص��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة، الأن اال���ص��ت��ث��م��ارات 

االأجنبية ال تدخل اإال االأ�صواق الكبرية.
جتذب  التي  الداعمة  والعوامل  االأطر  اإيجاد  يجب   •

اال�صتثمار املحلي واالأجنبي للمنطقة.
العربية. املال  راأ�س  اأ�صواق  تتكامل  اأن  • يجب 

مع  للتوافق  املالية  املوؤ�ص�صات  م��ن  حاجة  هناك   •
الت�صريعات.

يف  املنطقة  اأ���ص��واق  بني  التكامل  يكون  اأن  يجب   •
كل من ال�صوق االأولية )االكتتابات( وال�صوق الثانية. 

االن��دم��اج  اإىل  ال��و���ص��ول  ال��ه��دف  ي��ك��ون  اأال  يجب   •
بل  حتقيقه  ج���دًا  ال�صعب  م��ن  ذل��ك  اأن  ح��ي��ث  ال��ك��ام��ل 
من�صات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  االن���دم���اج  ال��ب��دء يف  مي��ك��ن 
التقا�س  واأنظمة  امل�صرتك  امل�صرتكة واالإدراج  التداول 

والت�صوية امل�صرتكة. 
املنطقة  يف  م��رك��زي��ة  مقا�صة  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�س   •
ل��ت�����ص��وي��ة وت��ق��ا���س ج��م��ي��ع امل��ع��ام��الت ال��ت��ي ت��ت��م يف 
من  لي�س  اأن��ه  حيث  واالإقليمية  املحلية  ال��ب��ور���ص��ات 
موؤ�ص�صات  ع��دة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  اقت�صاديًا  املنطقي 

مقا�صة لكل دولة اأو كل �صوق.
�صوق التمويل غري امل�صريف

�صوء  يف  وذلك  جدًا،  مهم  ال�صندات  اأ�صواق  • تطوير 

الزيادة  اأ�صبابها  اأحد  كان  التي  العاملية  املالية  االأزم��ة 
يف االقرتا�س امل�صريف.

ال�صركات. �صندات  �صوق  كفاءة  دعم  • يجب 
ال  اخلا�س  للقطاع  امل�صرفية  غري  املوؤ�ص�صات  • متويل 
امل�صتثمرين  وتوعية  به  االهتمام  ويجب  �صعيفًا،  زال 

به.
زيادة عمق الأ�صواق وال�صيولة

االأ�صواق. عمق  لزيادة  جديدة  منتجات  • مطلوب 
حتى  امل��ال��ي��ة  االأوراق  اأ���ص��واق  خ�صخ�صة  يجب   •
اإداراتها  جمل�س  ق��رارات  على  معتمدة  قراراتها  تكون 
ومبا  حكومي  تدخل  اأي  عن  بعيدًا  العامة  وجمعياتها 

ي�صاهم يف رفع كفاءة اأدائها و�صرعة تطورها. 
• هناك حاجة للتنويع يف املنتجات واالأدوات املالية.
وع�صويتها           ال�����ص��وق  ملكية  ب��ني  ال��ف�����ص��ل  ي��ج��ب   •

.)demutualization(
التمويل ال�صلمي

• يجب توفري البنية التحتية املنا�صبة لتوفري التمويل 
االإ���ص��الم��ي ال���الزم جل��ذب امل��دخ��رات، واإي��ج��اد اأدوات 

مبتكرة.

املالية  االأدوات  اأهم  من  وال�صكوك  املرابحة  • تعتر 
املنتجات  ���ص��وق  يقت�صر  اأال  يجب  ول��ك��ن  االإ���ص��الم��ي��ة 
واملرتبطة  امل��ع��روف��ة  االأدوات  ه��ذه  على  االإ���ص��الم��ي��ة 
بالتمويل ولكن يجب اأن يتم ابتكار اأدوات ا�صتثمارية 
جديدة تزيد من فر�س اال�صتثمار يف االأدوات املتوافقة 
مع ال�صريعة االإ�صالمية ومع االأهداف واال�صرتاتيجيات 

اال�صتثمارية املختلفة.
ال�صفافية واحلوكمة والف�صاح

املالية. التقارير  ومعايري  بالتدقيق  االهتمام  • يجب 
منع/  عمليات  وتطوير  باالإف�صاح  االهتمام  يجب   •

جتنب تعار�س امل�صالح.
املحا�صبة. مهنة  ممار�صات  تدعيم  • يجب 

لهم  امل�صاهمني  الأن  ب��احل��وك��م��ة  االه��ت��م��ام  ي��ج��ب   •
الوقت  يف  املعلومات  على  يح�صلوا  اأن  ويجب  حقوق 

املنا�صب.
املدرجة.  اجلهات  يف  ال�صفافية  م�صتوى  • رفع 

�صبط الأ�صواق وتطوير املوؤ�ص�صات
حت�صني  هي  الرقابية  اجلهات  على  امل�صوؤولية  اإن   •

وتطوير االإطار الت�صريعي.
االأ�صا�صية  البنية  تطوير  االأ����ص���واق  م��ن  مطلوب   •

للتقا�س والت�صوية.
املنتجات. تنويع  اخلدمات  مقدمي  على  • يجب 

.Enforcement القوانني  باإنفاذ  االهتمام  • يجب 
وج��ذب  امل��ت��م��ي��زة،  الب�صرية  امل����وارد  ج��ذب  يجب   •

روؤو�س االأموال االأجنبية.
اجليدة. العمل  ممار�صة  قواعد  على  الرتكيز  • يجب 

االأوراق  واق��را���س  الق��رتا���س  ت�صريعات  نحتاج   •
املالية والبيع على املك�صوف.

للبور�صات. مملوكة  مقا�صة  اإدارات  • نحتاج 
• يجب اأن تكون هناك قواعد حوكمة على اال�صخا�س 

املرخ�صني.

التو�ضيات العامة للموؤمتر الأول لأ�ضواق راأ�ص املال العربية

 المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية

ال�ضتثمار املوؤ�ض�ضي
• يجب توفري البنية امل�صجعة للم�صتثمر املوؤ�ص�صي الأنه يلجاأ لالأ�صواق التي تطبق اأف�صل املعايري العاملية والتي 

حتقق التوازن بني التنظيم القوي واإتاحة املجال للم�صاركني يف ال�صوق لالبتكار وحتقيق الربحية.
املنتجات واخلدمات  املايل" )وهو توفر وو�صول  وال�"�صمول  التمويل  التثقيف والتوعية مبجال  زيادة  • يجب 

املالية جلميع فئات املجتمع وعدم اقت�صارها فقط على فئات حمددة ذات نفوذ(.
املنطقة  يف  املايل  التثقيف  لتعزيز  اإقليمية  توعية  برامج  الإعداد  اقليمي  عمل  فريق  اإن�صاء  يف  التفكري  • يجب 

وي�صاهم فيه جميع الدول ح�صب املوارد املتاحة لديها.
الرقابية دور كبري يف ت�صجيع اال�صتثمار املوؤ�ص�صي. • على اجلهات 

• يجب االهتمام ب�صناديق اال�صتثمار و�صناديق املعا�صات و�صناديق التاأمني الأنها تزيد اال�صتثمار املوؤ�ص�صي. 
امل�صتثمر  من  النوع  لهذا  وا�صح  تعريف  و�صع  ويجب   ،)Sophisticated( متمر�صني  امل�صتثمرين  كل  لي�س   •

وخا�صة يف الت�صريعات اخلا�صة بال�صناديق. 

• يجب ت�صجيع التمويل واال�صتثمار وتغيري ثقافة االيداع امل�صريف.
• يجب حماية امل�صتثمر من اأي خداع اأو ممار�صات احتيالية مثل التداول بناء على معلومات داخلية مثاًل.
تعني  وهي  التوعية  خالل  من  باالأ�صواق  املالية  للخدمات  الو�صول  على  امل�صتثمر  قدرة  تطوير  يجب   •

تعريف االأدوات واملنتجات للم�صتثمر.
له حق. اأن يحل مل�صلحة من  اأي خالف يجب  اأن  التنظيمية على  اأن توؤكد اجلهة  • يجب 

اأي  وجود  عند  لها  الرجوع  ميكنهم  التي  امل�صوؤولة  اجلهة  للم�صتثمرين  التنظيمية  اجلهة  حتدد  اأن  • يجب 
م�صكلة اأو خالف.

تثقيف وزيادة وعي امل�ضتثمرين وحمايتهم
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اأ�صواق املال  تاأ�صي�س  اأعقبت  �صجلت ال�صنوات التي 
العن�صر  ن�صبة  ارتفاع  يف  ملحوظا  تطورا  االإماراتية 
اأ�صواق االأ�صهم املحلية االأمر الذي يعك�س  الن�صائي يف 

مدى الدور املهم الذي باتت تلعبه املراأة يف خمتلف 
االأن�صطة االقت�صادية جنبا اإىل جنب مع الرجل.
عدد  اأن  الر�صمية  االإح�����ص��ائ��ي��ات  وتظهر 

يف  م�صتثمر  رق��م  على  احلا�صالت  الن�صاء 
م�صتثمرة  األ��ف   370 امل��ال جت��اوز  اأ�صواق 
وبن�صبة ت�صل اإىل نحو 23 % من اإجمايل 
ال��ذي بلغ  االأ���ص��واق  ع��دد امل�صتثمرين يف 
الن�صف  نهاية  م��ع  م�صتثمر  مليون   1.6
ع��دد  وجت����اوز   ،2014 ال��ع��ام  م��ن  االأول 

االأ�صهم التي متلكها الن�صاء يف �صوقي دبي 
املايل واأبوظبي ل��الأوراق املالية اأكر من 6 

ذات  من  اأغ�صط�س  �صهر  نهاية  مع  �صهم  مليار 
العام منها 3.5 مليار �صهم يف �صوق دبي.

' ومن املتوقع زيادة ن�صبة الن�صاء امل�صتثمرات يف 
جمددا  ن�صاطها  ا�صتعادت  التي  املحلية  االأ�صهم  اأ�صواق 
يف الفرتة االأخرية مما جعلها القناة اال�صتثمارية االأكر 
حتقيقا للمكا�صب مقارنة مع بقية القنوات اال�صتثمارية 
االأخرى خا�صة مع زيادة توزيعات اأرباح ال�صركات يف 

عام  2013 والتي قفزت اإىل 31.2 مليار درهم 
يف  بفعالية  ي�صاركن  الن�صاء  اأن  و���ص��ط��اء  وي��وؤك��د 
كبري  بوعي  اأغلبهن  ويتمتع  االأ�صهم  اأ�صواق  تعامالت 
اأن  اإىل  م�صريين  االأ���ص��ه��م،  يف  اال�صتثمار  يف  ودراي���ة 
دخول املراأة اإىل اأ�صواق االأ�صهم جاء نتيجة عدة عوامل 
على  احلياتية  ال�صغوطات  ومواجهة  اال�صتثمار  منها 
امل�صتوى االقت�صادي وللتغلب على الروتني وامللل لغري 
اللواتي  ال�صيدات  من  الكثري  هناك  اأن  كما  العامالت، 
ح�صلن على اأ�صهم عن طريق املرياث وف�صلن االحتفاظ 
عر   التداول  خدمة  انت�صار  �صاهم  وقد  لال�صتثمار،  بها 
يف  امل���راأة  لعمل  الفر�س  من  املزيد  منح  يف  االن��رتن��ت 

ال�صوق.
�صاهم  االأ�صهم  اأ�صواق  اإىل  امل��راأة  دخ��ول  اإن  وقالوا 
يف زيادة ن�صاط االأ�صواق طيلة ال�صنوات املا�صية وهو 
موؤ�صر اإيجابي على الدور القوي الذي ميكن اأن تلعبه يف 
دعم جميع االأن�صطة االقت�صادية، م�صريين اإىل اأن املراأة 
حري�صة على اال�صتفادة من ا�صت�صارات املتخ�ص�صني يف 
على  مبنية  اال�صتثمار  عملية  تكون  بحيث  املجال  هذا 

اأ�ص�س علمية �صليمة.
ب��داأت  االأ�صهم،  اأ���ص��واق  يف  امل���راأة  دور  تنامي  وم��ع 
اأهمية خا�صة لهذه ال�صريحة من  مكاتب الو�صاطة منح 
الن�صاء  لتداول  قاعات  تخ�صي�س  مت  حيث  امل�صتثمرين 
وتعني و�صطاء من العن�صر الن�صائي املتخ�ص�س يف هذا 

املجال لتنفيذ طلباتهن ولتقدمي امل�صورة املالية للراغبات 
وتزويدهن بكافة االأخبار املتعلقة بال�صوق مبا ميكنهن 
من اتخاذ القرار اال�صتثماري ال�صليم بالبيع اأو ال�صراء 

يف اأي وقت.
وفيما يخ�س مدى توجه املراأة للم�صاربة يف االأ�صهم 
كبرية  املخاطرة  اأن  كنعان  عميد  امل��ايل  اخلبري  يوؤكد 
لعمليات امل�صاربة يف اأ�صواق االأ�صهم وذلك نظرا للتقلب 
البيع وال�صراء  اأن  ثباتها كما  لالأ�صعار وعدم  املتوا�صل 
وفقا لهذا االأ�صلوب يتطلب احرتافية وتفرغ تام لذلك فاإن 
غالبية الن�صاء يحبذن اال�صتثمار على املدى املتو�صط اأو 
من  االأدن��ى  على احلد  ل�صمان احل�صول  وذل��ك  الطويل 
ت�صببها  ق��د  ال��ت��ي  للمخاطر  التعر�س  وع���دم  املكا�صب 

عمليات امل�صاربة.
�صوق  على  الكبري  االإق��ب��ال  اأن  لي�س �صحيحا  وق��ال   

االأ�صهم ياأتي من قبيل الت�صلية، فنحن نتحدث عن خو�س 
املراأة لقطاع اال�صتثمار واالأ�صهم مبا لديها من راأ�س مال 
�صواء كان عبارة عن مدخرات اأو اأموال فائ�صة فهي حني 
ت�صتثمره يف االأ�صواق اأو غريها فاإن ذلك ال يعني اأنه من 
باب الوجاهة اأو اإ�صاعة الوقت واأعتقد اأن ا�صتخدام 
مثل هذا الو�صف ال يتفق مع واقع الدور الن�صط 
القطاعات  خمتلف  يف  امل����راأة  ت��ظ��ه��ره  ال���ذي 

االقت�صادية يف الدولة منذ �صنوات طويلة.
الله احلو�صني مدير  من جانبه، قال عبد 
للخدمات  ال��وط��ن��ي  دب���ي  االإم�����ارات  �صركة 
الرجل  مناف�صة  على  قادرة  املراأة  اإن  املالية، 
ب��ك��ل اق���ت���دار ب��ع��دم��ا اق��ت��ح��م��ت ال��ع��دي��د من 
التي كانت حكرا على  االقت�صادية  القطاعات 
املقاوالت  قطاع  �صيما  ال  طويلة،  ملدة  الرجال 
واالإن�صاءات وحاليًا ت�صغل منا�صب مهمة"، كما 
وعيًا  اأك��ر  امل��راأة  جعل  االقت�صادي  "االنفتاح  اأن 
وبالتايل اأكر جراأة يف اال�صتثمار ومن �صمنها اأ�صواق 
املال. واأكد اأن الطفرة النفطية يف منطقة اخلليج خالل 
التي كان  ال�صنوات املا�صية عززت من تنامي الروات 
جزء منها يف جعبة الن�صاء وموؤهل لي�صخ يف االقت�صاد، 
تنامي  ك�صفت عن  ال��دويل  للبنك  بيانات  اأن  اإىل  م�صريًا 
 % 20 ن�صبة  اأن  البزن�س وذك��رت  الن�صاء يف عامل  دور 
من املوؤ�ص�صات العربية متلكها �صيدات اأعمال. وقال اإن 
ال��روات تواكب مع ت�صاعد مطرد  الزيادة املطردة يف 
80 %، وانعك�س  اإىل  بن�صب تعلم املراأة والتي و�صلت 
ذلك على ن�صب م�صاركتها يف �صوق العمل وباتت حتتل 
منا�صب قيادية تتنا�صب مع ما فر�صته موؤهالتها العلمية 
وخراتها وكفاءتها. ونتيجة لتلك التغريات اجلوهرية 
يف م�صتوى التعليم واخلرة املكت�صبة من ال�صوق على 
مدار ال�صنوات املا�صية، اأ�صبحت الن�صاء تبا�صر عملية 
توكل  كانت  بعدما  بنف�صها  املالية  باالأ�صواق  اال�صتثمار 
باإيداع  تقوم  حتى  اأو  ال���زوج  اأو  االأب  اإىل  االأم���ر  ه��ذا 
مدخراتها يف اأحد البنوك. وقد �صاعدها على ذلك زوال 
فقد  اأمام دخولها عامل اال�صتثمار،  العديد من احلواجز 
ال�صيدات وكذلك خ�ص�صت  اأعداد الو�صطاء من  تزايدت 
مزودة  لل�صيدات  اأق�صام  الو�صاطة  �صركات  من  العديد 
ملتابعة  ع��ر���س  ب�صا�صات  وجم��ه��زة  ل��ل��ت��داول  ب��ق��اع��ات 
اليومية،  واالإخ��ب��ار  والطلبات  وال��ع��رو���س  االأ���ص��ع��ار 
ب�صكل  امل�صتثمرات  تعامل  فر�صة  اإتاحة  اإىل  باالإ�صافة 
على  منهم  واحل�صول  ال�صيدات  الو�صطاء  مع  مبا�صر 
ال�صوق و�صمان اخل�صو�صية  اأو�صاع  الفني عن  الدعم 
و�صرعة التنفيذ للمعامالت، هذا ف�صال عن اإ�صافة خدمات 
اإج��راء املعامالت يف  التداول عر االنرتنت التي توفر 

اإطار اأكر خ�صو�صية وحماية من ذي قبل.

