
معايل �سلطان املن�سوري: حمفزات ا�ستثمارية مغرية بدول »التعاون« جتذب مزيدًا من روؤو�س الأموال

حمللون: احل�ساب التجميعي يعزز 
�سفافية تعامل املوؤ�س�سات

62  خدمة موؤمتتة على من�سة هيئة 
الأوراق املالية وال�سلع

 خرباء: �سوابط تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة 
حتمي امل�ستثمرين وتدعم �سوق الإ�سدارات

مجلة متخصصة    العدد الرابع عشر     رمضان 1436 -  يوليو 2015

»الأوراق املالية وال�سلع« تفوز بجائزة الإمارات 
للموارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية

معايل �سلطان املن�سوري: حمفزات ا�ستثمارية مغرية بدول »التعاون« جتذب مزيدًا من روؤو�س الأموال

»الأوراق املالية وال�سلع« تفوز بجائزة الإمارات 
للموارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية



1أوراق مالية

المحتويات

»الهيئة« تعتمد اإجراءات لرفع 
تناف�سية الدولة

»الأوراق املالية« تفوز بجائزة 
الإمارات للموارد الب�سرية يف 
احلكومة الحتادية

10

التحرير والإخراج:

اإدارة االإعالم واالت�صال

املقاالت املن�ضورة يف هذه املجلة تعرب عن راأي اأ�ضحابها وال تعرب بال�ضرورة عن راأي املجلة
 اأو الهيئة وال تتحمل اإدارة املجلة اأو الهيئة اأي م�ضوؤولية ترتتب عليها

جملة متخ�س�سة ت�سدر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع

تكرمي 41 و�سيطًا وحملاًل ماليًا 
اجتازوا برنامج التاأهيل
 املهني للو�سطاء

»الأوراق املالية« تفوز 
بخم�س جوائز عاملية 

 القمة التا�سعة للجهات الرقابية 
يف دول اخلليج

 62 خدمة موؤمتتة
 على من�سة هيئة الأوراق
 املالية وال�سلع

73 �سركة وطنية مدرجة توزع 
29,05 مليار درهم نقدًا و4,67 
IOƒ``÷G º`¶æd 9001مليار �سهم منحة : 2008  hõ`j’G IOÉ`¡°T

ISO 9001 : 2008 cer ti f i e d
»``````eƒ`µ◊G õ`````«ª`à∏d á```Ø«∏N ï``«°ûdG èeÉfôH »`JõFÉL 

Sheikh Khalifa Government Excellence Awards
IOƒ``÷G º`¶æd 9001 : 2008  hõ`j’G IOÉ`¡°T

ISO 9001 : 2008 cer ti f i e d
»``````eƒ`µ◊G õ`````«ª`à∏d á```Ø«∏N ï``«°ûdG èeÉfôH »`JõFÉL 

Sheikh Khalifa Government Excellence Awards

4

6

 غالف العدد
معايل �سلطان املن�سوري: حمفزات ا�ستثمارية مغرية بدول »التعاون« جتذب مزيدًا من روؤو�س الأموال

حمللون: احل�ساب التجميعي يعزز 
�سفافية تعامل املوؤ�س�سات

62  خدمة موؤمتتة على من�سة هيئة 
الأوراق املالية وال�سلع

 خرباء: �سوابط تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة 
حتمي امل�ستثمرين وتدعم �سوق الإ�سدارات

مجلة متخصصة    العدد الرابع عشر     رمضان 1436 -  يوليو 2015

»الأوراق املالية وال�سلع« تفوز بجائزة الإمارات 
للموارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية

معايل �سلطان املن�سوري: حمفزات ا�ستثمارية مغرية بدول »التعاون« جتذب مزيدًا من روؤو�س الأموال

»الأوراق املالية وال�سلع« تفوز بجائزة الإمارات 
للموارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية

15

16

20

34

الطبعة الثانية



أخبار الهيئة

أوراق مالية 2

رئي�س الدولة ي�سدر قانونًا احتاديًا ب�ساأن ال�سركات التجارية

وت�����ص��م��ن ال���ق���ان���ون االحت��������ادي ع������ددا م���ن ال��ت��ع��ري��ف��ات 
اأجاز  الواحد"حيث  ال�صخ�ص  �صركة  واأهمها،"  والتخ�ص�صات 
القانون لل�صخ�ص الواحد الطبيعي تاأ�صي�ص ومتلك �صركة ذات 
عن  ال�صركة  مال  راأ���ص  مالك  ي�صاأل  ال  واأن  حم��دودة  م�صوؤولية 
التزاماتها اإال مبقدار راأ�ص املال الوارد بعقد تاأ�صي�صها وت�صري 
ال��واردة يف هذا  اأحكام ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة  عليه 
القانون فيما ال يتعار�ص مع طبيعتها وتنحل هذه ال�صركة بوفاة 
و�صعها  توفيق  مع  ا�صتمرارها  الورثة  رغب  اإذا  اإال  موؤ�ص�صها 
وفقا الأحكام هذا القانون، ويجب عليهم اختيار من يتوىل اإدارة 

ال�صركة نيابة عنهم.
واأجاز القانون لل�صخ�ص الواحد االعتباري، تاأ�صي�ص ومتلك 
مالك  ي�صاأل  وال  حم��دودة  م�صوؤولية  اأو  خا�صة  م�صاهمة  �صركة 
الوارد  املال  راأ�ص  مبقدار  اإال  التزاماتها  عن  ال�صركة  مال  راأ�ص 
بعقد تاأ�صي�صها وت�صري عليه اأحكام ال�صكل القانوين الواردة يف 

هذا القانون فيما ال يتعار�ص مع طبيعتها وتنحل هذه ال�صركة 
بانق�صاء ال�صخ�ص االعتباري.

واإذا قام مالك �صركة ال�صخ�ص الواحد ب�صوء نية بت�صفيتها 
اأو وقف ن�صاطها قبل انتهاء مدتها اأو قبل حتقيق الغر�ص الوارد 

بعقد تاأ�صي�صها كان م�صوؤوال عن التزاماتها يف اأمواله اخلا�صة.
بتاأ�صي�ص  تقوم  " باأنها  القاب�صة  "ل�صركات  القانون  وعرف 
على  ال�صيطرة  اأو  وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  لها  تابعة  �صركات 
اأ�صهم تخولها  اأو  �صركات قائمة، وذلك من خالل متلك ح�ص�ص 

التحكم باإدارة ال�صركة والتاأثري يف قراراتها.
امل�صاهمة  لل�صركة  القانوين  ال�صكل  ال�صركة  ه��ذه  وتتخذ 
اأغ��را���ص  تقت�صر  واأن  امل��ح��دودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركة  اأو 
ال�صركات  يف  ح�ص�ص  اأو  اأ�صهم  متلك  على  القاب�صة  ال�صركة 
امل�صاهمة وال�صركات ذات امل�صوؤولية املحدودة وتقدمي القرو�ص 
العقارات  ومتلك  لها  التابعة  لل�صركات  والتمويل  والكفاالت 

 اأ�صدر �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�ص الدولة 
قانونا  الله"،  "حفظه 

احتاديًا ب�صاأن ال�صركات 
التجارية التي تعد 

عن�صرًا اأ�صا�صيا يف اأي 
اقت�صاد ناجح.

وت�صمن قانون 
ال�صركات التجارية رقم 

/ 2 / ل�صنة 2015، 
378 مادة فيما ت�صري 

اأحكام القانون واالأنظمة 
واللوائح والقرارات 

ال�صادرة تنفيذا له، على 
ال�صركات التجارية التي 
توؤ�ص�ص يف الدولة، كما 

ت�صري االأحكام اخلا�صة 
بال�صركات االأجنبية 

الواردة يف هذا القانون 
والقرارات واالأنظمة 

التي ت�صدر تنفيذا له، 
على ال�صركات االأجنبية 

التي تتخذ من الدولة 
مركزا ملمار�صة اأي ن�صاط 

فيها اأو تن�صئ بها فرعا اأو 
مكتب متثيل.
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اأكد معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد، رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع، 
اأن القانون االحتادي اجلديد رقم / 2 / ل�صنة 2015 اخلا�ص بال�صركات التجارية الذي اأ�صدره �صاحب ال�صمو 
التنمية  تعزيز  كبريان يف  �صاأن ودور  له  الوطني و�صيكون  االقت�صاد  نوعية يف  نقلة  ي�صكل  الدولة،  رئي�ص 
االقت�صادية امل�صتدامة يف الدولة وتقوية تناف�صيتها اإقليميا وعامليا ودعم �صيا�صة التنويع االقت�صادي وت�صريع 
خطوات الدولة نحو التحول اإىل اقت�صاد املعرفة امل�صتند على االإبداع واالبتكار وفق " روؤية االإمارات 2021 

" واأجندتها الوطنية.
وقال معاليه " اإن القانون جاء �صمن روؤية القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة " حفظه الله "واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  " رعاه الله"و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�ص االأعلى لالحتاد حكام 
االإمارات.. لرفع م�صتوى تناف�صية االقت�صاد الوطني وحتقيق اأحد اأهم اأهداف االأجندة الوطنية بالو�صول اإىل 

املركز العا�صر على موؤ�صر التناف�صية العاملي.
واأ�صاف نحن اأمام قانون ع�صري من �صاأنه اأن مي�صي بالتنمية االقت�صادية اإىل اأهدافها املن�صودة املن�صو�ص 
اقت�صادي  الروؤية احلري�صة على تنويع االقت�صاد وتعزيزه بعقل  " تلك   2021 " االإم��ارات  عليها يف روؤي��ة 
الت�صغيل  الوطني على �صمان  االقت�صاد  قدرة  اأن يرفع من  �صاأنه  القطاع اخلا�ص من  اأن جناح  منفتح يدرك 
االأمثل لعنا�صر االإنتاج من مال واإدارة وعاملني وتنعك�ص نتائجه على م�صتقبل احلياة االجتماعية للمواطنني 

واملقيمني يف دولة االإمارات.

املن�سوري : ت�سريع ع�سري مي�سي بالتنمية القت�سادية امل�ستدامة اإىل اأهدافها
ال�صركات  واإدارة  ن�صاطها  ملبا�صرة  الالزمة  واملنقوالت 
ب��راءات  من  الفكرية  امللكية  حقوق  ومتلك  لها  التابعة 
اخرتاع اأو عالمات جتارية اأو ر�صوم ومناذج �صناعية اأو 
حقوق امتياز وتاأجريها لل�صركات التابعة لها اأو ل�صركات 
متار�ص  اأن  القاب�صة  لل�صركات  يجوز  ال  واأن��ه  اأخ���رى. 

اأن�صطتها اإال من خالل �صركاتها التابعة.
ل��الأوراق  ال�صعري  البناء  اجلديد"  القانون  وع��رف 
املالية بالعملية التي يتم مبقت�صاها حتديد �صعر الورقة 
املالية عند اإ�صدارها اأو بيعها يف اكتتاب عام حيث تقوم 
ال�صركة امل�صدرة لالأوراق املالية من خالل بنك ا�صتثماري 
"االأ�صخا�ص  امل��وؤه��ل��ني  للم�صتثمرين  ع��رو���ص  بتقدمي 
و�صناديق  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  من  االعتبارية 
عن  واملوؤ�ص�صات"  ال�صركات  م��ن  وغ��ريه��ا  اال�صتثمار 
�صجل  بناء  يتم  ثم  وم��ن  طرحها  املزمع  املالية  االأوراق 
من  املقدمة  االكتتاب  طلبات  خ��الل  من  االكتتاب  اأوام��ر 
بالتعاون  ال�صركة  وت��ق��وم  فقط  املوؤهلني  امل�صتثمرين 
املالية  ال��ورق��ة  �صعر  بتحديد  اال���ص��ت��ث��م��اري  البنك  م��ع 
ال�صجل  بيانات  حتليل  بعد  االكتتاب،  ن�صرة  يف  وذل��ك 
املطروحة  املالية  االأوراق  يف  االكتتاب  باأوامر  اخلا�ص 
عن  تقل  ال  ن�صبة  بطرح  امل�صدرة  اجلهة  تلتزم  اأن  على 
يف   60 ع��ن  تقل  ال  ون�صبة  االأف���راد  للم�صتثمرين   %20
املالية  االأوراق  من  وذل��ك  املوؤهلني،  للم�صتثمرين  املائة 

املطروحة لالكتتاب.
ون�ص القانون على اأن ت�صدر الهيئة قرارا ينظم اآلية 
املالية  ل���الأوراق  ال�صعري  البناء  اأ�صا�ص  على  االكتتاب 
وتلتزم اجلهات الراغبة يف اإتباع هذا االأ�صلوب باالأحكام 
الذي ت�صدره  القرار  املن�صو�ص عليها يف  واالإج��راءات 

الهيئة بهذا ال�صاأن.
ن�ص   ،" العينية  احل�ص�ص  تقييم   " ب�  يتعلق  وفيما 
امل�صاهمة  بال�صركة  املوؤ�ص�صون  يكتتب  اأن  على  القانون 
 70 املائة وال تزيد عن  30 يف  باأ�صهم ال تقل عن  العامة 
يف املائة من راأ�ص مال ال�صركة امل�صدر، وذلك قبل الدعوة 

لالكتتاب العام يف باقي اأ�صهم ال�صركة.
اأن يقدموا  ال�صركة  اأنه ملوؤ�ص�صي  اإىل  القانون  واأ�صار 
مقابل اأ�صهمهم يف ال�صركة ح�ص�صا عينية واأن يتم تقييم 
احل�ص�ص العينية على نفقة مقدميها من خالل واحد اأو 
اأكرث من امل�صت�صارين املاليني تختاره اأو تختارهم الهيئة 
الفنية  اخلربة  ذات  اجلهات  من  اأو  لديها  املعتمدين  من 
واملالية مبو�صوع التقييم والتي تقرها الهيئة واإال اعترب 
العينية  احل�ص�ص  تقييم  يخ�صع  واأن  باطال،  التقييم 
التقييم  اأح��ك��ام  ل��ذات  ال�صركة  تاأ�صي�ص  ملرحلة  الالحق 

املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويف اإطار "بيع املوؤ�ص�صني لن�صبة من ح�صتهم العينية 
يف  الراغبة  لل�صركة  القانون  اأج���از  عام"،  اكتتاب  يف 
طريق  عن  تبيع  اأن  عامة  م�صاهمة  �صركة  اإىل  التحول 
االكتتاب العام ن�صبة ال تزيد عن 30 يف املائة من راأ�ص 
مالها بعد التقييم واأن ت�صدر الهيئة قرارا ينظم �صروط 

واإجراءات بيع ن�صبة من اأ�صهم ال�صركة عند حتولها.
اأن  لل�صركة  القانون  اأجاز   ،" التغطية  "متعهد  وحول 
متعهد  راأ�صمالها  زي��ادة  عند  اأو  تاأ�صي�صها  عند  لها  يكون 
الهيئة لتغطية ما  اأكرث من املعتمدين من قبل  اأو  تغطية 
اكتتب  ما  طرح  يعيد  اأن  وله  االكتتاب  اأ�صهم  من  يتبقى 
واالإج���راءات  وال�صوابط  لل�صروط  وفقا  اأ�صهم  من  به 
الهيئة  ت�صدر  واأن  الهيئة،  م��ن  ق���رار  بها  ي�صدر  التي 
التغطية  قرارا ب�صوابط و�صروط مزاولة ن�صاط متعهد 

بالدولة.
اأنه  القانون  اأو���ص��ح  االأولوية"،  حق  بيع  وب�صاأن" 
باالأ�صهم  االكتتاب  يف  االأول��وي��ة  حق  للم�صاهمني  يكون 
ذل��ك يف نظام  ���ص��رط على خ��الف  ك��ل  اجل��دي��دة ويبطل 
ال�صركة اأو القرار ال�صادر بزيادة راأ�ص املال واأنه يجوز 
للم�صاهم بيع حق االأولوية مل�صاهم اآخر اأو للغري مبقابل 
مادي، وي�صدر جمل�ص اإدارة الهيئة القرار املنظم ل�صروط 

واإجراءات بيع حق االأولوية.
القانون  " ال�صريك اال�صرتاتيجي"، فقد عرفه  وحول 
باأنه ال�صريك الذي ينتج عن م�صاهمته يف ال�صركة توفري 
دعم فني اأو ت�صغيلي اأو ت�صويقي لل�صركة مبا يعود بالنفع 
خا�ص  ق��رار  مبوجب  لل�صركة  القانون  واأج���از  عليها. 
وي�صدر  ا�صرتاتيجي  �صريك  بدخول  راأ�صمالها  تزيد  اأن 
واإج���راءات  ���ص��روط  يحدد  ق���رارا  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 
على  بال�صركة،  كم�صاهم  اال�صرتاتيجي  ال�صريك  دخ��ول 
اأن يعر�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة على اجلمعية العمومية 
اإدخ��ال  من  ال�صركة  �صتجنيها  التي  املنافع  تبني  درا�صة 

ال�صريك اال�صرتاتيجي كم�صاهم فيها.

القانون يجيز للشركة الراغبة 
في التحول إلى شركة 
مساهمة عامة أن تبيع عن 
طريق االكتتاب العام نسبة ال 
تزيد عن 30% من رأس مالها
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نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  وكرم 
هيئة  الرئا�صة،  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الله  عبد  ���ص��ع��ادة  يف  ممثلة  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
امل���وارد  وف��ري��ق  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  الطريفي 
الب�صرية بالهيئة ممثاًل يف حممد احل�صري نائب الرئي�ص 
التنفيذي لل�صوؤون املوؤ�ص�صية وامل�صاندة واالأ�صتاذ عثمان 

اآل علي مدير اإدارة املوارد الب�صرية وال�صوؤون املالية. 
العام"  "امل�صتوى  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  الهيئة  وح�صلت   
وجائزة فئة " اجلهة اخلدمية" وجائزة فئة " التنفيذي 
رئي�ص  امل��رزوق��ي  م�صطفى  الزميل  نالها  التي  الواعد" 
حظي  ال��ذي  الب�صرية  امل���وارد  ول��وائ��ح  �صيا�صات  ق�صم 

بتكرمي �صمو ال�صيخ من�صور. واأكد �صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان اأن جائزة االإم��ارات للموارد الب�صرية 
الهيئة االحتادية  اأطلقتها  التي  يف احلكومة االحتادية، 
برعاية   2014 العام  خالل  احلكومية  الب�صرية  للموارد 
�صموه، تاأتي اإن�صجاما مع روؤية القيادة الر�صيدة لدولة 
الب�صري  العن�صر  التي تويل  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها  وعلى  اهتمام  كل 
واأخيه  الله"  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اآل مكتوم نائب  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  �صاحب 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  الله" و�صاحب 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة. 
واأ�صار اإىل اأن دولة االإمارات اأولت راأ�ص املال الب�صري 
اأهمية كربى منذ وقت مبكر اإنطالقا من اإميانها باأهميته 
املقومات  واإح��دى  امل�صتدامة  ال�صاملة  للتنمية  كركيزة 
التناف�صية  �صباق  يف  وتفوقها  الدولة  لنجاح  الرئي�صة 

 منصور بن زايد: قيادة اإلمارات تولي العنصر البشري كل اهتمام

»الأوراق املالية« تفوز بجائزة الإمارات للموارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية
في  البشرية  للموارد  اإلمارات  بجائزة  مؤخرا  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  فازت   
"المستوى  جائزة  على  الهيئة  وحصلت  األولى.  دورتها  في  االتحادية  الحكومة 

العام" وجائزة فئة " الجهة الخدمية" وجائزة فئة " التنفيذي الواعد".

�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد ي�صلم �صعادة عبد الله الطريفي اجلائزة

موضوع الغالف
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واجلهات  ال���وزارات  اأداء  مب�صتوى  م�صيدا  العاملية، 
امل��وارد  وت�صريعات  و�صيا�صات  واأنظمة  االحت��ادي��ة 
تعد  وال��ت��ي  اجل��ه��ات  ه��ذه  يف  بها  املعمول  الب�صرية 

خال�صة الأف�صل املمار�صات العاملية.
موؤ�ص�صات  م��ن  باجلائزة  الفائزين  �صموه  وه��ن��اأ   
ووزارات وهيئات واأفراد، وقال : " نريد ملوظفينا اأن 
دائما متميزين يف مواقع عملهم  الطليعة  يكونوا يف 
االإم��ارات  روؤي��ة  لتحقيق  الفعلي  امل�صتقبل  ره��ان  فهم 

العربية املتحدة وتطلعات قيادتها الر�صيدة".
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  احلفل  ح�صر   
نهيان وزير الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع ومعايل 
ال�صيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي ومعايل حممد بن عبدالله القرقاوي 
ال����وزراء وم��ع��ايل ح�صني بن  ���ص��وؤون جمل�ص  وزي���ر 
رئي�ص  والتعليم  الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
الهيئة االحتادية للموارد الب�صرية احلكومية ومعايل 
�صعيد  بن  �صلطان  ومعايل  العمل  وزي��ر  غبا�ص  �صقر 
البادي الظاهري وزير العدل ومعايل الدكتور عبدالله 
العامة  االأ���ص��غ��ال  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
و�صعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة. 
وكرم �صموه الفائزين باجلائزة ب�صقيها على م�صتوى 
اجلهات االحتادية واالأف��راد حيث فازت وزارة العمل 
وهيئة االأوراق املالية وال�صلع بفئة "اجلهة ال�صاملة"، 
ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة  ووزارة 
البيئة  ووزارة  املحفزة"،  "اجلهة  فئة  عن  والريا�صة 
املمكنة"،  "اجلهة  فئة  الزكاة �صمن  واملياه و�صندوق 
عن  وال�صلع  املالية  االأوراق  وهيئة  االقت�صاد  ووزارة 

فئة "اجلهة اخلدمية".
م��ن جا�صم ح��داد  ك��ل  االأف���راد   وف��از على م�صتوى 
امل��وارد  يف  املتميز  "القائد  فئة  عن  املالية  وزارة  من 
االأوراق  هيئة  من  امل��رزوق��ي  وم�صطفى  الب�صرية".. 
املوارد  يف  الواعد  "التنفيذي  فئة  عن  وال�صلع  املالية 

�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد يكرم الزميل م�صطفى املرزوقيالب�صرية". 
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»الأوراق املالية« تعتمد اإجراءات لرفع تناف�سية الدولة

الرابع  اجتماعه  عقد  قد  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  وك��ان 
بدبي  الهيئة  مقر  يف  للمجل�ص(  اخلام�صة  ال��دورة  )من 
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�ص/  معايل  برئا�صة 
االجتماع  االإدارة. �صم  رئي�ص جمل�ص  االقت�صاد/  وزير 
رئي�ص  نائب  الفال�صي،  زاي��د  بن  علي  بن  حممد  �صعادة 
جمل�ص االإدارة، و�صعادة عبد الله خليفة اأحمد ال�صويدي، 
و�صعادة هالل خلفان بن ظاهر املهريي، و�صعادة اليازية 
علي �صالح الكويتي، والرئي�ص التنفيذي للهيئة �صعادة 

عبد الله الطريفي. 
مرمي  �صعادة  الهيئة  من  اأي�صًا  االجتماع  ح�صر  كما 
الرتخي�ص  ل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  ال�صويدي 
عبيد  د.  و�صعادة  املجل�ص(،  )مقرر  والتنفيذ  واملتابعة 
القانونية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الزعابي 

واالإ�صدار )من�صق املجل�ص(. 
ون���اق�������ص امل��ج��ل�����ص خ����الل االج���ت���م���اع ع������ددًا م��ن 
بقطاع  ال�صلة  ذات  ال��ه��ام��ة  والق�صايا  امل��و���ص��وع��ات 

االأوراق املالية، واتخذ جمموعة من القرارات. 
النظام  من   )22( امل��ادة  تعديل  على  املوافقة  ومتت 
امللكية  ونقل  والت�صويات  واملقا�صة  بالتداول  اخلا�ص 
وحفظ االأوراق املالية، وذلك بهدف ا�صتيفاء املتطلبات 
حماية  "موؤ�صر  يف  ال��دول��ة  تناف�صية  ل��رف��ع  ال��ع��امل��ي��ة 
يكون  اأن  التعديالت  وتت�صمن  امل�صتثمرين/االأقلية"، 

وال  بال�صوق  بحرية  ال��ت��داول  يف  احل��ق  للم�صاهمني 
حظر  على  االأ�صا�صي  بالنظام  الن�ص  لل�صركة  يجوز 
اجتماعات  انعقاد  اأثناء  اأو  قبل  اأ�صهمها  على  التداول 
اأو  معاملة  اأو  ب�صفقة  القيام  اأو  العمومية  جمعياتها 

اإجراء اأو عمل يكون له تاأثري على راأ�ص مال ال�صركة.  
اتخاذ  للهيئة  يكون  اأن  كذلك  التعديالت  وتت�صمن 
قرار بوقف التداول موؤقتًا على اأي ورقة مالي�ة مدرجة 
ذلك  ا�صتثنائية ت�صتدعي  اإذا حدثت ظروف  ال�صوق  يف 
امل�صلحة  املالية ال يخدم  الورقة  ت�داول  اأن  راأت  اإذا  اأو 
اأو  امل�صاهمني  اإخالاًل بحقوق  اأو  اأو ي�صكل عبئًا  العامة 
ال�صوق  ع��ام  ملدير  يكون  واأن  االأ�صباب،  من  ذل��ك  لغري 
موؤقتًا  ال��ت��داول  وق��ف  �صالحية  الهيئة-  موافقة  -بعد 
حدوث  ح��ال  ال�صوق  يف  مدرجة  مالية  ورق��ة  اأي  على 
ظروف ا�صتثنائية تهدد ح�صن �صري العمل والنظام يف 

ال�صوق اأو يف احلاالت التي يرى فيها �صرورة لذلك. 
تناف�صية  لرفع  العاملية  املتطلبات  ا�صتيفاء  وبغر�ص 
الدولة يف "موؤ�صر حماية امل�صتثمرين/ االأقلية"، وافق 
اخلا�ص  النظام  على  تعديالت  اإج���راء  على  املجل�ص 
جديدة  م���ادة  ت�صاف  بحيث  وال�صفافية  ب��االإف�����ص��اح 
امل�صاهمة  �صركة  غري  �صركة  الأي��ة  يجوز  ال  اأن��ه  موؤداها 
العامة القيام بعر�ص اأية اأوراق مالية يف اكتتاب عام، 
اأو  جهة  اأو  �صركة  الأي��ة  يجوز  ال  االأح���وال  جميع  ويف 
داخل  م�صجل  اأو  موؤ�ص�ص  اعتباري  اأو  طبيعي  �صخ�ص 
اأية  ن�صر  الدولة  خ��ارج  اأو  احل��رة  باملناطق  اأو  الدولة 
اإعالنات يف الدولة تت�صمن الدعوة لالكتتاب العام يف 
وفق  الهيئة  موافقة  على  احل�صول  قبل  مالية  اأوراق 

ال�صوابط وال�صروط التي حتددها بهذا ال�صاأن.
طبيعي  �صخ�ص  كل  تلزم  اأخ��رى  م��ادة  ت�صاف  كذلك 

نظامي  على  تعديالت  إجراء  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس  أقر   
اإلفصاح والشفافية، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية، 
المادة  نص  لتطبيق  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط  على  تعديالت  أجرى  كما 

)168( من قانون الشركات التجارية.
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االأرباح اجلديدة ومنح  باآلية توزيع  العمل  تاأجيل  املالية وال�صلع على  االأوراق  اإدارة هيئة  وافق جمل�ص 
ال�صركات امل�صاهمة العامة مهلة اإ�صافية تنتهي بنهاية العام احلايل.

االأوراق  بقطاع  ال�صلة  ذات  الهامة  املو�صوعات والق�صايا  الذي عقد موؤخرًا، عددًا من  االجتماع   وناق�ص 
املالية.

وناق�ص املجل�ص عر�صًا تو�صيحيًا يتناول اخلطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية اأ�صواق الدولة اإىل 
فئة االأ�صواق املتقدمة، وذلك بح�صور خرباء متخ�ص�صني من موؤ�ص�صة مورجان �صتانلي كابيتال اإنرتنا�صيونال 

.MSCI
واللوائح  االأنظمة  الإع��داد  وذل��ك  امل�صتقبلية،  اخلطة  لتنفيذ  الالزمة  الزمنية  الفرتات  العر�ص  وت�صمن 
الت�صريعية مرتافقة مع االأنظمة الفنية والتقنية التي يتعني تبنيها من قبل الهيئة وال�صوقني، مع الو�صع يف 
االعتبار �صرورة م�صي فرتة تو�صع فيها هذه االأنظمة واملتطلبات التقنية حتت االختبار والتجريب من قبل 
الت�صاور مع م�صدري  الدولة على الئحة  اأ�صواق  فيها  اأخرى تو�صع  امل�صتثمرين املحليني والدوليني، وفرتة 

املوؤ�صرات وامل�صتثمرين قبل التنفيذ النهائي.
وت�صمن العر�ص كذلك اخلطوات املطلوبة من كل من الهيئة واالأ�صواق خالل هذه الفرتة، والتي تت�صمن 
االأ�صواق  املوجودة يف  تلك  مع  وتت�صاوى  امل�صتثمرين  احتياجات  حتقق  ا�صتثمارية جديدة  منتجات  توفري 
املتقدمة، واآليات جديدة مثل احل�صابات املجمعة، واإتاحة الفر�صة خلدمات جديدة مثل متعهد التغطية ومقدم 
لعر�ص  واالأ�صواق  الهيئة  قبل  من   Roadshows ترويجية  واإط��الق حمالت  لل�صناديق،  االإداري��ة  اخلدمات 
التطورات وتفح�ص فاعليتها يف حتقيق االأهداف اال�صتثمارية للموؤ�ص�صات العاملية. وقد ناق�ص املجل�ص هذه 

اخلطوات التي تتطلب التنفيذ �صمن اإطار زمني يناهز ع�صر �صنوات، وتابع مراحل تطبيق الهيئة لها.
املجل�ص  تو�صيات  ب�صاأن  الهيئة  قبل  من  املتخذة  االإج���راءات  يت�صمن  تقرير  على  كذلك  املجل�ص  اطلع  و 
ال�صادرة عن املجل�ص  التو�صيات  كافة  التقرير  الهيئة، وتناول  الوطني االحتادي اخلا�صة مبناق�صة �صيا�صة 
الوطني، وكذلك االآليات واخلطط والقرارات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق االلتزام الكامل بتطبيق تو�صيات 
املجل�ص الوطني، وتابع جمل�ص االإدارة خطوات تنفيذ هذه االإجراءات، واأكد على االأهمية الق�صوى لتو�صيات 
املجل�ص الوطني كما وجه ب�صرورة اإجراء كافة التعديالت التي من �صاأنها التطبيق الدقيق لها وو�صعها مو�صع 
للتدريب"  وال�صلع  املالية  االأوراق  "مركز هيئة  من  مقدم  م�صروع  على  الهيئة  اإدارة  التنفيذ.  ووافق جمل�ص 
وخدمة  املالية  اخلدمات  قطاع  يف  العاملني  على  تطبيقه  املقرتح  امل�صتمر  املهني  التعليم  بربنامج  يخت�ص 
الربنامج  وم�صمون  له،  امل�صتهدفة  والفئة  به،  اخلا�ص  التنظيمي  االإط��ار  امل�صروع  ت�صمن  وقد  امل�صتثمرين، 

وحمتواه الذي ينق�صم اإىل ثالثة اأجزاء يبلغ اإجماليها 30 �صاعة، واالإجراءات املقرتحة لتنفيذ الربنامج.