تخصيص قاعات 
لتداول النساء وتعين 

وسطاء من العنصر 
النسائي

 % 20
من المؤسسات 
العربية تملكها 

سيدات أعمال

 6
 مليار سهم حصة 

المستثمرات مع نهاية
 شهر أغسطس 2014

 النساء يشاركن بفعالية 
في تعامالت األسهم بوعي 

كبير ودراية في االستثمار

يشكلن 23 % من إجمالي المستثمرين

370 األف م�ضتثمرة يف اأ�ضواق الأوراق املالية الإماراتية

تقارير
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تجاوزت رؤوس أموالها 23.3 مليار درهم 

�ضوق الإ�ضدارات الأولية يف الدولة ي�ضهد ن�ضاطا 
كبريًا بطرح اأ�ضهم 4 �ضركات

التنفيذي  الطريفي  الرئي�س  الله  عبد  �صعادة  وقال 
ع��ودة  عنا�صر  اأن  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  لهيئة 
يف  متوفرة  كانت  االإ���ص��دارات  �صوق  اإىل  االنتعا�س 
منذ  الثانوية  امل��ال  اأ�صواق  يف  امل�صجل  التح�صن  ظل 
الراغبة  ال�صيولة  اإىل جانب وفرة   2013 العام  نهاية 
باال�صتثمار يف تاأ�صي�س �صركات م�صاهمة عامة جديدة 
يف  االن  ح��ت��ى  ممثلة  غ��ري  اق��ت�����ص��ادي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
روؤي��ة  ب��دء  امل�صتغرب  من  لي�س  ل��ذا  املالية.  االأ���ص��واق 
لالكتتاب  اأ�صهمها  التي تطرح  ال�صركات  من  العديد 

العام.
فاإن  البيئة  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع�����الوة  اأن����ه  واأو����ص���ح 
والتطور  الهيئة  وفرتها  اجلاذبة  التي  الت�صريعية 
الفرتة  خ��الل  االك��ت��ت��اب  اآل��ي��ات  �صهدته  ال���ذي  الكبري 
واع��ت��م��اد  االأن��ظ��م��ة  �صعيد  حتديث  املا�صية  على 
ال�صعري  النطاق  حتديد  على  االأوامر  �صجل  اآلية بناء 
ل��ل�����ص��رك��ة امل��ط��روح��ة ل��الك��ت��ت��اب ال���ع���ام وغ���ريه���ا من 
يف  ت�صاهم  مهمة   ع��وام��ل  تعد  االأخ���رى  االإج�����راءات 
تعزيز �صوق االإ�صدارات االأولية يف الدولة التي باتت 

حمط اهتمام امل�صتثمرين من جميع العامل.
ط��ل��ب  الأي  ت��ل��ق��ي��ه��ا  وع���ن���د  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  واأك�������د 
اك����ت����ت����اب، ت����ق����وم ب���درا����ص���ت���ه  وف���ق االإج����������راءات 
موافقة  ح��ال  يف  املتبعة  وتعطي  موافقتها  ب�صرعة 

الطلب جميع ال�صروط.
يف  للم�صاركة  التعط�س  م��دى  تعك�س  خطوة  ويف 

االإ�صدارات اجلديدة فقد و�صل اإقبال امل�صتثمرين اإىل 
م�صتوى قيا�صي مل تعهده ال�صوق منذ تاأ�صي�صها حيث 
امل�صتثمرين  من  ال�صريحة  هذه  اكتتاب  قيمة  جتاوزت 
مليار   157 منها  درهم  مليار   290 ال�صركات  هذه  يف 
درهم يف اكتتاب اإعمار مولز ونحو 10مليار درهم يف 
ونحو  امانات  �صركة  يف  مليار  و13.6  ماركة  �صركة 
وتراوحت  بارك�س  دبي  �صركة  يف  دره��م  مليار   111

ن�صبة التغطية بني 15 اإىل 30 مرة يف جميع عمليات 
اجل��زء  وج��اء  االأرب��ع��ة  لل�صركات  ج��رت  التي  ال��ط��رح 

االأكر منها من املوؤ�ص�صات.
من   % 60 ف��اإن  ر�صمية،  غري  الإح�صائيات  ووفقا 
م��ن خالل  ال�صركات مت��ت  ه��ذه  االك��ت��ت��اب يف  مت��وي��ل 
ورقية  مت��وي��الت  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الوطنية  البنوك 
النهاية  يف  لكنها  البنوك  من  خرجت  �صيولة  ولي�صت 
للعمالء  تقدمها  التي  االإقرا�س  عمليات  �صمن  تدخل 

مبوجب ح�صاباتها املالية.
اأ�صهم  يف  االك��ت��ت��اب  على  الكبري  االإق���ب���ال  وي��وؤك��د 
ال�صركات اجلديدة النتائج التي خل�س اإليها االإ�صتبيان 
الذي اأجراه �صوق دبي املايل نهاية العام 2013 والذي 
للم�صاركة  ل��ه  خ�صعوا  مم��ن   % 76 ا���ص��ت��ع��داد  اأظ��ه��ر 
عن  معربني   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل  عامة  اكتتابات  يف 
اهتمامهم بامل�صاركة يف اكتتابات عامة ل�صركات حكومية 
وجمموعات عائلية وخا�صة وعلى نحو يلبي طموحهم 

يف احل�صول على عوائد جيدة عن ا�صتثماراتهم.

 االموال المجمعةعدد األسهم المطروحة  رأس المال الشركة
 157 مليار درهم 2 مليار 13 ملياراعمار مولز

 10 مليار درهم 275 مليون500 مليونماركة
 13.5 مليار درهم 1375 مليون2.5 مليار درهمامانات

 111 مليار درهم 2528 مليون 6.3 مليار درهمدبي باركس

تقارير

مميزا  ن�صاطا  االأول��ي��ة  االإ���ص��دارات  �صوق  �صهد 
العام  االإكتتاب  مت  بعدما  وذلك   2014 العام  خالل 
اأموالها  روؤو���س  قيمة  جت��اوزت  �صركات   4 باأ�صهم 
23.3 م��ل��ي��ار دره����م، و���ص��ط اإق��ب��ال ك��ب��ري م��ن قبل 

ال�صوق  ت�صهدها  مل  الفته  خطوة  يف  امل�صتثمرين 
منذ العام 2008 الذي اأعقبه انطالق �صرارة االأزمة 

املالية واالإقت�صادية العاملية.
االإ����ص���دارات  ���ص��وق  اإىل  الن�صاط  ع���ودة  وج���اء 
للن�صاط امل�صجل  االإمارات مواكبا  االأولية يف دولة 
يف اأ�صواق املال الثانوية التي ت�صدرت قائمة اأكر 
على   2013 ال��ع��ام  خ��الل  للنمو  حتقيقا  االأ���ص��واق 
م�صتوى العامل ووا�صلت �صريها على نف�س الوترية 
املزيد من  اإليها  2014، مما جذب  العام  بداية  منذ 

اال�صتثمارات من داخل وخارج الدولة.

 % 60
 من تمويل االكتتاب 

في هذه الشركات 
تمت من خالل البنوك 

الوطنية
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�صركة  مدير  احلو�صني  الله  عبد  ويرى 
املالية  للخدمات  الوطني  دب��ي  االإم���ارات 

اأن عودة الن�صاط اإىل �صوق االإ�صدارات 
ال�صوق  عمق  زي��ادة  يف  �صاهم  االأولية 
ملختلف  متثيال  اأك��ر  وجعله  الثانوية 
االن�����ص��ط��ة االإق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��دول��ة، 

اإدراج ال�صركات اجلديدة  اأن  م�صريا اإىل 
للم�صتثمرين  ال�����ص��م��اح  ع��ل��ى  اأي�����ص��ا  ���ص��اع��د 

من  يقلل  مما  حمافظهم  بتنويع  واملوؤ�ص�صات  االأفراد 
ن�صب املخاطرة على نحو مل يكن متوفرا يف ال�صابق.
التداول  اأن  �صك  من  لي�س  احلو�صني،  واأ���ص��اف 
على اأ�صهم ال�صركات اجلديدة عزز من معدل ال�صيولة 

اليومية.
والذي  مولز  اعمار  اكتتاب  جناح  اأن  على  و�صدد 
ال�صركات  �صجع  االأوام��ر  بناء  �صجل  قاعدة  على  مت 
االإكتتابات  يف  امل�صاركة  على  العاملية  واملوؤ�ص�صات 
نظرا  القادمة  الفرتة  خالل  طرحها  املنوي  اجلديدة 
الرتفاع م�صتوى ال�صفافية يف اأ�صلوب الطرح والذي 

يعد االأول يف �صوق االإ�صدارات يف دولة االإمارات.
اإدراج  �صاهم  فقد  الر�صمية،  االأرق����ام  وبح�صب 
اإجمايل  رفع  يف  اجلديدة  ال�صركات  اأ�صهم  وت��داول 
وبواقع  درهم،  مليار   57 من  باأكر  ال�صوقية  القيمة 
و600  م��ول��ز  اع��م��ار  ملجموعة  دره���م  مليار   42.6

درهم  مليار   14 ونحو  ماركا  ل�صركة  دره��م  مليون 
ل�صركة امانات.

الن�صاط  اأن  امل��ايل  املحلل  الدبا�س  زي��اد  وي��وؤك��د 
العام  خالل  االأولية  االإ���ص��دارات  �صوق  �صهده  ال��ذي 
التعامالت  على  اإيجابية  انعاك�صات  له  كان   2014

اأم��ام  جديدة  ا�صتثمارية  فر�س  واإي��ج��اد 
واأن  خا�صة  امل�صتثمرين  �صرائح  خمتلف 
تعمل  اأدرج��ت  التي  ال�صركات  بع�س 
يف  مم��ث��ل��ة  ت���ك���ن  مل  ق���ط���اع���ات  يف 

االأ�صواق.
االإدراج��ات  هذا  اإن  الدبا�س  وقال 
���ص��اه��م��ت يف زي������ادة ع��م��ق ال�����ص��وق 
ورفعت من قيمة تداوالته واإيراداته وذلك 
على اإعتبار اأن بع�س هذه ال�صركات حديثة التاأ�صي�س 
وبالتايل الحتمل اأي �صجل يف االإجنازات مما يفر�س 
ن�صبة  االإدراج  عند  ال�صوق  يف  �صعرها  اليتجاوز  اأن 
ما  وهو  التاأ�صي�صية  اأو  االإ�صمية  قيمتها  من  ب�صيطة 

حدث فعال.
ال�صركات  اأ�صهم  اأ�صعار  ارتفاع  اأن  الدبا�س  وتابع 
املالية  االأ���ص��واق  يف  اإدراج��ه��ا  عند  العامة  امل�صاهمة 
اأو  خم�صة  اإىل  ال�صابق  يف  االأ���ص��واق  طفرة  خ��الل 
اأعمالها  اأن تبا�صر  �صتة اأ�صعاف قيمتها االإ�صمية قبل 
الت�صغيلية مل يعد موجودا ،م�صريا اإىل اأن االنتعا�س 
العام  خالل  االأولية  االإ���ص��دارات  �صوق  �صهده  ال��ذي 
ما  منها  العوامل  من  بالعديد  مدعوما  اأت��ى   2014

ال�صوق  ي�صهده  م���ازال  ال��ذي  بالن�صاط  متعلق  ه��و 
ال��ع��دي��د من  ت��ع��ايف  نتيجة  ج���اء  وال����ذي  ال��ث��ان��وي 
القطاعات االقت�صادية من االأزمة التي مرت بها خالل 
ال�صنوت االأخرية، باالإ�صافة اإىل وفرة ال�صيولة لدى 
فر�س  عن  تبحث  اأ�صبحت  والتي  امل�صريف  اجلهاز 
ا�صتثمارية ذات عوائد عالية وهو ما ال ميكن توفريه 
االأول��ي��ة وال�صوق  االإ����ص���درات  ���ص��وق  م��ن خ��الل  اإال 

الثانوية.

اعمار
 مولز 

157 مليار 
درهم

 111 مليار 
درهم

 10 مليار 
درهم

13.5 مليار 
درهم

دبي
 باركس 

امانات  ماركة 

األموال المجمعة

7 موؤ�ضرات اإيجابية لالكتتابات
دولة  �صهدتها  التي  االكتتابات  ح�صيلة  اظهرت 
اإيجابية  موؤ�صرات   7  ،2014 العام  خالل  االإم��ارات 
ا�صتغرقتها  التي  القيا�صية  الزمنية  ال��ف��رتة  ومنها 
وتداول  الفائ�س  ورد  والتخ�صي�س  الطرح  عمليات 
فرتة  اأق�صر  تعد  والتي  ال�صوق  يف  ال�صركات  �صهم 
عام  ب�صكل  واملنطقة  االإم��ارات  دولة  ت�صهدها  زمنية 

يف اإمتام جميع االإجراءات املتعلقة باإ�صدار جديد.
ومن �صمن املوؤ�صرات االإيجابية التي اأ�صفرت عنها 
قبل  بقوة من  التمويل  �صهية  االكتتاب عودة  ح�صيلة 
البنوك لتمويل االإ�صدارات اجلديدة مما ي�صجع بقية 
اأ�صهمها لالكتتاب، على  التي تفكر يف طرح  ال�صركات 
االإ�صراع يف اإنهاء اإجراءاتها وهو ما �صاهم اأي�صا يف 
ن�صاط ال�صوق الثانوية الذي بات حمط اأنظار الكثري 
من املوؤ�ص�صات االأجنبية العاملية التي بداأت رفع وترية 

ا�صتثماراتها فيه خا�صة بعد الن�صف االأول من العام.
االإ����ص���دارات  ���ص��وق  يف  الن�صاط  ع���ودة  و���ص��اه��م 
توفري  على  وعمل  املال  اأ�صواق  عمق  بزيادة  االأولية 
املزيد من الفر�س اال�صتثمارية فيها. كذلك فاإن جتربة 
االأوىل يف حتديد  للمرة  ال�صعري  البناء  اآلية  اعتماد 
جديدة  �صركة  يف  االكتتاب  خالل  ال�صهم  �صعر  قيمة 
اأثبتت جناحا كبريا وعززت من �صرورة اال�صتمرار 
القادمة  االإ�صدارات  كاأ�صلوب وحيد يف  اتخاذها  يف 
ال��ذي حتقق من  ذل��ك  اأهمية عن  يقل  اإجن��از ال  وه��و 
ال��ذي  لالكتتاب  الذكية  االإل��ك��رتون��ي��ة  املن�صة  خ��الل 
وفره �صوق دبي املايل بالتعاون من البنوك االأخرى 
طرح  يف  امل�صاركة  طلبات  تلقي  يف  �صاركت  ال��ت��ي 

اعمار مولز.
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 بسيولة قيمتها 90 مليار درهم 

 تداولت اخلليجيني يف اأ�ضواق الإمارات ترتفع 185.7% خالل 10 اأ�ضهر

 وجاء التطور الكبري يف حجم االأموال التي �صخها 
امل�صتثمرون اخلليجيون بهدف حتقيق اأكر قدر ممكن 
اأ�صواق  يف  االإ�صتثمار  عوائد  زي��ادة  بعد  املكا�صب  من 
االإمارات خالل العام 2013 اإىل 110 % للم�صتثمرين 
للم�صاربني   % 200 من  واأك��ر  املتو�صط  امل��دى  على 
وتوا�صل الن�صاط يف العام اجلاري طبقا لراأي العديد 
من اخلراء املاليني، الذين اأكدوا اأن �صخامة ال�صيولة 
معدل  رف��ع  يف  �صاهم  االأ����ص���واق  يف  �صخها  مت  ال��ت��ي 
العام  بداية  منذ  دره��م  مليار   3 اإىل  اليومي  ال��ت��داول 

2014 مقارنة مع 1.5 مليار درهم يف العام 2013.