 مد مهلة تطبيق اآللية الجديدة لتوزيع األرباح
 على المساهمين لنهاية 2015 

االأط���راف  اأو  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ج��م��وع��ة  )اأو  اع��ت��ب��اري  اأو 
من  فاأكرث   )50%( ملكيته  ن�صبة  بلغت  العالقة(  ذات 
املدرجة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  اإح��دى  مال  راأ���ص 
التقدم  ملكيته،  ن�صبة  زي��ادة  يف  رغبته  عند  بال�صوق 
بعر�ص ا�صتحواذ جلميع امل�صاهمني بتلك ال�صركة وفقًا 
لل�صوابط وال�صروط واالإجراءات التي حتددها الهيئة 

بهذا ال�صاأن. 
ال�صركات  على  يتعني  اجل��دي��دة،  امل��ادة  ومبقت�صى 
م�صاهمة  �صركتي  بني  املتبادلة  امللكية  تزيد  اأال  مراعاة 
كٍل  راأ���ص��م��ال  م��ن   )%  10( ن�صبة  ع��ن  م�صتقلتني  ع��ام��ة 

منهما، وت�صع الهيئة ال�صوابط املنظمة لذلك. 
التنظيمية  واالإج���راءات  بال�صوابط  يتعلق   وفيما 
ال�����ص��رك��ات  ق��ان��ون  م��ن   )168( امل����ادة  ن�����ص  لتطبيق 
جديدين  بندين  اإ�صافة  على  املجل�ص  وافق  التجارية، 
برقمي )6( و)7( اإىل املادة )1( بحيث ال يجوز ل�صركة 
ويقع  لها،  االأم  ال�صركة  يف  م�صاهمًا  تكون  اأن  تابعة 
ال�صركة  اأ�صهم يف  الأية  اأو حتويل  كل تخ�صي�ص  باطاًل 
االأم الإحدى �صركاتها التابعة. وا�صتثناًء من حكم البند 
ل�صركة  تابعة  ت�صبح  التي  لل�صركة  املادة،  هذه  من   )6(
اال�صتمرار  ل��ه��ا،  التبعية  قبل  فيها  اأ�صهمًا  ومت��ل��ك  اأم 
كم�صاهم يف ال�صركة االأم مع مراعاة عدم الت�صويت يف 
اجتماعات جمل�ص اإدارة ال�صركة االأم اأو يف اجتماعات 
جمعياتها العمومية، ووجوب الت�صرف يف اأ�صهمها يف 
تاريخ  من  �صهرًا  ع�صر  اثني   )12( خالل  االأم  ال�صركة 

تبعيتها لل�صركة االأم.
التي  العمل  مهمة  ب�صاأن  تقرير  على  املجل�ص  واطلع 
الطريفي  الله  عبد  �صعادة  برئا�صة  الهيئة  وفد  بها  قام 
لكل من بلجيكا ولوك�صمبورج، ومت خاللها بحث �صبل 
بالدولة،  املالية  لالأ�صواق  الت�صريعية  البيئة  تطوير 
اأن ت�صهم يف ترقية  واتخاذ االإجراءات التي من �صاأنها 
االأ�صواق املالية للدولة اإىل اأ�صواق متقدمة على موؤ�صر 

مورجان �صتانلي واملوؤ�صرات العاملية االأخرى.

 اعتماد ال�سوابط اخلا�سة بطرح واإدراج ال�سركات امل�ساهمة العامة حديثة التاأ�سي�س 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  واف��ق 
واإدراج  ب��ط��رح  اخل��ا���ص��ة  ال�����ص��واب��ط  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
وذلك  التاأ�صي�ص،  حديثة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات 
واالرت��ق��اء  وحمايتهم  امل�صتثمرين  ثقة  تعزيز  بهدف 
تطوير  خ��الل  م��ن  ب��ال��دول��ة  املالية  االأوراق  ب��اأ���ص��واق 
حديثة  العامة  امل�صاهمة  �صركات  تاأ�صي�ص  اإج���راءات 

التاأ�صي�ص. 
يكون  اأن  الهيئة  اأقرتها  التي  ال�صوابط  اأهم    ومن 
اال�صتثمار يف هذه ال�صركات مق�صورًا على امل�صتثمرين 
امل��وؤه��ل��ني م��ن اال���ص��خ��ا���ص االع��ت��ب��اري��ة م��ن امل�صارف 
من  وغريها  اال�صتثمار  و�صناديق  املالية  واملوؤ�ص�صات 
اأو  ال�صركات واملوؤ�ص�صات، وكذلك احلكومة االحتادية 

احلكومات املحلية اأو ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات التابعة 
لها وامل�صتثمرين ذوي املالءة من االأفراد بحيث ال يقل 
احلد االأدنى لالكتتاب يف اأ�صهم هذه ال�صركات عن )5( 

مليون درهم.
لهذه  املوؤ�ص�صني  قائمة  تت�صمن  اأن  يجوز  ال  كما 
كما   ،)SPV( خا�ص  غر�ص  ذات  �صركات  ال�صركات، 
الرئي�صيني  للم�صاهمني  اململوكة  االأ�صهم  تقل  اأال  يجب 
عن احلد االق�صى امل�صموح به والبالغ 45 % من راأ�ص 
اأن يكون الغر�ص الرئي�ص لل�صركة هو القيام  املال،  و 
اأو  عقاري  اأو  زراع��ي  اأو  �صناعي  اأو  جت��اري  بن�صاط 
كمتعهد  بنك  تعيني  ال�صركة  على  يتعني  كما  �صياحي، 
�صوابط  الأه��م  بالن�صبة  اأم��ا  االكتتاب.  لعملية  تغطية 

اإدراج  يف  اأبرزها  فتتمثل  الهيئة  اأقرتها  التي  االإدراج 
ال�صركة يف ال�صوق يف الفئة )الثانية(،  و يجب تعيني 
مهامه  ي��ت��وىل  الهيئة  م��ن  مرخ�ص  اإدراج  م�صت�صار 
ال�صركة  اإدراج  عقب  االأق��ل  على  ماليتني  �صنتني  مل��دة 
ال�صركة  م�صاعدة  على  مهامه  املايل.  وترتكز  بال�صوق 
وجتهيز امل�صتندات الالزمة لعملية االإدراج، ف�صاًل عن 
ال�صركة  و�صع  بتوافق  م�صتمر  ب�صكل  ال�صوق  موافاة 
املعلومات  توفري  م��ع  بال�صوق،  االإدراج  معايري  م��ع 
خ��الل  وم���ن  الهيئة  وق��ام��ت  للم�صتثمرين.  ال��الزم��ة 
www.sca.gov.ae  بن�صر  االإل���ك���رتوين  موقعها 
امل�صتثمرين  ك��اف��ة  الط���الع  اجل��دي��دة  ال�صوابط  ه��ذه 

واملتعاملني واالإحاطة ب�صدورها.
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تكرمي فرق عمل الإجنازات املتميزة واملوظفني احلا�سلني على اأعلى معدلت اأداء

اأداء  م��ن  حققوه  م��ا  على  العاملني  ف��ري��ق  الهيئة  وه��ن��اأت 
م��ب��ادرات  تنفيذ  يف  وجن��اح��ه��م   2014 ال��ع��ام  خ���الل  متميز 
حتقيق  على  وحثت   ،%  100 بن�صبة  للعام  الت�صغيلية  اخلطة 
2015 من خالل  للعام  الت�صغيلية  التميز يف اخلطة  املزيد من 
اإعالن  اإبداعية وطرح م�صاريع مبتكرة جتاوبًا مع  تبني روؤى 
القيادة احلكيمة للدولة عام 2015 عام االبتكار، والرتكيز على 
اأي  ال�صاعة ويف  مدار  على  املتعاملني  الذكية خلدمة  اخلدمات 

مكان.   
ن�صبة  وارتفاع  للهيئة  الب�صرية  امل��وارد  باإجنازات  واأ�صادت 
التوطني بها، م�صرية اإىل م�صاركة 30 موظفًا يف برنامج اخلدمة 
للوطن  الوالء واالنتماء  قيم  الوطنية مبا ميثله من تعبري عن 
املعطاء يف ظل القيادة احلكيمة للدولة ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
الله"  "حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وك��رم 
"بح�صور نواب الرئي�ص،  فرق العمل املتميزة" بالهيئة ممثلة 
يف فريق التناف�صية الدولية الذي �صاهم يف اإحراز املركز االأول 
اإدارات ال�صركات"، والفرق  "فاعلية جمال�ص  عامليا على موؤ�صر 
امل���وارد  ف��رق  يف  ممثلة  املتميز"  "االإجناز  بجائزة  ال��ف��ائ��زة 
الب�صرية والتدقيق الداخلي واال�صرتاتيجية التي جاءت �صمن 
املوؤ�ص�صية،  التجارب  م�صابقة  يف  عاملية  ممار�صة   30 اأف�صل 
القانونية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  الزعابي نائب  ود. عبيد 
الفاعلة  املتميز" مل�صاركاته  "ال�صدى  بجائزة  الفائز  واالإ�صدار 
بجائزة  الفائز  للهيئة  املثايل  واملوظف  الدولية،  املحافل  يف 
الب�صرية  املوارد  اإدارة  مدير  علي  اآل  عثمان  الهيئة"  "فار�ص 

وال�صوؤون املالية.  
"جائزة اجل��ه��ود  وك���رم ك��ذل��ك امل��وظ��ف��ني احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى 
املتميزة" على امل�صتويني االإ�صرايف والتخ�ص�صي/ التنفيذي،  
والرتخي�ص  العامة،  االإدارة  قطاع  عن  املتميزين  و"املوظفني 
والرقابة والتنفيذ، وال�صوؤون القانونية واالإ�صدار، واخلدمات 
االإ���ص��رايف  امل�صتويني  على  بالهيئة  وامل�����ص��ان��دة  املوؤ�ص�صية 
ب��اخل��دم��ات  ال��ع��ام��ل��ني  ع��ن  ف�����ص��اًل  والتخ�ص�صي/التنفيذي، 

الفائزين بجائزة "اجلندي املجهول".

المتميزة  اإلنجازات  عمل  فرق  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  كرمت   
والموظفين الحاصلين على أعلى معدالت األداء، وذلك خالل اللقاء السنوي 
الذي نظمته تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير 

االقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، )تحت عنوان: االبتكار.. طريق التفوق(.
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تاأ�سي�س مركز اختبار ملوؤ�س�سة »بيبول �سريت« يف مقر 
الهيئة لتقدمي اختبارات دولية تخ�س�سية

 تعزيز املعايري التنظيمية والإ�سرافية لقطاع ال�سلع الأ�سا�سية

وموؤ�ص�صة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
اأج��ل  م��ن  تفاهم  م��ذك��رة  ال��دول��ي��ة  ���ص��ريت«  »بيبول 
املهني.  التاأهيل  املتبادل يف جمال  التعاون  تعزيز 
الطريفي  الله  عبد  �صعادة  الهيئة  عن  املذكرة  وقع 
جرينهام  اأت�ص  ديفيد  و  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 

رئي�ص بيبول �صريت باململكة املتحدة.
تهدف املذكرة اإىل اال�صتفادة من برامج التاأهيل 
Peopl� �صريت« »بيبول  من  املقدمة   والتدريب 
و�صناعة  املال  اأ�صواق  تطوير  على  للعمل   eCert
معايري  وحت��دي��ث  ع��ام��ة،  ب�صفة  املالية  اخل��دم��ات 
وجه  على  املجال  ه��ذا  يف  للعاملني  املهني  االأداء 

التحديد.
وقد نوه �صعادة عبد الله الطريفي عقب التوقيع 
اإىل اأن »الهيئة ت�صعى با�صتمرار لتطوير اأداء مركز 
لتطوير  بها  يقوم  التي  اجلهود  وتعزيز  التدريب 
ومن  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات  ب�صناعة  العاملني  اأداء 
لال�صتفادة  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  ج��اء  هنا 
م��ن اخل����ربات امل��ت��اح��ة ل�����ص��رك��ة »ب��ي��ب��ول ���ص��ريت« 

تقدمي  جم���ال  يف  خ���ربات  م��ن  لديها  مب��ا  العاملية 
للت�صجيل  تقنية  حمركات  وت�صميم  االختبارات، 
الدفع  واإج���راء حجوزات االخ��ت��ب��ارات، وب��واب��ات 
لتقدمي  متعددة  ط��رق  وا�صتحداث  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
للت�صحيح  واآل��ي��ة  فورية  واأ�صاليب  االخ��ت��ب��ارات، 
ملا  نظرًا  ال�صهادات..  واإ���ص��دار  ال��درج��ات،  وو�صع 
لديها من خربات عديدة تقدمها يف نحو 140 دولة 

حول العامل«.
رئي�ص  جرينهام  اأت�����ص  ديفيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
بيبول �صريت »اإن توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع 
هيئة االأوراق املالية ي�صب يف �صلب ا�صرتاتيجية 
تقدمي  على  الرتكيز  اإىل  الهادفة  �صريت«  »بيبول 
يف  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  للهيئات  اخلدمات 
خمتلف قطاعات ال�صناعة. وُتعد �صناعة اخلدمات 
املالية مهمة جدًا بالن�صبة اإىل دولة االإمارات العربية 
املتحدة؛ اإذ ت�صطلع الهيئة بدور حيوي يف التحقق 
من �صالمة �صناعة االأوراق املالية وتنظيمها داخل 

الدولة.

مذكرة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
بغر�ص  امل��ت��ع��ددة،  لل�صلع  دب��ي  م��رك��ز  م��ع  تفاهم 
التنظيمية  املعايري  يف  بينهما  التعاون  تطوير 
واالإ�صرافية على قطاع ال�صلع االأ�صا�صية، وت�صجيع 
وا�صتقطاب اال�صتثمارات االأجنبية، وتعزيز �صبل 
الوطني  االقت�صاد  يخدم  مبا  امل�صتثمرين  حماية 
الطريفي  عبدالله  �صعادة  االتفاقية  وقع  للدولة. 

بن  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة  للهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
يف  للمركز،  وذلك  االأول  التنفيذي  الرئي�ص  �صليم 
رغبة  اإط��ار  يف  امل��ذك��رة  بدبي.  تاأتي  الهيئة  مقر 
بينهما  م�صرتك  عمل  اإط���ار  تطوير  يف  الطرفني 
يهيئ �صبل  التعاون والتفاهم، والرقابة امل�صرتكة 
امل�صاعدة  بتوفري  وال��ق��ي��ام  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ب��ادل 

الفنية لبع�صهما البع�ص.

هيئة األوراق المالية توقع 
مذكرة تفاهم مع رابطة 
االستثمار المالي الكورية

على هام�ص اجتماعات املنظمة الدولية لهيئات االأوراق 
املالية )اأيو�صكو( التي تعقد يف لندن اأبرمت هيئة االأوراق 
املايل  اال�صتثمار  رابطة  مع  تفاهم  مذكرة  وال�صلع  املالية 
الكورية. وقع املذكرة عن الهيئة �صعادة عبد الله الطريفي 
الرئي�ص التنفيذي للهيئة وعن الطرف الكوري يوجن كي 

هواجن رئي�ص جمل�ص اإدارة الرابطة. 
تعزيز  على  الطرفني  بني  املوقعة  املذكرة  ن�صت  وق��د 
التاأهيل  ب��رام��ج  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون 
والتدريب املقدمة من الرابطة بهدف �صمان تطوير اأ�صواق 
وحتديث  عامة،  ب�صفة  املالية  اخل��دم��ات  و�صناعة  امل��ال 
وجه  على  املجال  هذا  يف  للعاملني  املهني  االأداء  معايري 
التحديد، وخا�صة فيما يتعلق بالتدريب والتوعية وتبادل 

املعرفة واخلربات.
 وتن�ص املذكرة على التعاون يف تنظيم برامج تدريبية 
بهدف  املالية  اخلدمات  و�صناعة  امل��ال  اأ�صواق  جمال  يف 
الوعي  وزي����ادة  املهنية  امل�صتويات  وحت�صني  تطوير 
املالية،  باالأ�صواق  املتداولة  املالية  واالأدوات  باملنتجات 
والت�صجيع على التعليم امل�صتمر والتطوير املهني للعاملني 

يف جمال اخلدمات املالية املتعلقة باال�صتثمارات البديلة.
االآخ���ر  ط���رف  ك��ل  متكني  ك��ذل��ك  امل��ذك��رة  تت�صمن  كما 
واالإح�صائيات  واملعلومات  املكتبة  من  اال�صتفادة  فر�صة 
التي لديه، وتنظيم املوؤمترات، واالجتماعات، والندوات 

وور�ص العمل ذات العالقة بالطرفني.
الهيئة فر�صة اال�صتفادة  املذكرة موظفي  ومتنح بنود 
من الربامج التدريبية واالأن�صطة والفعاليات واملوؤمترات 
التي تنظمها الرابطة، وكذلك تقدمي ت�صهيالت وخ�صومات 
ملنت�صبي كل من الطرفني للم�صاركة يف الفعاليات املنظمة 
"الرابطة" هيئة قانونية  من قبل كل من الطرفني. وتعد 
 2009 يف  تاأ�ص�صت  ذاتية،  رقابة  ذات  وموؤ�ص�صة  خا�صة 
الكورية  "الرابطة  وه��ي  رواب���ط  ث��الث  دم��ج  خ��الل  م��ن 
الكورية  و"الرابطة  املالية"  االأوراق  يف  للمتعاملني 
االآجلة"  للعقود  الكورية  و"الرابطة  االأ�صول"  الإدارة 
االأ�صول  واإدارة  املالية  االأوراق  �صناعات  متثيل  بغر�ص 
ق��ان��ون  يف  عليه  من�صو�ص  ه��و  ك��م��ا  االآج��ل��ة  وال��ع��ق��ود 
الرابطة  وتقدم  املال.  واأ�صواق  املايل  اال�صتثمار  خدمات 
واملحافظة  امل�صتثمرين  م�صالح  حلماية  م�صممة  خدمات 
و�صمان  اأع�صائها،  بني  املن�صفة  العمل  ممار�صات  على 
ال�صليم  ال��ت��ط��ور  على  والت�صجيع  املن�صفة  امل��ع��ام��الت 

ل�صناعة اال�صتثمار املايل يف كوريا. 
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وقد قام �صعادة عبد الله الطريفي الرئي�ص التنفيذي 
املهني  التاأهيل  برنامج  اجتياز  �صهادات  بتوزيع  للهيئة 
متطلبات  اأجن�����زوا  م��ال��ي��ًا  وحم��ل��اًل  و���ص��ي��ط��ًا  على41 
الربنامج، وذلك خالل حفل تكرمي اأقيم لهذا الغر�ص يف 

دبي.
مركز  اأم��ن��اء  جمل�ص  اأع�����ص��اء  التكرمي  حفل  ح�صر   
التدريب التابع للهيئة، وكيفني مور مدير تطوير امل�صاريع 
واال�صتثمار  املالية  ل����الأوراق  املعتمد  باملعهد  الدولية 
يف  واملتخ�ص�صني  اخل��رباء  من  وع��دد  املتحدة  باململكة 

االأ�صواق املالية بالدولة وخارجها. 
ملن  التهنئة  احلفل  افتتاح  يف  الطريفي  وج��ه  وق��د 
اأمتوا الربنامج التاأهيلي، كما تقدم بال�صكر الإدارة معهد 
لتعاونهم  املتحدة  باململكة  واال�صتثمار  املالية  االأوراق 
جمال  يف  للهيئة  مهم  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  املتوا�صل 

التدريب والتاأهيل.
واأكد الرئي�ص التنفيذي للهيئة اأن "مركز هيئة االأوراق 
املالية وال�صلع للتدريب" جنح على مدار ال�صنوات ال�صت 
التي م�صت من عمره يف تر�صيخ مكانته كعن�صر مهم يف 
االأوراق  �صناعة  يف  املتخ�ص�ص  املهني  التطوير  جمال 
على  واإمن��ا  فح�صب  الدولة  م�صتوى  على  لي�ص  املالية.. 
م�صتوى املنطقة كلها، واأ�صبح مبثابة بيت خربة يوفر 
قد  جتربته  واأن  املنطقة،  يف  املناظرة  للهيئات  خرباته 

اأ�صبحت حا�صرة بقوة على ب�صاط البحث يف اجتماعات 
بدول  املالية  لالأ�صواق  املنظمة  اجلهات  هيئات  روؤ�صاء 
التجربة  ري����ادة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  مم��ا  ال���ت���ع���اون..  جمل�ص 

وجناحها.