اخلليجية  ال�صيولة  انتقال  مو�صم  ب��دء  اإن  وقالوا 
خالل  من  وا�صحا  كان  االإماراتية  املالية  االأ�صواق  اإىل 
امل�صتثمرين  من  ال�صريحة  هذه  تداوالت  معدل  ارتفاع 
لكن وتريتها   ،2013 ال��ع��ام  م��ن  االأخ���ري  ال��رب��ع  خ��الل 
 ،2014 العام  بداية  مع  اأعلى  بن�صب  باالإرتفاع  اأخذت 
موؤكدين وجود العديد من العوامل التي اأدت اإىل زيادة 
زي��ادة  منها  االأ���ص��واق  يف  اخلليجي  اال�صتثمار  حجم 
اأخرى  حوافز  وج��ود  جانب  اإىل  التعامالت  يف  الثقة 
القادمة  الفرتة  خالل  االأ�صهم  اأ�صعار  يف  النمو  ت�صمن 
على  ال�صخية  النقدية  ال��ت��وزي��ع��ات  ع��ن  ف�صال  وذل���ك 
املتداولة  ال�صركات  غالبية  بها  قامت  التي  امل�صاهمني 
وتفعيل قرار ترقية االأ�صواق �صمن موؤ�صرات مورجان 

�صتنايل الذي مت يف يوينو املا�صي.
الوطني  لالإقت�صاد  املتوا�صل  النمو  اأن  واأ�صافوا 
ب�صكل عام يعد عامال م�صجعا �صاهم يف جذب ال�صيولة 

االأجنبية لالإ�صتثمار يف خمتلف القطاعات ومن �صمنها 
حتقيقا  االأك��ر  قائمة  ت�صدرت  التي  االأ�صهم  اأ���ص��واق 
وما   2013 العام  العامل خالل  م�صتوى  على  للمكا�صب 

زالت توا�صل املحافظة على مكانتها.
من  امل��واط��ن��ون  ج��اء  الر�صمية،  االأرق����ام  وبح�صب 
يف  الثانية  املرتبة  يف  والقطرية  الكويتية  اجلن�صية 
االأ�صهم  عدد  حيث  من  االإماراتيني  بعد  اأبوظبي  �صوق 
املودعة يف مقا�صة ال�صوق خالل العام 2013، يف حني 
حل ال�صعوديون يف املرتبة اخلام�صة مبا يزيد عن 14 
اخلليجيون  حل  فقد  دب��ي  �صوق  يف  اأم��ا  دره��م،  مليار 
البيع  ال�صراء وقيم  قيم  اإجمايل  الثانية من  املرتبه  يف 
بعد العرب االآخرين يف نف�س الفرتة، مما يوؤكد ن�صاط 

تداوالتهم يف اأ�صواق االإمارات.
ع��دد  اإج����م����ايل  م���ن   % 61 امل���واط���ن���ون  و���ص��ك��ل 
حني  يف   ،2013 العام  خالل  ال�صوق  يف  امل�صتثمرين 
 %6 وال��ع��رب   % 29 اخلليجيون  امل�صتثمرون  �صكل 

واجلن�صيات االأخرى 4 %.
ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي  را���ص��د  وق��ال 
جذب  يف  االأ�صواق  جناح  اإن  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
االأخ��رى،  اخلليجية  االأ�صواق  من  ال�صيولة  من  املزيد 
املتميز  الو�صع  منها:  العوامل  من  العديد  نتيجة  جاء 
لالقت�صاد الوطني الذي ما زال يحقق ن�صب منو كبرية 
التي يتم ر�صدها  النقدية الكبرية  التدفقات  اإىل جانب 
لتطوير البنية التحتية يف الدولة مما يعني للم�صتثمر 
عمل  تطور  ا�صتمرار  واالأجنبي  واخلليجي  العربي 

اخلليجيني  امل�صتثمرين  تداوالت  قيمة  ارتفعت 
يف اأ�صواق املال االإمارتية بن�صبة 185.7 % خالل 
لت�صل   2014 العام  من  االأوىل  الع�صرة  االأ�صهر 
مليار   31.5 م��ع  م��ق��ارن��ة  دره���م،  م��ل��ي��ار   90 اإىل 
االإح�صائيات  بح�صب   ،2013 العام  طيلة  دره��م 
والتناف�صية  اجلاذبية  مدى  يعك�س  ما  الر�صمية، 

التي باتت تتمتع بها االأ�صواق املحلية.
 وب��ح�����ص��ب االإح�������ص���ائ���ي���ات ال��ر���ص��م��ي��ة، ف���اإن 
بقيمة  �صفقات  ن��ف��ذوا  اخلليجيني  امل�صتثمرين 
بيعا  امل���ايل  دب���ي  ���ص��وق  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   64.5

2014 وحتى نهاية �صهر  العام  و�صراء منذ بداية 
اأكتوبر يف حني و�صلت قيمة تداوالتهم يف الفرتة 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  مليار درهم يف   25 ذاتها 

املالية. 

 % 61
من إجمالي 

المستثمرين في
 السوق خالل العام 

2013 مواطنون

تقارير
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ربحيتها  منو  وزي��ادة  االأ���ص��واق  يف  املدرجة  ال�صركات 
خالل الفرتة القادمة، وقد �صاهم النمو يف الربحية يف 
باأنها  تو�صف  والتي  النقدية  التوزيعات  قيمة  ارتفاع 
�صخية من قبل ال�صركات مما ي�صجع على االإ�صتثمار فيها.
االأ���ص��واق  اإىل  خليجية  �صيولة  ان��ت��ق��ال  اأن  واأك���د 
العام  خالل  �صجل  ال��ذي  الن�صاط  بعد  جاء  االإماراتية 
االأك��ر  قائمة  ت�صدر  اإىل  اأ�صوقنا  دف��ع  وال��ذي   2013

الفر�س  فتوفر  العامل،  م�صتوى  على  للمكا�صب  حتقيقا 
للم�صتثمر  ل��ي�����س  ج���ذب  ع��ن�����ص��ر  ي��ع��د  االإ���ص��ت��ث��م��اري��ة 
داخل  من  امل�صتثمرين  جلميع  بل  وح�صب،  اخلليجي 

وخارج الدولة.
�صركة  يف  ال�صريك  ف��رح��ات  نبيل  ق��ال  جهته،  م��ن 
الفجر لالأوراق املالية اإنه بات معروفا لدى اجلميع اأن 
اأ�صواق  اإىل  تدخل  التي  والعربية  اخلليجية  ال�صيولة 
متوقع  اأ�صواق  يف  اال�صتثمار  عن  تبحث  املحلية  املال 
يف  تفاوؤل  على  بناء  القادمة  االأع��وام  خالل  النمو  لها 
اأداء االإقت�صاد االإمارتي والذي �صينعك�س اإيجابيا على 
م�صريا  م�صتقبال،  توزيعاتها  ثم  ومن  ال�صركات  ربحية 
حتقيق  يف  مهما  دورا  تعلب  ال�صيولة  ه��ذه  اأن  اإىل 

توازن مع حركة االإ�صتثمار االأجنبي. 
ال�صيولة  وت��رية  ارت��ف��اع  ا�صتمرار  فرحات  وتوقع 
خالل  االإم��ارات��ي��ة  االأ����ص���واق  اإىل  ال��ق��ادم��ة  اخلليجية 
�صيا�صة  على  ال�صركات  حمافظة  مع  القادمة  املرحلة 
وا�صحة يف التوزيعات من جهة والتح�صن امل�صتمر يف 

اأ�صعار االأ�صهم ب�صكل عام. ويتفق اخلبري املايل رامي 
تدفق  ا�صتمرار  فرحات يف  اإليه  ذهب  ما  مع  خري�صات 
نحو  القادمة  املرحلة  خ��الل  اخلليجية  االإ�صتثمارات 
اأ�صواقنا املالية مما ي�صاهم يف ارتفاع احجام التداول 
ويزيد حجم الودائع البنكية، اأ�صوة بالن�صاط الذي بداأ 
ركائزه  اأه��م  اأح��د  وك��ان  العقاري  القطاع  يف  وت�صارع 
العديد  ومتلكوا  ا�صتثمروا  الذين  اخلليجيني  االأ�صقاء 
من الوحدات العقارية واأ�ص�صوا ال�صركات ودخلوا يف 

العديد من املجاالت االإ�صتثمارية احليوية.
 وقال اإنه واإىل جانب االإهتمام ب�صيولة اخلليجيني 
باالإ�صتثمار  االإهتمام  اأي�صا  املهم  من  اأن��ه  اإال  االأف���راد، 
امل��وؤ���ص�����ص��ي يف اأ���ص��واق��ن��ا امل��ال��ي��ة، ال����ذي ت�����ص��ل فيه 
الكلي  املجموع  من   % 77 ال��ف��ردي  اال�صتثمار  ن�صبة 
ا�صتقطاب  اأهمية  يوؤكد  مما  ال�صوق،  يف  لالإ�صتثمار 
على  حت��اف��ظ  ودول��ي��ة  حملية  موؤ�ص�صية  ا�صتثمارات 
ا�صتقطاب  وتدعم  به  الثقة  وتعزز  ال�صوق  ا�صتقرار 
االأمر  وهو  املالية،  والتدفقات  اال�صتثمارات  من  املزيد 
املتاح بعدما متت الرتقية اإىل فئة االأ�صواق النا�صئة من 

قبل مورجان �صتانلي.
املالية  االأ���ص��واق  يف  املتعاملني  معظم  اأن  واأ�صاف 
اأن  يعلمون  واأج��ان��ب  حمليني  وم��وؤ���ص�����ص��ات،  اأف����رادا 
االرتفاعات التي �صجلت خالل العام 2013 مل تاأت 
واأم��وال  �صريعة  م�صاربات  نتيجة  اأو  جزافا 
�صاخنة، بل جاءت مدعومة بحزمة كبرية 

االقت�صاد  هو  فها  االأ�صا�صية،  واالأخبار  املحفزات  من 
يف  باملائة  االأربعة  تقارب  بن�صبة  بالنمو  ينجح  الكلي 
�صابق  وقت  يف  و�صلت  قد  كانت  اأن  بعد   2013 العام 
طياته  يف  النمو  هذا  حمل  وقد  ال�صفر  يقارب  ما  اإىل 
من  املحلي  االإقت�صاد  لتعايف  وا�صحة  تاأكيد  ر�صالة 
تبعات  اأفرزتها  قد  كانت  والتي  ال�صابقة  م�صاكله  كافة 
البنكي  القطاع  على  وخ�صو�صا  العاملية  املالية  االأزمة 
ياأتي يف  النمو  هذا  اأن  اإىل  م�صريا  العقاري،  والقطاع 
تعاين  العاملية  االقت�صاديات  معظم  فيه  زالت  ما  وقت 
من ال�صغوط وحتاول جاهدة الو�صول اإىل ن�صبة ولو 

واحد  باملائة.
وعالوة على النمو االقت�صادي والذي اأتى مدعوما 
فقد  كبري،  حكومي  واإن��ف��اق  �صخمة  مب��وازن��ات  اأي�صا 
جاءت معظم نتائج ال�صركات القيادية وال �صيما البنوك 
و�صركات العقار لترتجم هذا االأداء االقت�صادي املتميز 
القوية  النتائج  من  االأم��د  طويل  اجت��اه  بداية  ولتعلن 
من  الب�صاط  �صحبت  بذلك  وهي  ال�صخية  والتوزيعات 
لتدفق  جديد  من  الباب  وفتحت  ال�صندات  �صوق  حتت 
العوائد  غياب  يف  االأ���ص��ه��م  ل�صوق  اأخ���رى  م��رة  النقد 
من  ك��ان  فقد  وبالطبع  االأخ��رى،  االأ���ص��ول  من  املجزية 
قررت  التي  اخلليجية  االم��وال  حجم  زي��ادة  الطبيعي 
ال�صيا�صي  املناخ  �صجعها  االإماراتية  االأ�صواق  دخ��ول 
لروؤو�س  االأمثل  امل��الذ  الدولة  من  جعل  ال��ذي  واالأم��ن 

االأموال.

مليار درهم قيمة الصفقات 
التي نفذها المستثمرون 

الخليجيون في سوق 
أبوظبي حتى نهاية

 أكتوبر 2014
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الصفقات التي نفذها 
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في سوق دبي حتى 
نهاية أكتوبر 2014

64.5



أخبار الهيئة

أوراق مالية 28

»الهيئة« تواصل تقديم التسهيالت لها

خرباء: ال�ضماح للموؤ�ض�ضني ببيع ح�ضة من ملكيتهم ي�ضجع 
ال�ضركات اخلا�ضة للتحول اإىل عامة

على  تعديل  م��ن  ت�صمنه  مب��ا  ال��ق��رار  اأهمية  وت��اأت��ي 
اإجراءات حتول ال�صركات اخلا�صة اإىل م�صاهمة عامة، 
ملكيتهم  من  ح�صة  ببيع  للموؤ�ص�صني  ي�صمح  بات  حيث 
كخيار  العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  ط��رح  عند  ال�صركة  يف 
ثاٍن يف حال عدم احلاجة اإىل زيادة راأ�صمالها، من خالل 
طرح بن�صبة 55 % من اأ�صهمها يف عملية االكتتاب وهو 
اخليار الذي كانت تلزم به ال�صركة الراغبة بالتحول اإىل 

م�صاهمة عامة.
القرار  ت�صمنها  التي  التعديالت  خ��راء  وو���ص��ف 
قدمتها  التي  الت�صهيالت  م��ن  حزمة  بعد  ج��اء  وال���ذي 
الأح��دث  مواكبة  باأنها  املا�صية،  ال�صنوات  يف  الهيئة 
على  الهيئة  حر�س  يعك�س  مم��ا  العاملية،  املمار�صات 
ت�صجيع ال�صركات اخلا�صة للتحول اإىل م�صاهمة عامة، 
م�صريين اإىل اأن هذه التعديالت اأتت اأي�صا بعد الت�صاور 

والتن�صيق مع اجلهات املعنية يف الدولة.
ق���رارا   2009 ال��ع��ام  يف  اأ����ص���درت  الهيئة  وك��ان��ت 
اخلا�صة  ال�صركات  �صجل  اأم��ني  ن�صاط  تنظيم  ب�صاأن 
ال�صركات  هذه  من  العديد  �صجعت  التي  اخلدمة  وهي 

لتحويل �صجل م�صاهميها اإىل االأ�صواق املالية يف كل من 
اأبوظبي ودبي وتاله قرار اآخر بنظام تداول اأ�صهم هذه 
الثانية،  ال�صوق  يف  بها  خا�صة  من�صة  �صمن  ال�صركات 
وقد دخلت املبادرة حيز التنفيذ بعدما مت مباركتها من  
اآل مكتوم،  قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي 
رعاه الله، ود�صن تداوالتها معايل املهند�س �صلطان بن 
�صعيد املن�صوري،  وزير االقت�صاد، رئي�س جمل�س اإدارة 

هيئة االأوراق املالية وال�صلع نوفمر املا�صي.
وق����ال ج��م��ال ع��ج��اج م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة ال�����ص��ره��ان 
القرار  منحها  التي  امل��رون��ة  اإن  اأبوظبي  يف  لالأ�صهم 
للموؤ�ص�صني  مبوجبه  و�صمحت  الهيئة  اأ�صدرته  ال��ذي 
يف  ملكيتهم  م��ن  ن�صبة  ببيع  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��رك��ات  يف 
عامال  يعد  العام،  لالإكتتاب  ال�صركات  اأ�صهم  طرح  حال 
ال�صريحة  هذه  الأ�صحاب  الهيئة  تقدمه  جديدا  م�صجعا 
من ال�صركات للتحول اإىل م�صاهمة عامة مما �صيعزز من 
�صوق اال�صدارات االأولية يف الدولة الذي ا�صتعاد جزءا 

من ن�صاطه خالل العام 2014.

القرار مواكبة ألحدث 
الممارسات العالمية 
ويسهم في تعزيز سوق 
اإلصدارات األولية في الدولة

وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإ���ص��دار  ي�صكل 
للقرار املتعلق بتحول ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة 
على  الت�صهيل  نقطة حتول جديدة يف  عامة،  اإىل 
هذه ال�صريحة من ال�صركات لتطوير وتعزيز اآليات 
ا�صتقطاب  خالل  من  املالية  مالءتها  ودع��م  عملها 
اأكر عدد ممكن من امل�صاهمني االأمر الذي ي�صاهم 
يف توفري ال�صيولة الالزمة لتمويل خطط تو�صعها 
ايجابيا  ينعك�س  ال��ذي  النحو  وعلى  امل�صتقبلية 
على اإدامة حتقيقها لن�صب منو جيدة يف ربحيتها.

تقارير
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�صمن  امل�صنفة  العائلية  ال�صركات  على  اأن  واأ���ص��اف 
ال�صركات اخلا�صة االإ�صتفادة من الت�صهيالت التي تقدمها 
الهيئة التي باتت جهودها وا�صحة يف ال�صنوات االأخرية، 
لي�س على �صعيد تعزيز عمل االأ�صواق املالية وح�صب، بل 
يرتقي  ال��ذي  النحو  وعلى  االأويل  الطرح  �صوق  تطوير 
بعمل ال�صركات امل�صاهمة وزيادة تناف�صيتها ومن �صمنها 

ال�صركات اخلا�صة.
العديد  حتول  �صت�صهد  القادمة  الفرتة  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأن  منها  ادارك���ا  وذل��ك  عامة  اإىل  اخلا�صة  ال�صركات  م��ن 
ال  بقائها  على  واملحافظة  عملها  تطوير  يف  اال�صتمرار 
ميكن اأن يتم اإال من خالل ا�صتقطاب املزيد من امل�صاهمني 
لها وهو الهدف الذي ال ميكن بلوغه اإال عر طرح اأ�صهمها 
تقدمها  التي  الت�صهيالت  من  واالإ�صتفادة  العام  لالإكتتاب 

هيئة االأوراق املالية وال�صلع لها يف هذا اخل�صو�س.
 من جانبه، يوؤكد كفاح املحارمة اخلبري املايل اأن الفرتة 
من  العديد  وج��ود  يف  �صاهمت   2000 ع��ام  اأعقبت  التي 
كبري  عدد  فيها  ي�صارك  التي  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات 
امل�صتثمرين،  اآالف  بع�صها  يف  ويتجاوز  امل�صتثمرين  من 
كونها  القانوين  �صكلها  وبرغم  ال�صركات  هذه  فاأ�صبحت 
العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات  ت�صبه  عمليا  اأنها  اإال  خا�صة 
من  اأك��ر  ب�صكل  مر�صحة  ال�صركات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صريا 
االأوراق  هيئة  قرار  بعد �صدور  عامة  اإىل  للتحول  غريها 
من  ن�صبة  ببيع  ملوؤ�ص�صيها  �صمح  ال��ذي  وال�صلع  املالية 
 % 55 ملكيتهم عند طرحها لالكتتاب العام بدال من طرح 

من راأ�س املال.
 وقال اإنه ويف حال وا�صلت عملها بنف�س الو�صع، فاإن 
ي�صاهم  اأ�صهمها  على  بالتداول  خا�صة  ثانية  �صوق  وجود 
ي�صاعد  كونه  عن  ف�صال  وذل��ك  ال��ع��ادل  ال�صعر  منحها  يف 
وي�صجعها  ال��دول��ة  يف  الثانوي  ال�صوق  عمق  زي���ادة  يف 
املرحلة  يف  عامة  م�صاهمة  اإىل  التحول  على  النهاية  يف 
لها  تنبه  التي  اجل��ي��دة  النقطة  اأن  اإىل  وا���ص��ار  ال��ق��ادم��ة. 
امل�صاهمة  لل�صركات  اجلديد  القانون  م�صروع  يف  امل�صرع 
امل�صاهمة  لل�صركات  مبوجبه  ي�صمح  لبند  ت�صمنه  العامة 
 % 30 حتى  ببيع  عامة  اإىل  بالتحول  الراغبة  اخلا�صة 
الذي  القدمي  البند  من  ب��دال   عام  اكتتاب  يف  اأ�صهمها  من 
ي�صتوجب اإ�صافة 55 % على راأ�صمالها قبل عملية التحول 
ودف��ع  التحول  م��ن  ومينعها  عليها  عبئا  ي�صكل  ك��ان  مم��ا 

ببع�صها الإمتام هذه اخلطة يف اأ�صواق خارجية.
املالية  االأوراق  ق��رار هيئة  ف��اإن  ع��ام  اإن��ه ب�صكل   وق��ال 
وال�صلع من �صاأنه م�صاعدة ال�صركات اخلا�صة ومن �صمنها 
العائلية للتحول اإىل م�صاهمة عامة بحيث تبقى ال�صيطرة 
التي  النقطة  وهي  ال�صركات  هذه  الأ�صحاب  االإدارة  على 
لهم يف  بها منذ فرتة طويلة وقد حتققت  كانوا يطالبون 

الوقت الراهن.

التي  باالأطراف  تعريفيًا  بندًا  عامة  اإىل  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  حتول  ب�صاأن  الهيئة  قرار  ت�صمن 
بالدولة  تاأ�صي�صها  يتم  التي  املحلية  ال�صركات  على  فقط  ت�صري  اأحكامه  اأن  تاأكيده  جانب  اإىل  ي�صتهدفها، 

والتي ترغب بالتحول اإىل م�صاهمة عامة.
العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  االحت��ادي  القانون  من  امل��واد  بع�س  اأحكام  مراعاة  ومع  اأنه  القرار  واأك��د 
احل�ص�س  تقييم  ب�صاأن  ال�صادر  للقرار  وفقًا  تقييمها  بعد  بال�صركة  للموؤ�ص�صني  يجوز  فاإنه  به،  املعمول 
العينية لل�صركات امل�صاهمة العامة، اأن يطرحوا اأ�صهم ال�صركة يف اكتتاب عام من خالل اإحدى الطريقتني 

اأو كلتيهما، وهما بيع ن�صبة من اأ�صهمهم يف راأ�صمال ال�صركة اأو زيادة راأ�صمالها.
الأحكام  وفقًا  عامة،  م�صاهمة  �صركة  اإىل  التحول  لل�صركة  يجوز  فاإنه  القرار،  من  الثالثة  للمادة  وطبقًا 

القانون االحتادي رقم 8 ل�صنة 1984 يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعديالته واأحكام هذا القرار.
التحول،  املبدئية على  للموافقة  املالية وال�صلع؛  االأوراق  اإىل هيئة  التقدم بطلب  ال�صركة  ويتعني على 
مرفقًا مب�صتندات ت�صمل ن�صخة حمدثة من عقد التاأ�صي�س والنظام االأ�صا�صي لل�صركة باالإ�صافة اإىل ن�صخة 
من �صهادة قيد ال�صركة بال�صجل التجاري، وكذلك بيان باأ�صول ال�صركة وخ�صومها والقيمة التقريبية لهذه 

االأ�صول واخل�صوم معتمد من مدقق ح�صابات ال�صركة.
ال�صركة  حتول  على  املبدئية  الهيئة  موافقة  حال  يف  اأنه  على  ن�صت  فقد  القرار،  من  الرابعة  املادة  اأما 
اإىل م�صاهمة عامة، تقوم جلنة املوؤ�ص�صني بتقدمي الطلب وفق النموذج املعد من قبل الهيئة لهذا الغر�س، 
االقت�صادية. اجلدوى  درا�صة  ت�صمل  ال�صركة  عمل  خطة  من  ن�صخة  تت�صمن  مب�صتندات  يرفق  اأن  ويجب 
اجتماع  حم�صر  من  ون�صخة  االكتتاب  ون�صرة  عامة  م�صاهمة  ك�صركة  االأ�صا�صي  التاأ�صي�س  عقد  وم�صروع 
عامة.  م�صاهمة  اإىل  التحول  على  باملوافقة  مقامها  يقوم  من  اأو  لل�صركة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 
وذلك اإىل جانب موافقة وزارة االقت�صاد اأو ال�صلطة املخت�صة بح�صب االأحوال على التحول اإىل م�صاهمة 
عامة وامليزانية العمومية املدققة الآخر �صنتني ماليتني لل�صركة، واإقرار من رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة اأو 
من يقوم مقامه يوؤكد عدم وجود اأي تغيري جوهري �صلبي يف الو�صع املايل لل�صركة خالل الفرتة الزمنية 

الواقعة بني تاريخ اإعداد امليزانية العمومية املعنية وتاريخ طلب التحول.

تفاصيل التعديالت 

هناك عدد من املزايا لطرح ال�صركة اأ�صهمها للجمهور واإدراجها يف ال�صوق منها:
اإ�صدارات  اأو  االأ�صهم  اإ�صدارات  كبرية من خالل  متويل  مبالغ  على  املدرجة احل�صول  لل�صركات  • ميكن 

القرو�س.
ي�صاوؤون. كما  االأ�صهم  من  املزيد  �صراء  اأو  اأ�صهمهم  لبيع  للم�صاهمني  جاهزة  �صوقًا  االإدراج  • يوفر 

اخلا�صة. ال�صركات  من  اأعلى  مبكانة  حتظى  اأن  اإىل  العامة  امل�صاهمة  �صركات  • متيل 
اخلا�صة. ال�صركة  باأ�صهم  مقارنة  العامة  ال�صركة  الأ�صهم  جاهزة  قيمة  • يوفر 

اأي�صا. م�صاهمني  ي�صبحوا  لكي  للموظفني  فر�صة  • يوفر 
مدرجة. ال�صركة  تكون  عندما  اأ�صهل  ي�صبحان  ال�صركات  و�صراء  • الدمج 

املدرجة. لل�صركة  بالن�صبة  ن�صبيا  اأ�صهل  جديد  راأ�صمال  • اإ�صدار 
اخلا�صة. بال�صركة  مقارنًة  املمولني  مع  للم�صاومة  اأعلى  • قدرة 

اآخر  منوذج  اأي  اأو  اخلا�س  الطرح  من  اأعلى  �صعرًا  املالية  االأوراق  ُيك�صب  عامة  ب�صفة  العام  • العر�س 
لتمويل االأ�صهم.

مزايا التحول إلى مساهمة عامة 
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»الهيئة« تقدم تسهيالت كثيرة لطرحها في محليا

خرباء: توجه ال�ضركات لالإدراج 
يف الأ�ضواق اخلارجية غري جمٍد

يف  العاملة  االإماراتية  ال�صركات  خري�صات  وطالب 
هذه  يف  االإدراج  ب��ج��دوى  التفكري  خارجية  اأ���ص��واق 
االأ�صواق، م�صريا اإىل اأن االأ�صواق املحلية باتت تناف�س 
والتنظيمية  الت�صريعية  بنيتها  اكتملت  بعدما  العاملية 
وترقيتها من قبل العديد من املوؤ�صرات التابعة لكرى 
�صهر  يف  اآخ��ره��ا  وك��ان  والعاملية  املالية  املوؤ�ص�صات 

يوينو املا�صي موؤ�صر مورجان �صتانلي.
واأكد اأن جتربة اإدراج ال�صكوك يف بور�صة نا�صداك 
دبي اثبتت جناحها حيث باتت جميع ال�صركات الوطنية 
االأ���ص��واق  وجهتها  ك��ان��ت  بعدما  فيها  ب�����االإرداج  ت��ق��وم 
اخلارجية، لذا اأ�صبحت البور�صة جاذبة اأي�صا ل�صكوك 
العديد من ال�صركات اخلليجية واالأجنبية وهو ما عزز 
مركز  اإىل  بالتحول  عليه  يعول  الذي  ال�صوق،  عمل  من 
ولي�س  ال��ع��امل  م�صتوى  على  ال�صكوك  ل�صوق  ع��امل��ي 

املدرجة  العاملية  ال�صكوك  حجم  وو�صل  فقط.   املنطقة 
 73 نحو  اأي  دوالر  مليار   20 دبي” اإىل  “نا�صداك  يف 
مليار درهم، وقامت “بور�صة نا�صداك” باإدراج 13 اأداة 
دخل ثابت منها 10 �صكوك و3 �صندات تقليدية مع نهاية 

الن�صف االأول من العام 2014.
بدوره، قال عطا مفارجة اخلبري املايل اإن ال�صركات 
اإىل  ت�صعى  اخلارجي  ب��االإدراج  تقوم  التي  االإماراتية 
قاعدة  تو�صيع  اأولهما  االإدراج  هذا  من  هدفني  حتقيق 
ال�صركة،  ل��دى  ال�صيولة  من  املزيد  وخلق  امل�صاهمني 
ال�صركة  ال�صم  واالإنت�صار  ال�صهرة  اإ�صافة  وثانيهما 
وامل�صاهمني  ال�صركة  م�صلحة  يخدم  مبا  جيد  ب�صكل 

على حد �صواء. 
بات  االأه��داف  ه��ذه  حتقيق  اإن  قائال  ا�صتدرك  لكنه 
املحلية  املالية  االأ�صواق  يف  االإدراج  خالل  من  متوفرا 

على  ن�صاطا  االأ���ص��واق  اأك��ر  قائمة  تت�صدر  باتت  التي 
اأن ت�صتحوذ  امل�صتغرب  لذا مل يعد من  العامل،  م�صتوى 
على مكانة متميزة يف اأجندة عمل امل�صتثمرين االأجانب 

�صواء كانوا من االأفراد اأو املوؤ�ص�صات.
واأ�صار املفارجة اإىل اأن ال�صيولة االأجنبية ال�صخمة 
بداية  منذ  املحلية  املالية  االأ�صواق  يف  �صخها  مت  التي 
2014 دليل وا�صح على مدى املكانة التي باتت  العام 
كرى  دف��ع  م��ا  وه��و  ال��ع��امل  م�صتوى  على  بها  حتظى 
ومنحها  بها  ل��الع��رتاف  العاملية  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
املحافظ  بالتايل  و�صجع  موؤ�صراتها  �صمن  ت�صنيفا 
بجدوى  لقناعتها  نظرا  فيها  لالإ�صتثمار  وال�صناديق 
مع  مقارنة  ع��وائ��دة  ن�صبة  وارت��ف��اع  فيها  االإ�صتثمار 