دعم قوي
واأو�صح اأن برنامج التاأهيل املهني للعاملني يف حقل 
الو�صاطة والتحليل املايل قد حظي بدعم قوي من جمل�ص 
التاأهيلي  الربنامج  اجتياز  اأ�صبح  بحيث  الهيئة،  اإدارة 
متطلبًا الزمًا العتماد ممثلي الو�صطاء واملحللني املاليني 
املراقبني  وكذلك  العمليات  وم��دي��ري  ال��ت��داول  وم���دراء 

ال��داخ��ل��ي��ني. وب��ان�����ص��م��ام ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة م��ن ال��ذي��ن 
اجتازوا الربنامج اليوم ي�صبح اإجمايل عدد املتاأهلني يف 
اأ�صواق الدولة نحو 350 خريجًا، وهو رقم يحمل داللة 
مهمة اإذ اأنه مياثل تقريبًا عدد العاملني ب�صركات الو�صاطة 
املالية بالدولة. واأ�صار اإىل اأن تاأهيل الدفعة اجلديدة من 
قيمة  فقط  ميثل  ال  املالية  اخل��دم��ات  ب�صناعة  العاملني 
م�صافة ل�صوق العمل يف �صوق االأوراق املالية، ولكنه يف 
الوقت نف�صه ميثل اإ�صهامًا مهمًا يف تر�صيخ معايري التميز 
املهني، ويواكب املتغريات التي طراأت موؤخرًا على قطاع 
النظام  اإ���ص��دار  اأب��رزه��ا يف  يتمثل  وال��ت��ي  ال��و���ص��اط��ة، 
فيه  روع��ي  ال��ذي  املالية  االأوراق  يف  للو�صاطة  اجلديد 
ال�صوق املايل بالدولة مع تبني  مالئمة كافة م�صتجدات 
اخلدمات  كفاءة  يكفل  واأن   .. العاملية  املمار�صات  اأف�صل 
املقدمة للم�صتثمرين يف االأ�صواق املالية.. ويوفر املزيد 
من ال�صمانات لكافة اأطراف ال�صوق املايل.. عالوة على 
تطوير هيكل ومنظومة عمل الو�صطاء؛ حيث مت ت�صنيف 
�صركات الو�صاطة اإىل فئتني هما: ع�صو التداول، وع�صو 
مفهوم  ا�صتحداث  مت  كما  اخلا�ص،  والتقا�ص  التداول 

ع�صو التقا�ص العام.
وك�صف الطريفي عن اأن النظام اجلديد للو�صاطة منح 
اإمكانية التعاقد مع ع�صو التقا�ص العام  ع�صو التداول 
للقيام بعمليات التقا�ص والت�صوية، مما ي�صمح ل�صركات 
الو�صاطة ال�صغرية ن�صبيًا باحل�صول على ميزة تناف�صية 
جيدة نظرًا النخفا�ص املتطلبات التنظيمية والت�صغيلية 
لع�صو التداول، بحيث ميكنها زيادة حجم تداوالتها على 
املدى الطويل، وتقليل املخاطر املرتبطة بت�صوية �صفقات 
ال�صراء والبيع، وت�صجيع �صركات الو�صاطة بدرجة اأكرب 
ال��ت��داول،  جم��ال  على  اأك��رث  والرتكيز  التخ�ص�ص  على 
-اإذا رغبت يف ذلك- من خالل  اأفقيًا  اأن�صطتها  وتو�صيع 

في إطار جهود »األوراق المالية والسلع« لالرتقاء بأداء العاملين بصناعة الخدمات المالية

تكرمي 41 و�سيطًا وحملاًل ماليًا اجتازوا برنامج التاأهيل املهني للو�سطاء
من   41 بتأهيل  والسلع  المالية  األوراق  بهيئة  التدريب  مركز  احتفل 
اجتياز  في  نجحوا  الذين  المالية  الخدمات  بصناعة  والعاملين  الوسطاء 
بالدولة،  المالية  األوراق  أسواق  في  للعمل  المهني  الترخيص  اختبارات 
واالستثمار  المالية  لألوراق  المعتمد  المعهد  مع  بالتعاون  تمت  والتي 

. CISI بالمملكة المتحدة

النظام الجديد للوساطة 
يكفل كفاءة الخدمات 
المقدمة للمستثمرين 

ويوفر المزيد من 
الضمانات لكافة أطراف 

السوق المالي
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تقدمي خدمات اإ�صافية كالتداول بالهام�ص واال�صت�صارات 
حل�صابها  ال�صركات  وت���داول  امل���ايل  والتحليل  املالية 
اخلا�ص، مبا ينعك�ص اإيجابًا على مداخيلها، وهي اأمور 
امل��ال  اأ���ص��واق  جاذبية  تعزز  اأن  النهاية  يف  �صاأنها  م��ن 
بالدولة.. خ�صو�صًا اإذا و�صعنا يف االعتبار كذلك �صدور 
القرار االإداري رقم 86 /رت ل�صنة 2014 ب�صاأن �صوابط 
تداول �صركات الو�صاطة لعمالئها يف االأ�صواق االأجنبية.
االأع��م��ال  تطوير  مدير  م��ور  كيفني  وج��ه  جانبه  م��ن 
واال�صتثمار  املالية  ل��الأوراق  املعتمد  باملعهد  وامل�صاريع 
اإجناز  �صهادات  ت�صلموا  للذين  التهنئة  املتحدة  باململكة 
ثالثة  اج��ت��ي��از  عليهم  ك���ان  اأن  اإىل  م��ن��وه��ًا  ال��ربن��ام��ج، 
امتحانات على االأقل مناظرة ملا يتح�صل عليه اأمثالهم يف 
ونيويورك  لندن  مقدمتها  ويف  العاملية  املالية  االأ�صواق 
و�صنغافورة وهوجن كوجن، وهذا ما جعلهم ي�صتحقون 

هذه ال�صهادة ملزاولة مهنتهم.

عامل حمفز
وتوقع ديفيد مور اأن يكون هذا االإجناز عاماًل حمفزًا 
املالية بالدولة،  لزمالئهم واالآخرين يف جمال اخلدمات 
وخ�صو�صًا اأن العمل يف جمال �صناعة االأوراق املالية يف 
م�صتمرًا  وتعليمًا  معرفيا  تطورًا  ي�صتلزم  اأ�صبح  الدولة 
بعداأن اأ�صبحت دولة االإمارات مركزا ماليا رئي�صيًا.. كما 
اأو�صى الناحجني بااللتزام مبعايري النزاهة واملحافظة 
من  التاأكد  خالل  من  ال�صمعة  وبناء  املتعاملني  ثقة  على 

اأمانة وعدالة و�صفافية االإجراءات التي يتخذونها. 
العام  الربنامج  اأجن��زوا  الذين  االأ�صخا�ص  وبلغ عدد 
احلايل 41 �صخ�صًا موزعني كالتايل: 20 ممثلي و�صيط، 
داخ��ل��ي، و9  وم��راق��ب  عمليات  ت��داول ومدير  مدير   12
الذي مت ت�صميمه  الربنامج  ماليني. ومبقت�صى  حمللني 
االأوراق  مركز هيئة  يقوم  العاملية  املعايري  الأف�صل  وفقًا 
املالية وال�صلع للتدريب باإجراء 6 اختبارات للرتخي�ص 
املهني تت�صمن )مقدمة يف اال�صتثمار – املنهج الدويل، 
واالأوراق  االإم����ارات،  يف  املالية  واالأنظمة  والقوانني 
املالية – املنهج الدويل، واملخاطر الت�صغيلية، وخماطر 
الربنامج  باأن  ال��رثوات(، علمًا  املالية، واإدارة  اخلدمات 
يتوجه يف االأ�صا�ص للفئات العاملة يف �صركات الو�صاطة 
ومديري  الو�صطاء،  )ممثلي  تت�صمن  والتي  بالدولة، 
الداخليني،  وامل��راق��ب��ني  العمليات،  وم��دي��ري  ال��ت��داول، 
قد مت ت�صميم  كان  اأن��ه  اإىل  امل��ال��ني(.  وي�صار  واملحللني 
الربنامج وفقًا ملتطلبات الهيئة مبقت�صى مذكرة التفاهم 
املوقعة مع معهد اال�صتثمار واالأوراق املالية، الذي يعد 
املهني  التاأهيل  جمال  يف  عامليا  الرائدة  اجلهات  اإح��دى 
عقد  مت  وق���د  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات  �صناعة  يف  للعاملني 
 .2009 اأكتوبر  يف  الربنامج  لهذا  وفقا  اختبارات  اأول 
ويقدم مركز التدريب –الذي يقع يف مقر الهيئة بدبي- 
اختبارات معفاة من الر�صوم للمواطنني العاملني بالفعل 
يف �صركات الو�صاطة اأو الراغبني يف العمل م�صتقبال يف 

هذا املجال، اإ�صافة اإىل موظفي الهيئة املواطنني.