االأ�صواق االأخرى.
االإدراج  اأو  الطرح  يف  الراغبة  ال�صركات  اأن  واأك��د 

خارج  للتداول  اأ�صهمها  لطرح  االإماراتية  ال�صركات  توجه  اأن  ماليون  خراء  اأكد   
وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  تقدمها  التي  الت�صهيالت  بعد  م��ررا  يعد  مل  االإم��ارات 

لت�صجيع ال�صركات الوطنية على اإدراج اأ�صهمها يف �صوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
وقالوا اإن بع�س ال�صركات التي قامت باالإدراج يف اأ�صواق خارجية كان دافعها عدم 
قدرتها على تلبية �صروط االإدراج داخل الدولة اإىل جانب عدم رغبة مالكها يف التخلي 
عن ن�صبة من ملكيتهم بح�صب ما يفر�صة قانون ال�صركات احلايل، لكن هذا االأمر تبدل 
وا�صبح بامكانها طرح ن�صبة غري موؤثرة من اأ�صهمها مع بقاء ا�صتحواذها على احل�صة 

االإ�صرتايجية يف ال�صركة.
وقالوا اإن االإدراج اخلارجي لل�صركات الوطنية رمبا يعود عليها بالنفع على �صعيد 
الرتويج العاملي لها وا�صتقطاب �صيولة اأجنبية، لكن ذلك ال يعني اأهمية اإدراجها حمليا 
�صمن  نا�صئة  اإىل  ترقيتها  عقب  العاملية  ال�صفة  االإماراتية  االأ�صواق  اإكت�صبت  بعدما 
موؤ�صرات مورجان �صتانلي وال�صيولة االأجنبية الكبرية التي اأ�صبحت ت�صخ فيها خالل 

الفرتة االأخرية.
وت�صعى االإمارات للت�صهيل على ال�صركات الوطنية وذلك من خالل ت�صمني م�صروع 
ال�صركات لالإكتتاب  اأ�صهم  التي ت�صجع على طرح  البنود  العديد من  ال�صركات،  قانون 
العام واالإدراج يف البور�صة ومنها تخفي�س احلد االأدنى للطرح العام االأويل الأ�صهم 

ال�صركات اإىل 30 يف املائة.
وقال رامي خري�صات اخلبري املايل اإن انتقال ال�صركات املحلية للعمل يف اأ�صواق 
�صهرة  حتقيق  وحماولة  امل�صاهمني  قاعدة  تو�صيع  ي�صتهدف  بها  االإدراج  اأو  اأخرى 
لهذه ال�صركات وذلك اإىل جانب كونه ي�صكل اإنتقاال لراأ�س املال الوطني اإىل اأ�صواق 

اأخرى وهو ميثل هجرة فعلية لهذه االأموال.

تقارير
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على  احل�صول  باإمكانها  اأ�صبح  املحلي  ال�صوق  يف 
ت�صهيالت كبرية من هيئة االأوراق املالية وال�صلع مما 
يوفر عليها الكثري من اجلهد بدال من التوجه لالإدراج 
التي  الت�صهيالت  بان  اعتقاده  عن  معربا  اخلارجي، 
على  الوطنية  ال�����ص��رك��ات  لت�صجيع  الهيئة  تقدمها 

االإدراج ال يقدم حتى يف اعرق االأ�صواق العاملية.
واأ�صاف "ال ن�صجع ال�صركات الوطينة لالإدراج يف 
االأ�صواق االأجنبية، لكننا يف الوقت ذاته مع االإدارج 
املزدوج مع االأ�صواق اخلليجية من حيث اآليات العمل 
�صوق  اإقامة  يف  النهاية  يف  ي�صاهم  الذي  االأمر  وهو 
اأن  اإىل  م�صريا  انتظارها"،  ط��ال  م��وح��دة  خليجية 
املحا�صبية  املعايري  �صواء يف  اأ�صواق اخلليج  ت�صابه 
على  ي�صاعد  اإمن��ا  واخل�صائر  االأرب��اح  ح�صاب  يف  اأو 

�صهولة اإدراج هذه ال�صركات فيما بينها.

االأ�صواق  االإماراتية يف  ال�صركات  اإدراج  اإن  وقال 
وي����وؤدي يف  ال�����ص��رك��ات  ل��ه��ذه  اإ���ص��اف��ة  املحلية ميثل 
وامل�صاهمة  ال�صركات  هذه  ن�صاط  ات�صاع  اإىل  النهاية 
يتبواأ  بات  ال��ذي  الوطني  االقت�صاد  عمل  تعزيز  يف 
والعربي  االإقليمي  امل�صتوى  على  متميزة  مكانة 
ويف  العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  ب�صهادة 

مقدمتها �صندوق النقد الدويل. 
وتوفري  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف  امل��رون��ة  اإن  وق���ال   
عوامل  هي  اجل��اذب��ة  الت�صريعية  والبيئة  ال�صيولة 
ت�صجع ال�صركات الوطنية يف النهاية على االإدراج يف 
االأ�صواق املحلية ويلعب دورا يف تعزيز عملها خالل 
قدمت  التي  الت�صهيالت  اأن  موؤكدا  القادمة،  املرحلة 
ل�صركة اإعمار ملراكز الت�صوق فتحت الباب وا�صعا اأمام 

بقية ال�صركات لالإدراج يف ال�صوق املحلي.
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استحوذت على 30 % من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة

 الإمارات تت�ضدر دول ال�ضرق الأو�ضط الأكرث ن�ضاطا يف �ضوق العمالت وال�ضلع

وقال خراء ماليون اإن االإمارات تعد �صباقه على م�صتوى 
العامل العربي يف و�صع الت�صريعات التي تنظم عمل جتارة 
تداول ت�صاهي نظرياتها  ال�صلع والعمالت وتوفري من�صة 
متوا�صل  منو  يف  القطاع  اأن  موؤكدين  الكرى،  ال��دول  يف 

بن�صب قيا�صية بح�صب االأرقام الر�صمية.
يف  ت�صهم  وال�صلع  العمالت  جت��ارة  اأن  على  واأجمعوا 
اأن  ف�صال عن حقيقة  وذلك  للم�صتثمرين،  عائد جمز  توفري 
بع�س ال�صلع مثل الذهب ي�صكل مالذا اآمنا يف االأوقات التي 
اأداء  خالله  وترتاجع  اقت�صادية  ه��زات  العامل  فيها  ي�صهد 

العديد من االأن�صطة ومن �صمنها اأ�صواق االأ�صهم. 
يف  الكبري  للنمو  الرئي�صي  امل��ح��رك  العمالت  وت�صكل 
اأحجام التداوالت يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع وترتكز 
العمالت  جانب  اإىل  الهندية  الروبية  على  العقود  اأغلبية 
الرئي�صية االأخرى ومنها اليورو والفرنك ال�صوي�صري والني 

الياباين وذلك ف�صال عن عقود الذهب والف�صة.
ويف اإطار حديثها عن اأهم املزايا التي تتوفر من خالل 
مايل  حملل   – رجب  �صهى  توؤكد  وال�صلع،  العمالت  �صوق 
رئي�صي يف هيئة االأوراق املالية وال�صلع- اأن اال�صتثمار يف 
�صوق ال�صلع والعمالت يوفر م�صدرًا جديدًا للعوائد يختلف 
عن ذلك الذي توفره االأ�صهم وال�صندات وذلك نظرا الأن هذه 
عما  خمتلفة  بطريقة  االقت�صادية  بالعوامل  تتاأثر  ال�صوق 
االأمر  هذا  ف��اإن  وبذلك  وال�صندات،  االأ�صهم  �صوقا  به  تتاأثر 
يعد ميزة مهمة خا�صة يف حال كانت العوائد على االأ�صهم 

وال�صندات منخف�صة.

املالية  االأدوات  ه���ذه  اأ���ص��ع��ار  اأن  اإىل  رج���ب  وت�����ص��ري 
االأ�صهم  اأ�صعار  الجتاهات  معاك�س  اجتاه  يف  عادة  تتحرك 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  فيها  االإ�صتثمار  ف��اإن  ول��ذا  وال�صندات، 
اأن  ميكن  اال�صتثمارية،  املحفظة  يف  االأخرى  االإ�صتثمارات 
يف  ذلك  وي�صاعد  حتدث  قد  التي  اخل�صائر  بع�س  يعو�س 
التقليل من اإجمايل املخاطر اال�صتثمارية يف املحفظة واحلد 
من التذبذبات يف حجم العوائد التي يح�صل عليها امل�صتثمر 

من فرتة الأخرى.
�صد  حماية  يوفر  ال�صلع  يف  اال�صتثمار  اأن  واأ�صافت   
املتوقع،  غري  بالت�صخم(  ي�صمى  ما  )اأو  االأ�صعار  ارت��ف��اع 
وذلك  والنقود،  العملة  قيمة  انخفا�س  يف  يت�صبب  وال��ذي 
الأن اأ�صعار ال�صلع عادة ما ترتفع مع ارتفاع م�صتوى االأ�صعار 
من  مبلغ  ا�صتثمار  ف��اإن  وهكذا  انخفا�صها.  مع  وتنخف�س 
املال يف ال�صلع وخا�صة ذات االرتباط القوي منها بالن�صاط 
هذا  قيمة  ف��اإن  واملعادن،  الطاقة  منتجات  مثل  االقت�صادي 
اال�صتثمار ترتفع عند حدوث ارتفاع غري متوقع يف االأ�صعار 

يف حني اأن املدخرات النقدية والعمالت تنخف�س قيمتها.
مثل  الفريدة  اخل�صائ�س  ذات  ال�صلع  بع�س  اإن  وقالت 
االقت�صادية  االأزم��ات  اأوق��ات  يف  اآمنا  م��الذًا  يعتر  الذهب 
اأي اأنه و�صيلة هامة حلماية راأ�س املال واملدخرات يف تلك 

الفرتات التي تنخف�س فيها قيمة النقود والعمالت.
 وي�صتخدم التجار يف اأ�صواق ال�صلع والعمالت ما ي�صمى 
اأ�صعار  لهم  ت�صمن  اتفاقات  وهي  امل�صتقبلية  ال�صلع  بعقود 
البيع اأو ال�صراء يف وقت م�صتقبلي لت�صاعدهم على حماية 

 400
مليار دوالر قيمة تجارة 
العمالت والسلع في 

منطقة الشرق األوسط 

املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  حلت دول��ة 
ن�صاطا  االأ�صواق  اأكر  قائمة  االأول يف  املركز 
على  م�صتحوذة  وال�صلع  العمالت  جتارة  يف 
30 % من اإجمايل قيمة ال�صفقات املرمة يف 

نحو   2013 نهاية  مع  بلغت  والتي  القطاع، 
400 مليار دوالر يف منطقة ال�صرق االأو�صط 

�صهده  الذي  الكبري  التطور  مدى  يعك�س  مما 
القطاع خا�صة بعد اإطالق هيئة االأوراق املالية 
ال��ت��داول  ومن�صة  القانونية  االأط���ر  وال�صلع 
للذهب  دب��ي  بور�صة  خ��الل  من  االإلكرتونية 

وال�صلع قبل اأكر من ع�صر �صنوات.

تقارير
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اأعمالهم التجارية �صد التقلبات غري املتوقعة يف اأ�صعار 
عملية  وتعرف  فيها.  يتعاملون  التي  العملة  اأو  ال�صلعة 
احلماية هذه ب� "التحوط" وهي و�صيلة لتقليل املخاطر 
اأو نقلها من طرف الآخر يف ال�صوق وهي م�صابهة لعملية 
املنظمة يف  ال�صلع والعمالت  اأ�صواق  التاأمني، وت�صاعد 
وتخفي�س  ال�صعر  تقلبات  من  احلماية  تكلفة  تخفي�س 

تكلفة التداول يف هذه االأدوات.
 وحول املميزات االأخرى لهذه التجارة، تقول رجب: 
لقد �صاعدت اأ�صواق امل�صتقات املرتبطة بالعمالت وال�صلع 
االأدوات،  لهذه  املنا�صبة  االأ�صعار  ومعرفة  حتديد  يف 
االأ�صواق  اأك��ر  من  تعتر  العمالت  اأ���ص��واق  اأن  موؤكدة 

�صيولة وال حتتاج لراأ�س مال كبري للدخول فيها.
اأما بخ�صو�س اأهم االخطاء التي يرتكبها املتعاملون 
العديد  اإىل  رج��ب  فت�صري  وال�صلع،  العمالت  �صوق  يف 
اأو  امل�����ص��ارب��ة دون وج���ود ه��دف  االأخ��ط��اء ومنها  م��ن 
ا�صرتاتيجية ا�صتثمارية وا�صحة حيث ي�صبح امل�صتثمر 
عر�صة لتقلبات ال�صوق، كذلك الدخول يف هذه االأ�صواق 
من خالل اال�صتفادة من ميزة الرفع املايل وهو �صالح ذو 

حدين.
هذه  يف  االأدوات  بع�س  يف  اال�صتثمار  اأن  وتابعت 
مركز  على  احل�����ص��ول  م��ن  امل�صتثمر  متكن  االأ����ص���واق 
جدًا  �صغري  مبلغ  ا�صتثمار  طريق  عن  كبري  ا�صتثماري 
ن�صبيًا )ما ي�صمى بال�صمان املبدئي(، فتكون قيمة مركزه 
اال�صتثماري اأ�صعاف م�صاعفة من مبلغ راأ�س املال الذي 
ب�"الرفع  ه���ذا  وي�صمى  و���ص��ع��ه، 
اأن  م���ن  وب���ال���رغ���م  املايل" 
من  امل�صتثمر  ميّكن  ذل��ك 
ت�صخيم االأرب��اح التي 

ي���ح�������ص���ل 

مع  يتما�صى  اجت��اه  يف  ال�صوق  حت��رك  ح��ال  يف  عليها 
اإىل  ي��وؤدي  اأي�صًا  اأن��ه  اإال  اال�صتثمارية،  ا�صرتاتيجيته 
ت�صخيم اخل�صائر يف حال حترك ال�صوق ب�صكل معاك�س، 
بكثري  اأك���ر  خل�صائر  امل�صتثمر  يعر�س  ف��اإن��ه  وه��ك��ذا 
في�صبح  با�صتثماره  ق��ام  ال��ذي  االأ�صلي  امل��ال  راأ���س  من 
م�صوؤواًل عن دفع مبالغ اإ�صافية �صخمة قد ال يقدر عليها 
حيث ي�صبح مطالبًا بت�صديد القيمة الكاملة لل�صفقة التي 

دخل فيها.
الذي لعبته هيئة االأوراق  املهم  ال��دور   واأك��دت على 
املالية وال�صلع يف تعزيز ن�صاط �صوق العمالت وال�صلع، 
البنية  ت�صكل  اأنظمة  ع��دة  اإ���ص��داره��ا  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
االأ�صواق  هذه  عمل  حتكم  التي  االأ�صا�صية  الت�صريعية 
اإدراج  عمليات  وتنظم  العاملية  املمار�صات  الأف�صل  وفقا 
"النظام  اأهمها  وم��ن  ال�صلع،  عقود  وتقا�س  وت���داول 
اخلا�س باإدراج وتداول ال�صلع وعقود ال�صلع". وتهدف 
على  واحل��ف��اظ  امل�صتثمرين  حماية  اإىل  االأنظمة  ه��ذه 
حقوقهم والرقابة على هذه ال�صوق ومنع التالعب فيها 
وتنظيم  ال�صفافية  من  عالية  م�صتويات  وجود  و�صمان 

عمل الو�صطاء يف هذه االأ�صواق.
التنفيذي  الرئي�س  علي  ا�صطا  اأمني  قال  جانبه،  من   
ل�صركة �صيرنجي بزن�س انتليجين�س اإن جتارة العمالت 
اأمريكا  يف  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خ��الل  اإزده���رت 
واأوروبا، حيث �صهدت زيادة �صخمة يف اأحجام التداول 
اليومية من 3 تريليونات دوالر يف العام 2007 و�صواًل 
زاد  مم��ا   2012 ع��ام  خ��الل  دوالر  تريليونات   5 اإىل 
الطلب على هذا النوع من التجارة من طرف امل�صاربني 
وامل�صتثمرين كونها اأداة مالية عالية ال�صيولة حيث توفر 
�صهولة يف الدخول واخلروج من املراكز املالية.

االإم��������ارات  دول������ة  اأن  واأ������ص�����اف   
العربية املتحدة تعتر ال�صباقة عربيا 
ومن�صة  ق��ان��ون��ي��ة  اأط����ر  اإط����الق  يف 

العمالت اإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  ل��ت��داول 

ت�صاهى نظرياتها  متقدمة  بتكنولوجيا  وال�صلع مدعمة 
العمالت وال�صلع، وذلك عر  لتداول  الكرى  الدول  يف 
جناحات  حققت  ال��ت��ي  وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة 
من  زادت  وال��ت��ي  ال��ت��داول،  م�صتويات  يف  تاريخية 
اأدوات  لتوفريها  دب��ي  مدينة  يف  االإ�صتثمار  جاذبية 
العاملية  العمالت  اأ�صعار  تقلب  خماطر  م��ن  التحوط 
والتي يحتاجها حتما كل التجار الدوليني وامل�صنعيني 

وامل�صتثمرين.
دبي  العمالت يف بور�صة  تداول  اإن من مزايا  وقال 
للذهب وال�صلع هو موقع دبي االإ�صرتاتيجي الذي يعتر 
اأ�صواق  بني  ما  العاملي  التوقيت  ناحية  من  حلقة و�صل 
للذهب  دب��ي  بور�صة  و�صع  ال��ذي  االأم��ر  واأمريكا  اآ�صيا 
وال�صلع على اخلارطة العاملية لتداول ال�صلع والعمالت. 
وبح�صب اآخر التقديرات، فاإن قيمة جتارة العمالت 
مليار   400 بنحو  تقدر  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
االأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج  منطقة  وت�����ص��ت��ح��وذ  دوالر، 
العظمى من هذه التداوالت، وت�صتحوذ االإمارات على 
اأن  واأكد  تداوالت منطقة اخلليج.  30 % من  من  اأكر 
يقع  التي  االأخطاء  اأكر  من  تعد  باملخاطر،  الوعي  قلة 
بقيمة  امل��ت��اج��رة  وب��دء  العمالت  يف  امل��ت��داول��ون  فيها 
اإ�صت�صارات  تداول وال  اإ�صرتاتيجات  مالية كبرية دون 
االأمر  جدا  عالية  خماطر  اإىل  امل�صتثمرين  يعر�س  مما 
والتعرف  التدريب  ور���ص��ات  تكثيف  ي�صتوجب  ال��ذي 
اأكر على طبيعة هذه االأدوات العالية املخاطر، اأما من 
التداول  التداول، فاالأن�صب هو  ناحية اختيار من�صات 
للذهب  دبي  بور�صة  اإىل  منت�صبة  و�صاطة  �صركات  مع 
ا�صطا  وقدم  م�صمونة.  ال�صفافية  تكون  حتى  وال�صلع 
التجارة  للمتداولني يف هذه  الن�صائح  من  العديد  علي 
ومنها �صرورة تنويع حمفظة االإ�صتثمار وعدم الرتكيز 
على اأداة واحدة لتوزيع املخاطر، وثانيا حتديد �صقف 
اخل�صارة قبل الدخول يف اأي مركز مايل اأيا كان واإلتزام 
االإن�صباط يف اخلروج من ال�صوق اإذا �صار عك�س املركز 
 70 اأن  الدرا�صات  اأثبت  لقد  اأو متني.  اإنتظار  من دون 
باملائة من املتداولني امللتزمني با�صرتاتيجيات  يربحون 

اأكر مما يخ�صرون.
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�ضركات وطنية ترفع ن�ضبة التملك 
الأجنبي �ضعيا وراء العاملية

اأموالها  روؤو�س  يف  االأجنبي  التملك  ن�صبة  برفع  قامت  التي  ال�صركات  عدد  وو�صل 
حتى نهاية �صهر مايو من العام 2014 نحو 6 �صركات �صادقت جمعياتها العمومية غري 
منها خم�س  امل�صتثمرين  من  ال�صريحة  لهذه  �صهم جديدة  مليار   5.3 على طرح  العادية 

�صركات متداولة يف دبي. 
وتوقع اخلراء زيادة عدد ال�صركات االإماراتية التي �صرتفع ن�صبة التملك االأجنبي 
12 �صركة خالل العام اجلاري وذلك انطالقا من حر�صها على  يف روؤو�س اأموالها اإىل 
جذب �صيولة اأجنبية بداية والعمل على اأن تكون اأ�صهمها �صمن اأ�صهم ال�صركات املدرجة 
يف موؤ�صرات عاملية مثل موؤ�صرات مورجان �صتنايل وبالتايل الرتويج لها على م�صتوى 

العامل.
املال  اأ�صواق  الن�صاط يف  تعزيز  �صاأنها  من  االأجنبي  التملك  ن�صبة  زيادة  اأن  واأكدوا 
املحلية خالل الفرتة القادمة وهو ما �صينعك�س اإيجابيا على اأ�صعار االأ�صهم التي مازالت 

عند م�صتويات مغرية لالإ�صتثمار رغم التح�صن الذي �صجلته خالل الفرتة االأخرية.
املواطنني واخلليجيني  على  تداوالتها  تقت�صر  كانت  التي  ال�صركات  بع�س  واأعلنت 
فتح باب التملك لالأجانب ومنها �صركة ديار للتطوير العقاري التي قررت فعال ال�صماح 
لالأجانب بتملك 25 % من اأ�صهمها )1.44 مليار �صهم( مما دفع عدد من املحللني ملطالبة 
جاذبية  وزي��ادة  عملها  لتعزيز  م�صابهه  ق��رارات  التخاذ  مغلقة  زالت  ما  اأخ��رى  �صركات 

اأ�صهمها.

قررت �صركات مدرجة يف �صوقي دبي واأبوظبي املاليني رفع ن�صبة متلك االأجانب 
جلهة  اإيجابية  باأنها  اخل��راء  من  العديد  فيها  ي��رى  خطوة  يف  اأموالها  روؤو���س  يف 
ا�صتقطاب ال�صيولة االأجنبية وحماولة منها الإ�صتفياء �صروط االإدراج �صمن موؤ�صرات 
مورجان �صتنايل خالل الفرتة القادمة وذلك بعد تفعيل قرار ترقية االأ�صواق االإماراتية 
اإىل نا�صئة اعتبارا من �صهر يونيو املا�صي والذي يتطلب من �صمن �صروط االإدراج الأي 

�صركة اأن ت�صمح بالتملك االأجنبي بن�صب مقبولة باالإ�صافة اإىل �صروط اأخرى.

 5.3
مليار سهم وفرتها 6 شركات

 مدرجة لألجانب 

تقارير
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وت�صم قائمة ال�صركات التي اأعلنت رفع ن�صبة متلك 
اإىل �صركة ديار  باالإ�صافة  اأموالها  روؤو�س  االأجانب يف 
رف��ع ن�صبة متلك  ق��رر  ال��ذي  االإ�صالمي  دب��ي  كل من بنك 
و�صركة دبي لالإ�صتثمار  االأجانب من 15 % اإىل 25 % 
�صركة  اأم��ا   % 35 اإىل   % 20 م��ن  الن�صبة  رفعت  التي 
االإحتاد العقارية فقد قرر جمل�س اإدارتها رفع الن�صبة من 
15 %  اإىل 25 %، وي�صمح بنك امل�صرق لالأجانب بتملك 

ن�صبة %20 من االأ�صهم، وقرر البنك موؤخرا رفع ن�صبة 
التملك اإىل 49 %.

اأعلن بنك راأ�س اخليمة الوطني عن  اأبوظبي،  ويف 
قرار جمل�س االإدارة برفع ن�صبة التملك اإىل 40 % فيما 
ال زالت هناك العديد من ال�صركات املغلقة اأمام االأجانب 
و�صط مطالبات بفتحها من قبل العديد من امل�صتثمرين 

واملحافظ االأجنبية.
دبي  �صوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كاظم  عي�صى  وقال 
اإن بدء ال�صركات االإماراتية يف فتح باب التملك  املايل 
اأمام االأجانب اأو زيادة الن�صبة امل�صموح بها حاليا تعد 
ن�صاط  رف��د  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  ايجابية  خطوة 
االأ�صواق املالية وتعزيز عمل ال�صركات نف�صها واأ�صعار 
التملك  ن�صبة  زي��ادة  اأن  اإىل  م�صريا  املتداولة،  اأ�صهمها 
الإ�صتيفاء  ال�صركات  م�صاعدة  يف  اأي�صا  ت�صهم  االأجنبي 
�صتنايل  مورجان  موؤ�صرات  �صمن  االإدراج  متطلبات 

بعدما فعل القرار يف �صهر يونيو املا�صي.

معايري حمددة
ال��ت��ي تدير  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأن  ك��اظ��م  واأك����د 
حمددة  معايري  لديها  �صتنايل  مورجان  مثل  املوؤ�صرات 
موؤ�صراتها  �صمن  تدرجها  التي  ال�صركات  اختيار  عند 
ومنها ن�صبة التملك االأجنبي وحجم ال�صركة باالإ�صافة 

اإىل �صيولتها. 
واأ�صاف اأن التو�صع يف زيادة ن�صبة التملك االأجنبي 
يعتمد على ا�صرتاتيجية عمل كل �صركة فهي التي تقرر 
اأو  االأجنبي  التملك  باب  �صتفتح  كانت  اإذا  النهاية  يف 

زيادة الن�صبة يف حال كانت اأ�صال ت�صمح بذلك.
ويوؤكد نبيل فرحات املدير ال�صريك يف �صركة الفجر 
ال�صركات  يف  االأجانب  ن�صبة  رفع  اأن  املالية  ل��الأوراق 
اأما احل�صنات فتتلخ�س  املدرجة له ح�صناته و�صيئاته. 
باأنها جتعل االأ�صواق االإمارتية ذات جاذبية للم�صتثمر 
الدولة  اإىل  اأجنبية  �صيولة  دخ��ول  وبالتايل  االأجنبي 
قد  التي  املحلية  ال�صيولة  حترير  يف  ي�صاهم  ما  وهو 

ت�صتخدم يف تطوير م�صاريع جديدة. 
ال�صركات  انفتاح  ايجابيات  من  اإن  فرحات  وق��ال 
من  حيث  ال�صهم  �صعر  تعزيز  االأجنبي  االإ�صتثمار  على 
بالتملك  ت�صمح  ال  التي  ال�صركات  بع�س  اأن  املالحظ 
اأن  ميكن  ما  ميثل  ال  ال�صوقي  �صعرها  يكون  االأجنبي 
ل�صعف  نتيجة  لالأجانب  ال�صماح  حالة  يف  عليه  يكون 

ال�صيولة املتوجه اإىل اأ�صهمها. 

 وقال "فيما يخ�س م�صاوئ ال�صيولة االأجنبية فاإنها 
ت�صتثمر على مبادئ قد ال تتعلق يف البيئة االقت�صادية 
يف  ي��ج��ري  مل��ا  ح�صا�صة  ت��ك��ون  اأن��ه��ا  مبعنى  املحلية 
اأكر  املحلية  االأ���ص��واق  يجعل  مما  االأخ��رى  االأ���ص��واق 
ال�صيولة  ه��ذه  ك��ان��ت  اإذا  وخ�صو�صا  �صعرية  ذب��ذب��ة 
عليها يف  تعودنا  التي  اللعبة  قواعد  �صاخنة مما يغري 

ال�صنوات املا�صية". 
ن�صب  مغلقة  تزال  ال  التي  ال�صركات  ندعو  وتابع:   
تكون  اأن  م��ن  يعزز  مم��ا  تدريجيا  فتحها  اإىل  التملك 
ال�صعر  من  قريبة  اأو  متاثل  لل�صهم  اجلوهرية  القيمة 

ال�صوقي لها".
من جانبه، قال عماد غندور، املدير التنفيذي ل��صركة 
وا�صح  اجتاه  هناك  اإن  االأ�صول  الإدارة  بريدج  �صيدار 
لفتح اأ�صواق االإمارات اأمام اال�صتثمار االأجنبي بن�صب 
العديد  اإعالن  اأن  اإىل  م�صريا  املتوفرة حاليا،  من  اأعلى 
م��ن ال�����ص��رك��ات ع��ن ق����رارات ب��ه��ذا اخل�����ص��و���س خ��الل 
املايل  دبي  �صوق  يف  املدرجة  خا�صة  االأخ��رية  الفرتة 
يوؤكد حر�صها على هذا التوجه قبل تفعيل قرار ترقية 

االأ�صواق اإىل نا�صئة �صمن موؤ�صرات مورجان �صتنايل 
والذي �صاهم يف حتفيزها على ال�صري يف هذا االجتاه.
اأخرى رمبا �صتقوم  معربا عن اعتقاده باأن �صركات 
رفع  على  تعمل  اأو  االأج��ان��ب  اأم���ام  التملك  ب��اب  بفتح 

الن�صبة التي ت�صمح بها. 
اأ�صهم  يف  االأج��ن��ب��ي  التملك  ن�صبة  رف���ع  اأن  واأك���د 
خالل  من  االأ�صواق  عمل  تن�صيط  يف  �صياهم  ال�صركات 
يدفع  قد  مما  كرى  مالية  و�صناديق  موؤ�ص�صات  دخول 
اأكر حدة يف زمن  باأ�صعار االأ�صهم �صعودا مع تقلبات 
اأنه  م�صيفا  العاملية،  باالأ�صواق  اأك��ر  وتاأثر  االأزم���ات 
االأجنبي  التملك  بن�صبة  التو�صع  ظل  يف  الطبيعي  من 
خالل  االأ���ص��واق  يف  اليومية  ال��ت��داوالت  معدل  ارتفاع 
الفرتة القادمة وبن�صب اأعلى من تلك التي و�صلتها منذ 

بداية العام 2014.
ال�صركات  من  العديد  توجه  اأن  على  تاأكيده  وك��رر 
اإيجابية  االأجانب هي خطوة  ملكية  ن�صبة  للتو�صع يف 
توؤدي اإىل زيادة الن�صاط يف االأ�صواق املالية باالإ�صافة 
اإىل دع���م ن�����ص��اط اأ���ص��ه��م ه���ذه ال�����ص��رك��ات ع��ل��ى وج��ه 
اأن  اإىل  م�صريًا  ال�صوقية،  قيمتها  وزي��ادة  اخل�صو�س 
ارتفاع عدد ال�صركات التي �صتقوم بزيادة ن�صبة التملك 
االأجنبي فيها اأمر موؤكد وم�صروع خالل املرحلة القادمة 
عاملية  موؤ�صرات  �صمن  االإدراج  على  حر�صها  اإطار  يف 

مثل مورجان �صتنايل.
التي  ال�صركات  م��ن  العديد  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
االآن،  حتى  االأجنبي  اال�صتثمار  اأم��ام  مغلقة  م��ازال��ت 
ما  وهو  للغاية  �صعيف  اأ�صهمها  دوران  معدل  ف��اإن  لذا 
تعد  والتي  ال�صوق  يف  اأ�صهما  قيمة  على  �صلبا  ينعك�س 
القرار  اأن  م�صيفا  ال�صركة،  حجم  مع  مقارنة  منخف�صة 
يعود  االأجنبي  التملك  ن�صبة  رفع  يخ�س  فيما  االأخ��ري 
يف النهاية اإىل جمال�س اإدارات ال�صركات وم�صاهميها.