للمركز  ال��دول��ة  تناف�صية  رف��ع  "فريق  حقق   
االأول"، امل�صارك �صمن جمل�ص التناف�صية للدولة، 
اإجنازين الفتني متثال يف ح�صول دولة االإمارات 
يف  ع��امل��ي��ًا  االأول  امل��رك��ز  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
الكتاب  وفق  ال�صركات"،  اإدارة  جمال�ص  "موؤ�صر 
املعهد  عن  ال�صادر  العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي 
اإىل  اإ�صافة  ب�صوي�صرا،  االداري��ة  للتنمية  الدويل 
عربيًا  االأول  باملركز  كذلك  االإم���ارات  دول��ة  ف��وز 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  واإقليميا 
بعد  امل�صتثمرين"  حماية  "موؤ�صر  يف  اأفريقيا 
قائمة  حتتل  جعلها  ما  وه��و  مرتبة،   59 تقدمها 
على  عامليا  حت�صنا  االأك��رث  الع�صر  االقت�صادات 
ال�صنوي  التقرير  يف  الدويل  البنك  تقييم  ح�صب 
االأع��م��ال  "ممار�صة  م�صمى  حت��ت  ي�صدره  ال��ذي 

بالعامل".
 واأ�صادت هيئة االأوراق املالية وال�صلع بجهود 
حتقيق  مهام  لتويل  الهيئة  �صكلته  ال��ذي  الفريق 
روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ل��دول��ة االإم������ارات يف 
يف  االأول  املركز  اإىل  ال��دول��ة  برتتيب  الو�صول 
مبجال  ال�صلة  ذات  العاملية  التناف�صية  موؤ�صرات 
االإم��ارات  جمل�ص  مع  والتن�صيق  املالية  االأوراق 
هذا  اأن  اإىل  واأ�صارت  ال�صاأن.  هذا  يف  للتناف�صية 
الذي  الدعم  لوال  ليتحقق  يكن  مل  املميز  النجاح 
بالدولة وجهود  الر�صمية  تلقاه من كافة اجلهات 

للتناف�صية".  االإمارات  "جمل�ص 
تفقد  م���ن  امل�����ص��اه��م��ني  مت��ك��ني  اإىل  ون���وه���ت 
مدقق  وتعيني  املعامالت  بهذه  اخلا�صة  الوثائق 
ثبت  ما  اإذا  ف�صخها  وطلب  فيها  للتدقيق  م�صتقل 

اأنها غري عادلة.
نظمتها  بحثية  حلقة  هام�ص  على  ذل��ك  ج��اء 
يف  ومتخ�ص�صون  خ���رباء  وح�����ص��ره��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأن  اإىل  فيها  امل�صاركون  اأ���ص��ار  املالية.  االأوراق 
تراجعات  ت�صهد  قد  املالية  االأ���ص��واق  موؤ�صرات 
فرتة،  بعد  االرتفاع  تعاود  لكنها  وانخفا�صات، 

من  هي  والهبوط  ال�صعود  دورات  اأن  باعتبار 
االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع  املالية،  االأ���ص��واق  طبيعة 
لي�صت  االأ�صهم  اأ�صعار  يف  االنخفا�ص  دورة  اأن 
�صملت  ولكنها  املحلية  االأ���ص��واق  على  قا�صرة 
االأ�صواق  من  وعددًا  االإقليمية  االأ�صواق  خمتلف 
اتخاذ  اإىل  امل�صتثمرين  اخل��رباء  ودع��ا  العاملية. 
للو�صع  ال�صليم  التحليل  اإىل  ا�صتنادًا  قراراتهم 
ال�صوق  واأ�صا�صيات  للدولة  ال��ع��ام  االقت�صادي 

واأداء ال�صركات املدرجة واحتماالت منوها. 
يف  ال��رتاج��ع��ات  اأن  اإىل  امل�����ص��ارك��ون  ول��ف��ت 
ا�صتثمارية  فر�صا  اأت��اح��ت  ق��د  املالية  االأ���ص��واق 
ع��دي��دة ج��اذب��ة وم��غ��ري��ة، واأن����ه مي��ك��ن ب�صهولة 
مكررات  اأو  م�صاعف  موؤ�صر  انخفا�ص  مالحظة 
امل�صتثمرين  اخلرباء  ودعا   .P/E االأ�صهم  ربحية 
اع��ت��م��ادًا  ال���ق���رارات اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ات��خ��اذ  اإىل 
امل�صت�صارين  ب����اآراء  واال���ص��ت��ع��ان��ة  املنطق  على 
وعدم  املعتمدين،  املاليني  واملحللني  املرخ�صني 
والتحكم  االآخرين،  وراء  االن�صياق  اأو  االنفعال 
اأهابوا  كما  ال�صوق.  موؤ�صر  جت��اه  الفعل  رد  يف 
اخلاطئة  املمار�صات  جتنب  املتعاملني  بجميع 
وال��ب��ي��ع على  االإ���ص��اع��ات  االن�����ص��ي��اق وراء  م��ث��ل 
للهيئة  الرقابية  باجلهود  منوهني  املك�صوف، 
الرقابة  اأو  االإلكرتونية  الرقابة  خالل  من  �صواء 
جوالتها  عدد  بلغ  التي  التفتي�ص  لفرق  املبا�صرة 
االأخ��ري  العام  واملفاجئة(  )ال��دوري��ة  التفتي�صية 
كافة  �صملت  تفتي�صية  زيارة   125 حوايل  وحده 

اجلهات اخلا�صعة الإ�صراف الهيئة.

تصدرت المنطقة في حماية المستثمرين

الإمارات الأوىل عامليًا يف »موؤ�سر 
جمال�س اإدارة ال�سركات«

ندوة بالهيئة تؤكد على 
أهمية تجنب المتعاملين 
للممارسات الخاطئة
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مركز التدريب ي�سارك يف معار�س التوظيف 

اأقامته اجلامعة االأمريكية  و�صارك املركز يف املعر�ص الذي 
بال�صارقة وذلك �صمن "معر�ص التدريب" الذي تنظمه اجلامعة 
العمل  ل�صوق  املميزين  اجل��ام��ع��ة  طلبة  ال�صتقطاب  �صنويًا 
ومركز  الهيئة  ممثلو  ق��ام  وق��د  املتاحة.  بالفر�ص  وتعريفهم 
الفيلمية  املواد  وعر�ص  واملطبوعات  الهدايا  بتوزيع  التدريب 
املنوطة  امل��ه��ام  وت�صرح  ور�صالتها  الهيئة  ب��دور  تعرف  التي 
العمل  وفر�ص  واإدارات��ه��ا،  العمل  بالهيئة  وقطاعات  بالهيئة، 
املتاحة بها، وقد القى جناح مركز التدريب باملعر�ص اإقباال كبريًا 
من جانب طلبة اجلامعة واأع�صاء هيئتها التدري�صية واالإدارية.

املالية  ل��الأوراق  املعتمد  املعهد  مع  بالتعاون  املركز  و�صارك 
باجلامعة  معر�ص  يف  م�صرتك  CISI  بجناح  واال���ص��ت��ث��م��ار 
وال����دورات  ب��امل��ق��ررات  التعريف  بغر�ص  ب��دب��ي،  االأم��ري��ك��ي��ة 

منحها  يتم  التي  وال�صهادات  امل��رك��ز،  يقدمها  التي  التدريبية 
للم�صاركني يف هذه الدورات من خالل اجلهات التي يرتبط بها 
الرتاخي�ص  وكذلك  تعاون،  واتفاقيات  تفاهم  مبذكرات  املركز 
املالية  واخل��دم��ات  الو�صاطة  اأن�صطة  ملزاولة  منحها  يتم  التي 
معهد  م��ع  بالتعاون  ب��امل��رك��ز  امتحاناتها  عقد  ي��ج��ري  وال��ت��ي 

االأوراق املالية واال�صتثمار باململكة املتحدة. 
ويف �صياق مت�صل، ا�صتقبل مركز التدريب بالهيئة -يف اإطار 
التعاون  جمل�ص  ب��دول  املناظرة  اجلهات  مع  اخل��ربات  تبادل 
لدول اخلليج العربية- وفدًا من �صوق م�صقط لالأوراق املالية؛ 
جمال  يف  للمركز  ال��رائ��دة  التجربة  ال��وف��د  ا�صتعر�ص  حيث 
املالية،  االأوراق  �صناعة  يف  بالعمل  للراغبني  املهني  التاأهيل 
الختبارات  بالت�صجيل  املتعلقة  االج��راءات  على  كذلك  واطلع 
التي  والتحديات  وال�صعوبات  املهني،  الرتخي�ص  برنامج 
وال���دورات  املهني،  الرتخي�ص  اخ��ت��ب��ارات  برنامج  واجهها 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة وال�����ص��ه��ادات امل��ه��ن��ي��ة امل��ق��دم��ة م��ن مركز 
لغر�ص  معها  التعامل  يتم  التي  التدريب  ومراكز  التدريب، 
التدريب  مركز  وخدمات  واأن�صطة  التدريبية،  الربامج  توفري 

االأخرى.   

وفد »اأ�سواق املال« الكويتية 
يطلــع على جتربــة مركــز 

الهيئــة للتدريــب
االأوراق  هيئة  مركز  الكويت  بدولة  امل��ال  اأ�صواق  هيئة  من  وفد  زار 
واأج��رى  املركز  على  بامل�صرفني  التقى  حيث  للتدريب،  وال�صلع  املالية 
نقا�صات مع اأع�صاء اجلهاز الفني واالإداري للمركز للتعرف على اأ�صاليب 
اإط��ار  يف  لتحقيقها  املركز  ي�صعى  التي  وامل��ب��ادرات  واالأه���داف  العمل، 

اخلطة اال�صرتاتيجية والت�صغيلية للهيئة.
ومت خالل الزيارة التعرف على مراحل ن�صاأة املركز وتطوره، والدور 
املايل، وكذلك  بال�صوق  العاملني  باأداء  االرتقاء  التدريب يف  ملركز  املوكل 
ويف  للجمهور؛  التدريب  مركز  يقدمها  التي  اخلدمات   على  التعرف 
جمل�ص  اعتمده  ال��ذي   )CPD(امل�صتمر املهني  التعليم  برنامج  مقدمتها 
اإدارة الهيئة موؤخرًا، ودور مركز التدريب يف تطوير برنامج اختبارات 
الختبارات  بالت�صجيل  املتعلقة  االإج���راءات  وكذلك  املهني،  الرتخي�ص 

الربنامج، ف�صاًل عن ال�صعوبات والتحديات التي واجهها.
لقاعة  م��ي��دان��ي��ة  ب��زي��ارة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  امل���ال  اأ����ص���واق  وق���ام وف���د هيئة 
االخ��ت��ب��ارات، واط��ل��ع ال��وف��د ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة الفنية 
التدريب  مراكز  وقائمة  التدريب،  مركز  يقدمها  التي  املهنية  وال�صهادات 

التي يتعامل معها لغر�ص توفري الربامج التدريبية.