�صمن  ت��درج  التي  ال�صركات  من  "يتطلب  واأ�صاف 
م��ورج��ان  م��وؤ���ص��ر  وم���ن �صمنها  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ص��رات 
باالإ�صافة  مقبولة  بن�صب  لالأجانب  امللكية  فتح  �صتنايل 

اإىل عوامل اأخرى تتعلق باالأداء والربحية وغريها". 
ال��ت��م��ل��ك االأج��ن��ب��ي يف  ي�����ص��اه��م رف���ع ن�صبة  وت��اب��ع 
االإمارات  اقت�صاد  الدوليني يف  امل�صتثمرين  ثقة  تعزيز 

واأ�صواقها املالية. 

 قائمة ال�ضركات التي اأعلنت عن فتح اأو رفع ن�ضبة متلك الأجانب
ملكية األجانب املستهدفة ملكية األجانب الحالية

رفع نسبة متلك األجانب إىل 25 %يسمح لألجانب بتملك نسبة 15 % من األسهمبنك ديب اإلسالمي

السامح لألجانب بتملك 25 % من أسهمهايسمح للخليجيني فقط دون باقي الجنسياتديار للتطوير

رفع نسبة متلك األجانب إىل 35 %ُيسمح لألجانب بتملك 20 % من األسهمديب لالستثامر

رفع نسبة متلك األجانب إىل 25 %يسمح لألجانب بتملك نسبة 15 % من األسهماالتحاد العقارية

رفع نسبة متلك األجانب إىل 49 %يسمح لألجانب بتملك نسبة 20 % من األسهمبنك املرشق

رفع النسبة التملك إىل %40  بنك رأس الخيمة الوطني

     

رفع نسبة التملك 
االجنبي سيسهم في 
تنشيط عمل األسواق 

من خالل دخول 
مؤسسات وصناديق 

مالية كبرى

تقارير
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جمل�س  قرار  اأهمية  اإن  الكتيب  مقدمة  يف  الهيئة  وقالت 
اخلا�صة  امل�صاهمة  ���ص��رك��ات  اإدراج  ن��ظ��ام  ب�����ص��اأن  االإدارة 
باالأ�صواق املالية بالدولة، اأنه جاء �صمن خطة ا�صرتاتيجية 
متكاملة للهيئة ت�صتهدف حتقيق الريادة يف تطوير االأ�صواق 
املالية وامل�صاهمة يف دعم منو االقت�صاد الوطني وفق اأف�صل 
املعايري واملمار�صات العاملية، وذلك متا�صيا مع االأهداف التي 
الدولة  لتناف�صية  2020 وتعزيزا  االإم��ارات  ت�صمنتها روؤية 

يف �صتى املوؤ�صرات والتقارير واملحافل الدولية.

بنية متطورة
اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات  اإدراج  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
ي��وف��ر اإم��ك��ان��ي��ةال��ت��داول ع��ل��ى اأ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ات يف بيئة 
املعلومات  وي��وف��ر  حديثة  اإل��ك��رتون��ي��ة  واأن��ظ��م��ة  م��ت��ط��ورة 
املالية للم�صتثمرين، كما يتيح و�صيلة لتالقي قوى العر�س 
والطلب، يف الوقت الذي ي�صاعد االإدراج هذه ال�صركات على 
التغلب على م�صكلة التمويل، ومن ثم زيادة قدرتها على لعب 

دور هام يف عملية التنمية.
املالية  االأ���ص��واق  يف  ال�صركات  هذه  اإدراج  اأن  واأ�صافت 
املحلية يوفر من�صة اقليمية الإدراج ال�صركات املماثلة يف دول 
جمل�س التعاون والدول العربية، مما ينعك�س ب�صكل اأف�صل 

على االقت�صاد الوطني.
وتطرق الكتيب اإىل االإجراءات التنفيذية الإدراج ال�صركات 
امل�صاهمة، م�صريا اإىل اأن موافقة جمل�س اإدارة ال�صركة على 
اإدراج اأ�صهمها يف ال�صوق، من اأحد �صروط االإدراج، اإ�صافة 
بالكامل،  مدفوعا  ال�صركة  مال  راأ���س  يكون  اأن  �صرورة  اإىل 
واأن ت�صدر ميزانيتها املدققة الآخر �صنتني ماليتني، واأال يقل 
حقوق امل�صاهمني يف ال�صركة عند تقدمي طلب االإدراج، عن 

راأ�س املال املدفوع لل�صركة.
عدد  يقل  اأال  االإدراج،  ���ص��روط  م��ن  اأن  الكتيب  وت��اب��ع 
واأن  االإدراج،  عند  م�صاهما   30 عن  ال�صركة  يف  امل�صاهمني 
يقدم جمل�س اإدارة ال�صركة تعهدا مب�صوؤوليته عن �صحة ودقة 
االإدراج  التي يت�صمنها طلب  البيانات واملعلومات  واكتمال 

وامل�صتندات والتقارير التي تقدمها ال�صركة اإىل الهيئة.
ال�صروط  مبينا  االإدراج،  اإج��راءات  اإىل  الكتيب  وتطرق 
امل�صتندات الواجب توفرها لتقدمي طلب االإدراج، لي�صار اإىل 

البت يف طلب االإدراج.
خالل  االإدراج  طلب  يف  قرارها  ت�صدر  الهيئة  اأن  وذك��ر 
30 يوما من تاريخ تقدميه م�صتوفيا، ويتم اإخطار ال�صركة 

بالقرار خالل اأ�صبوعني من تاريخ اإ�صداره.
ال�صركة تلتزم بن�صر ملخ�س عن بياناتها  اأن  اإىل  واأ�صار 
نتائج  وع��ن  ماليتني  �صنتني  الآخ��ر  املدققة  ال�صنوية  املالية 
ت�صدران  يوميتني  �صحيفتني  يف  الفرتة  تلك  خالل  اأعمالها 
باالجنليزية،  العربية واالأخرى  باللغة  اإحداهما  الدولة  يف 
وذلك قبل 10 اأيام من تاريخ اإدراجها بال�صوق، م�صريا اإىل اأن 
على ال�صركة التي ح�صلت على موافقة الهيئة، التقدم لل�صوق 

ال�صتكمال اإجراءات االإدراج، ويلتزم ال�صوق باخطار الهيئة 
ن�صخة  بتوفري  ال�صركة  وتلتزم  ال�صركة،  اأ�صهم  اإدراج  عند 
4 من  اإدراج االأ�صهم املحددة يف املادة  اإلكرتونية من ن�صرة 

هذا النظام على املوقع االإلكرتوين بال�صوق.
املقررة  بال�صالحيات  االخ��الل  ع��دم  مع  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
للوزارة وال�صلطة املخت�صة، فللهيئة مبا�صرة اأعمال الرقابة 
والتفتي�س واتخاذ كافة االإج��راءات الالزمة ل�صمان تطبيق 

هذا النظام.
ل�صنة   1 رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  الكتيب  وعر�س 
يف  وق��دم  عليه،  امل�صتثمرين  اإط���الع  بهدف  ك��ام��ال،   2014
بابه االأخري اأ�صئلة واأجوبة مب�صطة تختزل النظام باجابات 

ب�صيطة لتعريف كافة ال�صرائح مبا ورد يف القرار.

�صا�صة منف�صلة
واأو�صح الكتيب اأنه �صيكون لل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة 
املدرجة �صا�صة تداول منف�صلة، و�صيتم تداول اأ�صهم ال�صركات 
من خالل �صركات الو�صاطة املرخ�صة من قبل الهيئة، وتطبق 
على تداول اأ�صهم ال�صركة نظام التداول واملقا�صة والت�صوية 
قرار  مبوجب  ال�صادر  املالية  االأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل 
يتعار�س  ال  مبا  وذل��ك   ،2001 ل�صنة   2 رق��م  اإدارة  جمل�س 
واأحكام هذا النظام، كما تطبق ذات ر�صوم التداول املقررة 
العامة.وت�صتثنى  امل�صاهمة  ال�صركات  على  امل��ايل  بال�صوق 
  2009 ل�صنة   518 رقم  ال��وزاري  القرار  من  ال�صركات  هذه 
ب�صاأن �صوابط احلوكمة ومعايري االن�صباط املوؤ�ص�صي، ومن 
اأ�صهم  ب�صاأن �صجل   2009 ل�صنة   370 ال��وزاري رقم  القرار 
�صركات امل�صاهمة اخلا�صة، ومن قرار جمل�س االإدارة رقم 3 
ل�صنة 2000 يف �صاأن النظام اخلا�س باالإف�صاح وال�صفافية.

لن  ال�صركات  هذه  اأ�صهم  على  التداول  اأن  الكتيب  وبني 
يكون مق�صورا على امل�صاهمني، بل �صيكون البيع وال�صراء 
مفتوحا للم�صتثمرين بال�صوق املايل، حيث اأن ال�صركة ال بد 
اأن تكون قد اأ�صدرت ميزانيتها املدققة الآخر �صنتني ماليتني، 
على  حظر  هناك  وبالتايل  االإدراج،  �صروط  ت�صتويف  حتى 

التداول على اأ�صهم امل�صاهمني فيها.
واأو�صح الكتيب اأن االإدراج هو اإجراء اختياري وبالتايل 
اإذا ا�صتوفت ال�صركة �صروط االإدراج وتقدمت بطلب االإدراج 
نظامها  ت�صمن  ما  حال  يف  فاإنه  اإدراجها  على  املوافقة  ومت 
االأ�صا�صي ق�صر التداول على م�صاهميها ف�صوف يتقيد نظام 
االأ�صا�صي من  النظام  تعديل  يتم  ما مل  ال�صرط  بهذا  ال�صوق 

اجلمعية العمومية غري العادية لل�صركة.
اأعدت نظام  املالية وال�صلع  اأن هيئة االأوراق  اإىل  واأ�صار 
االإدراج اخلا�س بال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة بعد االطالع 
ت�صعى  الهيئة  اأن  �صك  وال  العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  على 
ال�صاأن  باأية اقرتاحات بهذا  اأنظمتها وترحب  لتطوير  دائما 
و�صوف يتم اإعادة النظر بهذا املقرتح بالتن�صيق مع ال�صوق 

املايل بعد العمل بهذا القرار.

»ال�ضوق الثانية«
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ�صدرت 
الثانية"،  "ال�صوق  ح��ول  توعويا  كتيبا 
لتوعوية  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ���ص��م��ن  وذل����ك 

امل�صتثمرين.
التنفيذية  ل��الإج��راءات  الكتيب  وعر�س 
اخل��ا���ص��ة،  امل�����ص��اه��م��ة  ال�����ص��رك��ات  الإدراج 
االإدراج،  و����ص���روط  التطبيق  ح��ي��ث  م��ن 
عر�صا  ت�صمن  كما  االإدراج،  واإج����راءات 
 2014 ل�صنة   1 رقم  االإدراة  جمل�س  لقرار 
ب�����ص��اأن ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س ب������اإدراج اأ���ص��ه��م 

ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة. 
و�صرد الكتيب عددا من االأ�صئلة ال�صائعة 

حول القرار واالإجابات عليها.

عرض كتاب



أخبار الهيئة

أوراق مالية 38

حلقة نقا�ضية عن املخاطر والتحديات املرتبطة 
بال�ضتثمار يف ال�ضركات حديثة التاأ�ضي�ص

حلقة  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  نظمت 
االأوراق  ق��ط��اع  م��ن  خ���راء  فيها  ���ص��ارك  نقا�صية 
التي  املخاطر  ببع�س  التعريف  املالية، وا�صتهدفت 
املرتبطة  والتحديات  امل�صتثمرون  لها  يتعر�س  قد 
باال�صتثمار واالكتتاب فى روؤو�س اأموال ال�صركات 

حديثة التاأ�صي�س.
اأنه على الرغم من وجود  ونوه امل�صاركون اإىل 
املالية  االأ���ص��واق  ف��ى  لال�صتثمار  حمتملة  خماطر 
ال�����ص��رك��ات  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  اأن  اإال  ع��ام��ة،  ب�صفة 
اإ�صافية.  خماطر  على  ينطوي  التاأ�صي�س  حديثة 
يف  ت�صهم  التي  االأ�صباب  امل�صاركون  وا�صتعر�س 

وجود هذه املخاطر، ومن اأهمها:
عدم وجود اأي �صابقة اأعمال اأو �صجل لالإجنازات 
التاأ�صي�س، ميكن من خاللها  ال�صركات حديثة  لدى 
على  املديرين  اأو  املوؤ�ص�صني  ق��درة  على  الرهنة 
حتقيق العوائد املرجوة من االأن�صطة التي �صتقوم 
بها ال�صركة، وذلك بعك�س ال�صركات القائمة والتي 
العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  من  حم��ددة  ن�صبة  تطرح 
اأعمال واإجنازات،  للجمهور، والتي تتمتع ب�صجل 
الذي  االأم��ر  االأرب���اح،  على حتقيق  قدرتها  واثبتت 
ميكن امل�صتثمر من اتخاذ قراراته اال�صتثمارية يف 

ظل نتائج ملمو�صة.
اقت�صادية  درا���ص��ات ج��دوى  اإع��داد  بالرغم من   
حديثة  ال�����ص��رك��ات  �صتمار�صها  ال��ت��ي  ل��الأن�����ص��ط��ة 
التاأ�صي�س من قبل جهات ا�صت�صارية متخ�ص�صة، فاإن 

تلك الدرا�صات تت�صمن تنويهًا باأن درا�صة اجلدوى 
اأ�ص�س افرتا�صية، وال توجد  اإعدادها بناء على  مت 
الواردة  العوائد  اأو  النتائج  لتحقيق  �صمانات  اأي 
امل�صتثمر،  امل��ال  لراأ�س  �صمان  حتى  اأو  بالدرا�صة 
تخلي  اال�صت�صارية  اجل��ه��ات  ف���اإن  اأخ���رى  بعبارة 
واردة  نتائج  اأي  حتقيق  �صمان  عن  م�صوؤوليتها 
بالدرا�صة، بل اإن هذه الدرا�صات ت�صتند يف اإجزاء 
كثرية منها على افرتا�صات ومعلومات يتم توفريها 
وتوقعاتهم  روؤيتهم  وتعك�س  املوؤ�ص�صني  خالل  من 

اخلا�صة حول م�صتقبل ال�صركة.
على  تنطوي  االأ���ص��واق  اأن  اخل���راء  واأو���ص��ح 
اأغ��ل��ب  يف  م��رت��ف��ع  م�صتوى  ذات  تناف�صية  بيئة 
االأن�صطة االقت�صادية، االأمر الذي ميثل حتديًا كبريًا 
لل�صركات حديثة التاأ�صي�س لكي تتمكن من التواجد 
وحجم  عمالء  قاعدة  وتكوين  اأن�صتطها  وممار�صة 
اأعمال م�صتقر، يف ظل عدم توافر ممار�صات عملية 
باالأ�صواق  تواجدها  يدعم  �صابق  اأع��م��ال  و�صجل 
النقا�صية  احللقة  يف  امل�صاركون  ونبه  امل�صتهدفة. 
فرتات  تتطلب  التاأ�صي�س  حديثة  ال�صركات  اأن  اإىل 
زمنية قد متتد ل�صنوات من تاريخ تاأ�صي�صها حتى 
تتمكن من تثبيت اأعمالها باالأ�صواق وحتقيق عوائد 
القائمة  ال�صركات  بعك�س  للم�صتثمرين،  وارب���اح 
والتي يوجد لديها �صابقة اأعمال و�صجل اإجنازات 
امل�صتثمرين  �صابقة متكن  مالية وت�صغيلية  ونتائج 
من اتخاذ قراراتهم اال�صتثمارية وفق اأ�ص�س �صليمة.

 ور�ص عمل لتاأهيل املحللني املاليني املعتمدين 
والو�ضطاء املرخ�ضني و�ضباط المتثال

للتدريب  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  م��رك��ز  نظم 
جمموعة من ور�س العمل وال��دورات التدريبية ا�صتملت 
تنفيذها  مت  التي  املعتمد"  ال���روات  "مدير  دورة  على 
وذلك  املالية،  ل��الإدارة  االأمريكية  االأكادميية  من  بالتعاون 
و�صهد  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  امل��وق��ع��ة  التفاهم  مل��ذك��رة  تفعيال 
دول  من  امل�صاركني  جانب  من  الفتًا  ح�صورًا  الرنامج 

جمل�س التعاون اخلليجي.
ونظم املركز برنامج �صهادة "�صابط االمتثال املعتمد" 
املعتمدة ر�صميًا من قبل كل من اجلمعية العاملية لالمتثال 
الرامج  من  تعد  والتي  وال�صلع،  املالية  االأوراق  وهيئة 
الرنامج  هذا  يف  انتظم  وقد  عامليًا.  بها  املعرتف  املهنية 

مدراء وم�صوؤولو االمتثال من داخل الدولة وخارجها. 
كما نظم دورته الثانية هذا العام من برنامج "التحليل 
االأول ملحلل فني معتمد" الذي  للم�صتوى  للتاأهيل  الفني 
امل�صارف  موظفي  من  م�صاركًا  ثالثني  من  اأك��ر  ح�صره 
و���ص��رك��ات اال���ص��ت�����ص��ارات امل��ال��ي��ة وال��و���ص��اط��ة وم��دي��ري 
الروات. حا�صر يف الرنامج حممد اأ�صرف نائب رئي�س 
املحا�صر  وت��ن��اول  الفنيني.  للمحللني  ال���دويل  االحت���اد 
تعريف  بينها  م��ن  متعددة  مو�صوعات  الرنامج  خ��الل 
التحليل الفني، واختالفه عن التحليل االأ�صا�صي، ونظرية 
الدعم  ومفاهيم  االجت��اه��ات،  على  التعرف  وكيفية  داو، 
واأهميتها،  واملوؤ�صرات  ال�صعرية،  واالأ�صكال  واملقاومة، 

وغريها من املو�صوعات.
برناجمه  التدريب  مركز  يوا�صل  نف�صه  الوقت  ويف 
املهني  الرتخي�س  ل�صهادات  االإع��داد  ل��دورات  املخ�ص�س 

.CISI ملعهد االأوراق املالية واال�صتثمار باململكة املتحدة
ندوة  بالهيئة  التوعية  ق�صم  �صياق مت�صل، نظم   ويف 
توعوية عن �صناديق اال�صتثمار ح�صرها عدد من املحللني 

املاليني واملهتمني يف كل من اأبوظبي ودبي.

توعية
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خالل  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  يف  التداول  اأحجام  �صهدت 
العام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   %19 بن�صبة  منوًا  نوفمر  �صهر 

املا�صي، مع تداول 981.925 عقدًا بقيمة 28.5 مليار دوالر. 
وحققت عقود الذهب االآجلة، التي تعد اأهم العقود يف البور�صة، 
46.066 عقدًا يف �صهر نوفمر، م�صجلة منوًا كبريًا بلغت  تداول 
ن�صبته  22% مقارنة مع �صهر نوفمر من العام املا�صي، و39 % 

مقارنة مع �صهر اأكتوبر الفائت. 
منوًا  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  يف  العمالت  قطاع  و�صجل 
املا�صية،  ال�صنة  م��ن  نف�صها  ال��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة   %18 بن�صبة 
يف  ال�صهري  ال��ت��داول  حجم  اإج��م��ايل  م��ن   %93 على  لي�صتحوذ 
البور�صة مع تداول 910.608 عقود. كما �صهدت البور�صة اأي�صًا 
تداواًل ن�صطًا على عقود الروبية الهندية االآجلة امل�صغرة اجلديدة، 
يف اأول �صهر كامل من التداول يف نوفمر. و�صجلت عقود الروبية 
 1.607 اال�صرتليني  باجلنيه  املقومة  امل�صغرة  االآج��ل��ة  الهندية 
عقود، بينما �صجلت عقود الروبية الهندية االآجلة امل�صغرة املقومة 
باليورو 2.391 عقدًا. و�صهدت عقود موؤ�صر �صين�صك�س االآجلة يف 
بالفرتة  مقارنة   %47 بن�صبة  منوًا  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة 

نف�صها من العام املا�صي. 
لبور�صة  امل��وؤق��ت  التنفيذي  الرئي�س  دي�صاي،  ج��وراجن  وق��ال 
تداول  اأحجام  يف  امل�صتمر  النمو  »يعك�س  وال�صلع:  للذهب  دبي 
يف  العامليني  املتداولني  من  املتزايد  االهتمام  االآجلة  الذهب  عقود 
وهذا  االأ�صعار.  تقلبات  �صد  الفّعال  للتحوط  العقد  هذا  ا�صتخدام 
عقود  اإط���الق  اأع��ت��اب  على  ونحن  وخا�صة  باخلري  مب�صر  االأم���ر 
الذهب الفورية يف مطلع العام املقبل. ونحن ملتزمون على الدوام 
امل�صاركني  متطلبات  على  بناًء  مبتكرة  منتجات  لتطوير  بال�صعي 
ال�صرورية  التحتية  والبنية  باخلدمات  وتزويدهم  ال�صوق،  يف 
اخلا�صة  حمفظتنا  تو�صيع  اإىل  نتطلع  اأننا  كما  ب�صال�صة.  للتداول 
القريب  باإطالق ثالثة عقود عمالت جديدة يف  النا�صئة  باالأ�صواق 

العاجل«. 

28.5 مليار دولر تداولت بور�ضة دبي 
للذهب وال�ضلع يف نوفمرب بنمو 19 %

دبي للذهب والسلع

ف������ازت ب���ور����ص���ة دب�����ي ل���ل���ذه���ب وال�����ص��ل��ع 
يف   "2014 العام  "بور�صة  بلقب   )DGCX(
قبل  م��ن  واأ���ص��رتال��ي��ا، وذل���ك  االأو���ص��ط  ال�صرق 
جم��ال  يف  ع��امل��ي��ًا  ال���رائ���دة   "FOW" جم��ل��ة 

امل�صتقات املالية.
وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  ف��وز  وج���اء 
وابتكارًا  من��وًا  حتقيقها  نتيجة  اجلائزة  بهذه 
ا�صتح�صان  على  ا�صتحوذت  حيث  ملمو�صني، 
اأحجام  املذهل يف  النمو  ب�صبب  التحكيم  جلنة 
هذا  خ��الل  منتجاتها  يف  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��داول 
خالل  اجلائزة  البور�صة  ت�صلمت  وق��د  العام. 
دي�صمر   9 يف  ل��ن��دن  يف  ع��ق��د  خ��ا���س  ح��ف��ل 

املا�صي.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ج����وراجن دي�����ص��اي، 
الرئي�س التنفيذي املوؤقت لبور�صة دبي للذهب 
هذا  على  باحل�صول  فخورون  "نحن  وال�صلع: 
التقدير املرموق من جملة FOW لل�صنة الثانية 
على التوايل، كما اأننا نثمن عاليًا هذه اجلوائز 
ال�صناعة.  يف  اأقراننا  من  �صهادت  متثل  الأنها 
ويهمنا التاأكيد اأن بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
مبتكرة  وخ��دم��ات  منتجات  بتطوير  م�صتمرة 
واملتطلبات  امل��خ��اط��ر  اإدارة  متطلبات  تلبي 
فئات  خمتلف  من  وا�صع  لطيف  اال�صتثمارية 
امل�صاركني يف ال�صوق. وجدير بالذكر اأننا قمنا 
يف اأكتوبر الفائت، باإدراج اأربعة عقود جديدة 
متطلبات  لتلبية  م�صممة  ال��ه��ن��د،  على  ت��رك��ز 
على  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  االأف����راد  للعمالء  ال��ت��داول 
العام،  ه��ذا  م��ن  �صابق  ���ص��واء. ويف وق��ت  ح��د 
اجلديدة  تداولنا  من�صة  بتعزيز  اأي�صًا  قمنا 
متعددة،  بعمالت  ال��ت��داول  لت�صهيل   ،EOS

واإدراج اخليارات، والت�صليم الفعلي للمنتجات 
وحت�صني كفاءة االأرباح".

اإىل ذلك، عززت البور�صة عرو�س منتجاتها 
وعقدين  جديدين  موؤ�صرات  منتجي  اإطالق  مع 
م�صغرين للروبية الهندية يف اأكتوبر املا�صي. 
اإطالقها  مت  التي  املوؤ�صرات  منتجات  وت�صمل 
موؤ�صر  اأولهما  الهند،   MSCI ملوؤ�صر  عقدين 
عائد ال�صعر ياأخذ بعني االعتبار االأداء ال�صعري 
67 �صهمًا تاأ�صي�صيًا بالعملة املحلية )الروبية  ل�ِ 

الهندية(، والثاين هو موؤ�صر عائد كلي ياأخذ يف 
االعتبار كاًل من اأداء ال�صعر وتوزيعات االأرباح، 
اأطلقت  كما  االأم��ري��ك��ي.  ب��ال��دوالر  ويحت�صب 
م�صغرين  عقدين  ال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة 
اآجلني الأزواج العمالت، هما الروبية الهندية/
اجلنيه االإ�صرتليني، والروبية الهندية/يورو.

اأي�صًا  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  وتعتزم 
عمالت  منتجات  من  وا�صعة  جمموعة  اإط��الق 
العمالء  ت�صتهدف  ال��ت��ي  النا�صئة،  االأ����ص���واق 
وت�صمل   .2015 عام  يف  االأو�صط،  ال�صرق  يف 
خ��ط��ط ال��ب��ور���ص��ة ح��ال��ي��ًا اإط����الق ث��الث��ة عقود 
اإفريقيا،  جنوب  راند  هي  جديدة  اآجلة  عمالت 

والروبل الرو�صي والوون الكوري.
ه���ذا وت��غ��ط��ي حم��ف��ظ��ة م��ن��ت��ج��ات ب��ور���ص��ة 
متنوعة  جمموعة  حاليًا  وال�صلع  للذهب  دب��ي 
ال��ت��ي ت�صمل امل��وؤ���ص��رات،  م��ن ف��ئ��ات االأ���ص��ول 
الثمينة  واملعادن  الهيدروكربونية  واملنتجات 
اأول  ومنها  وال��ع��م��الت.  االأ�صا�صية  وامل��ع��ادن 
اأول  وك��ذل��ك  ال��ع��امل،  روب��ي��ة هندية يف  ع��ق��ود 
االآجلة  �صين�صك�س  موؤ�صر  وعقود  نحا�س،  عقد 
الهند االآجلة يف منطقة   MSCI وعقود موؤ�صر 

ال�صرق االأو�صط.

بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع تفوز بلقب 
»بور�ضة العام« لل�ضنة الثانية على التوايل
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وتتكامل هذه العقود اجلديدة مع عقود الروبية الهندية 
يتم  التي  نوعها  من  االأوىل  العقود  وهي  امل�صّغرة،  االآجلة 
اإدراجها للتداول يف املنطقة، مع املحفظة احلالية لبور�صة 
والتي  الهندية  الروبية  منتجات  من  وال�صلع  للذهب  دبي 
خيارات  وعقود  االآج��ل��ة،  الهندية  الروبية  عقود  تت�صمن 

الروبية الهندية، وعقود الروبية الهندية االآجلة امل�صّغرة.
مرجعية  �صوقًا  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  وتعتر   
مع  البور�صة،  يف  املتداولة  الهندية  الروبية  لعقود  هامة 

ح�صة �صوقية تفوق 35 %.
 وتعتر هذه املرة االأوىل التي تطلق فيها بور�صة دبي 
للذهب وال�صلع عقدي عمالت متقاطعة يتم تداولهما بعملة 
قدراتها  خ��الل  وم��ن  اأخ���رى.  بعملة  وت�صويتهما  حم���ّددة 
التحتية  التداول  التداول بعمالت متعددة، تتيح بنية  على 
هذا  مثل  ت��داول  ت�صهيل  دبي  لبور�صة   )EOS( املتطورة 

النوع من منتجات العملة ب�صكل �صل�س.
بالوكالة  التنفيذي  الرئي�س  دي�صاي  ج���وراجن  وق���ال   
عمالت  ع��ق��ود  "اإطالق  وال�����ص��ل��ع:  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ل��ب��ور���ص��ة 
اال�صرتاتيجية  ال��ن��ظ��رة  ي��و���ص��ح  ال��ع��م��الت  م��ن  متقاطعة 
عقدين  اأطلقنا  لقد  القوية.  املنتجات  ابتكار  يف  للبور�صة 
املا�صي  االأ�صبوع  االآجلة يف  الهند  �صتانلي  ملوؤ�صر مورغان 
املوجهان ب�صكل عام لل�صركات واملوؤ�ص�صات، بينما ركزنا يف 

الهندية  الروبية  اأزواج  من  عقدين  اإط��الق  يف  االأول  املقام 
االآجلة امل�صغرة على امل�صتثمرين االأفراد. نحن نحر�س على 
�صمان التنوع ال�صروري يف جمموعة منتجاتنا خلدمة كال 
اجلانبني من العمالء. �صوف تزيد العقود امل�صغرة اجلديدة 
الهندية، يف حني تقدم قيمة  املنتجات  جاذبية حقيبتنا من 
�صد  للتحوط  ي�صعون  الذين  االأف���راد  للم�صتثمرين  هائلة 

تقلبات العمالت العاملية".
ويتم تداول عقود الروبية الهندية/اجلنيه االإ�صرتليني 
الروبية  وع��ق��ود  االإ�صرتليني،  باجلنية  امل�صّغرة  االآج��ل��ة 
عملية  وتتم  باليورو.  امل�صّغرة  االآج��ل��ة  الهندية/اليورو 

الت�صوية النقدية لكال العقدين بالدوالر االأمريكي.
لكل  روبية  األ��ف   400 اجلديدين  العقدين  �صعر  ويبلغ 
الواحدة  للمجموعة  روبية  مليون   2 مع  مقارنة  جمموعة 
من عقود الروبية الهندية العادية احلالية يف بور�صة دبي 
حجمًا  االأ�صغر  االإ�صدار  ي�صجع  و�صوف  وال�صلع.   للذهب 
من هذه العقود امل�صاركني من جتار التجزئة، وامل�صتثمرين 
اإدارة  على  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�����ص��رك��ات  االأف����راد، 
لتقلبات  التعر�س  عن  الناجتة  واملخاطر  االأ�صعار  خماطر 
الهندية  ال��روب��ي��ة  مقابل  االإ���ص��رتل��ي��ن��ي  واجل��ن��ي��ه  ال��ي��ورو 
العقدان  �صيوفر  كما  التكلفة.  حيث  م��ن  ف��ّع��ال��ة  ب�����ص��ورة 

اجلديدان اأي�صًا فر�س م�صاربة جديدة.

»دبي للذهب وال�ضلع« تطلق زوجني جديدين من عقود الروبية الهندية الآجلة امل�ضّغرة
وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  اأطلقت 
زوج�����ني ج��دي��دي��ن م���ن ع���ق���ود ال��روب��ي��ة 
الهندية االآجلة امل�صّغرة واملقّومة بكل من 

اجلنيه االإ�صرتليني واليورو. 
ومتت عمليات املقا�صة لهذين العقدين 
اجل���دي���دي���ن، ال��ل��ذي��ن ب�����داأت ال��ب��ور���ص��ة 
بتداولهما يف 26 اأكتوبر 2014، من قبل 

�صركة دبي ملقا�صة ال�صلع.

دبي للذهب والسلع

عزيزي المستثمر..

الموقع اإللكتروني  يمكنك عبر 
 www.sca.gov.ae للهيئ��ة 
ف��ض  نظ��ام  م��ن  االس��تفادة 
المنازع��ات، وخدم��ة التحكي��م 
في المنازعات المتعلقة باألوراق 

المالية.