من  عدد  في  مؤخرًا  للتدريب  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  مركز  شارك 
يقدمها  التي  بالخدمات  للتعريف  تهدف  التي  والفعاليات  األنشطة 
االختبارات  ومواعيد  التدريبية،  خطته  على  المدرجة  والدورات  المركز، 

للشهادات التي يوفرها للمتعاملين والمهتمين في األسواق المالية. 
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وفد عماني يطلع على تجربة الهيئة 
في الرقابة وكشف المخالفات 

ب�صلطنة  امل��ال  ل�صوق  العامة  الهيئة  من  وف��د  زار 
عمان موؤخرا هيئة االأوراق املالية وال�صلع. وا�صتملت 
اإدارة  الزياة امليدانية على تدريب عملي لدى كل من 
على  الوفد  واطلع  واملتابعة،  التنفيذ  واإدارة  الرقابة 
االإدارتني  لكل من  والت�صغيلية  اال�صرتاتيجية  اخلطة 
الزيارة  واأ�صاليب ونظم العمل يف كل منهما. وتاأتي 
م��ن هيئة  ك��ل  ب��ني  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ف��اه��م  مل��ذك��رة  تفعياًل 
العامة الأ�صواق املال  املالية وال�صلع والهيئة  االأوراق 

ب�صلطنة عمان.
تقدمي  ال��رق��اب��ة  الإدارة  ال��وف��د  زي����ارة  خ���الل  ومت 
على  واالط��الع  الرقابة،  اإدارة  عن  تو�صيحي  عر�ص 
والت�صريعات  العمل،  واآليات  الق�صم،  اإج��راءات  دليل 
ال��دور  ل��ل��ت��داول، وم��ق��ارن��ة ب��ني  وال��ق��وان��ني املنظمة 

املنوط بكل من الهيئة واالأ�صواق يف الرقابة.
النظام  ع��ن  مف�صاًل  �صرحًا  االإدارة  ق��دم��ت  ك��ذل��ك 
االإل���ك���رتوين امل�����ص��ت��خ��دم ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى ال���ت���داوالت 
 ،)SMARTS االإلكرتونية  الرقابة  )نظام  اليومية 
دقيقة  م��ت��اب��ع��ة  م��ن  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  امل���زاي���ا  واأه����م 
التداول  اليومية، وحتليل جل�صات  التداول  لعمليات 
التي  التنبيهات  وحتليل  ومتابعة  االأ�صهم،  وحركة 
االأخبار  ور�صد  ومتابعة  وح�صر  النظام،  ي�صدرها 
والتحليالت. كما ت�صمن الربنامج التدريبي االطالع 
التالعب  ان���واع  على  للتعرف  املتبعة  االآل��ي��ات  على 
تداوالت  كيفية ر�صد  اإىل  باالإ�صافة  وكيفية ر�صدها، 
املطلعني خالل فرتات احلظر، وكذلك ر�صد تداوالت 

�صركات الو�صاطة وموظفيها. 
�سوق اأبوظبي وبنك اأبوظبي الوطني يد�سنان العمل بنظام �سانع ال�سوق

بنظام  العمل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  ب��داأ 
الوطني  اأبوظبي  بنك  با�صر  ال�صوق،  حيث  �صانع 
املالية  االأ����ص���واق  يف  لل�صوق  ���ص��ان��ع  ك����اأول  ال��ع��م��ل 

االإماراتية. 

ال�صوق  الوطني بدور �صانع  اأبوظبي  بنك  ويقوم 
اأب��وظ��ب��ي، وه��ي:  �صوق  م��درج��ة يف  �صركات  الأرب��ع��ة 
اأبو ظبي التجاري، �صركة الدار العقارية، �صركة  بنك 

الواحة كابيتال، وبنك اخلليج االأول.

..و يعتمد الهوية الوطنية بدل من رقم امل�ستثمر
ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  البلو�صي  را���ص��د  ق��ال 
بطاقة  �صيعتمد  ال�صوق  اأن  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
بداية  مع  امل�صتثمر   رقم  عن  كبديل  الوطنية  الهوية 
اطار  يف  وذل��ك  اجل��اري،  العام  من  الثاين   الن�صف 

�صعيه اإىل الت�صهيل على امل�صتثمرين 
من  االوىل  املرحلة   اأنهى  ال�صوق  اأن  اإىل  واأ�صار 
الثانية   املرحلة  بدء  على  ويعمل  الذكية   اخلدمات 
من خطته يف هذا املجال والتي تت�صمن تقدمي جميع 
البيانات املتعلقة بال�صركات  على �صكل ر�صوم بيانية 
احل�صول  من  واملعنيون  امل�صتثمرون  يتمكن  بحيث 
العام  م��ن  االول  الن�صف  نهاية  م��ع  ب�صرعة   عليها  

�صحفية  ت�صريحات  يف  البلو�صي   واأعلن  اجل��اري. 
املالية  لالأوراق  االو�صط  ال�صرق  منتدى  هام�ص  على 
�صيقوم   ال�صوق   اأن  موؤخرا،  اأبوظبي  يف  عقد  الذي 
ال�صراف  باأجهزة  �صبيهة  اإلكرتونية   اأجهزة  بن�صر 
على  احل�صول  للم�صتثمرين  خاللها  من  ميكن  االآيل 
دون  ال�صوق   يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

اللجوء اإىل الطرق التقليدية.
 15 نحو  اإىل   خطابات  وجهت  ال�صوق  اإن  وق��ال   
�صركة خا�صة  حلثها على االإدراج يف ال�صوق الثانية 
اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  يف  م��وؤخ��را  افتتاحها  ج��رى  ال��ت��ي 

لالأوراق املالية.
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وا�صتهدفت ور�صة العمل، التي تعد االأوىل من نوعها 
االبتكار  اآليات  على  التعرف  االحت��ادي��ة،  اجلهات  بني 
وم��ق��وم��ات��ه و���ص��ب��ل ب��ث وحت��ف��ي��ز ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار بني 
اإبداعية  اأفكار  وا�صتلهام  بالهيئة،  العمل  فريق  اأع�صاء 
جديدة، وذلك ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه الله، وما 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ال��وزراء  جمل�ص  اأق��ره 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ب��اإع��الن عام  ال��ل��ه،  دب��ي، رع��اه  ال���وزراء حاكم  جمل�ص 

2015 عامًا لالبتكار يف الدولة.
اخلرباء  اأب��رز  اأحد  في�صك  بيرت  الهيئة،  وا�صتقدمت 
على  واالب��ت��ك��ار  االإب�����داع  جم���االت  يف  املتخ�ص�صني 
العمل  لور�صة  العلمية  املادة  لتقدمي  العاملي-  امل�صتوى 
تو�صيح  �صاأنها  من  التي  العملية  التطبيقات  وعر�ص 
وتفعيل مفهوم الع�صف الذهني يف اإطار منهجي يحقق 

التطوير اخلالق للم�صاريع وا�صرتاتيجيات العمل.
ومعايريه  املختلفة  االبتكار  ملفاهيم  في�صك  وعر�ص 

واملقومات  والعوامل  االبتكار،  بيئة  توافر  و�صروط 
التي تتيح توليد اأفكار وحلول غري تقليدية يف مواجهة 
م�صتمدة  بنماذج  وا�صت�صهد  للعمل،  اليومية  التحديات 
لال�صرتاتيجية  اأ�صتاذ  ب�صفته  يجريها  التي  بحوثه  من 
واالإبداع والت�صويق يف اإحدى كليات االأعمال املرموقة 
ب�صفته  يقدمها  ال��ت��ي  خ��ربات��ه  واق��ع  م��ن  اأو  ب��اأوروب��ا 
يف  الت�صويق  موؤ�ص�صات  اأب��رز  الأح��دى  تنفيذيًا  رئي�صًا 

العامل. 
العمل  ور�صة  ت�صمنتها  جل�صات  اأرب��ع  م��دى  وعلى 
ر- الذي  التي ا�صتمرت يومًا كاماًل.. ا�صتعر�ص املُحا�صِ
"كونكورد" الإنتاج الطائرات  �صبق له العمل يف �صركة 
االإبداعي  للتطوير  جتارب  عدة  ال�صوت-  من  االأ�صرع 
بينها  من  عاملية  و�صركات  موؤ�ص�صات  عدة  اأجرتها  التي 
و"اآبل"  و"اأمازون"  و"جوجل"   ،IDEO "اأيديو" 
ا�صرتاتيجيات  اعتماد  خالل  من  وذلك  اأمريكية  وبنوك 
متيزًا  اأك��رث  خ��دم��ات  لتقدمي  امل�صتحدثة  االأف��ك��ار  دم��ج 
وحتقيق  ال��ع��م��الء  ر���ص��ا  م��ن  امل��زي��د  ت�صمن  ل��ل��ع��م��الء 
اأرقام قيا�صية يف زيادة االإقبال على اخلدمات املقدمة، 
يف  جنحوا  وجهات  الأف��راد  اأمثلة  اإىل  باالإ�صافة  وذل��ك 
العقبات  يتجاوز  واقع  اإىل  االإبداعية  افكارهم  جت�صيد 
وال�صيارات  الذكية  ال�صاعات  بينها  م��ن  والتحديات 

الطائرة. 

 الهيئة تنظم ور�سة عمل متطورة حول »البتكار والإبداع«
واإلبداع"  "االبتكار  عن  عمل  ورشة  والسلع  المالية  األوراق  هيئة    نظمت 
بحضور ومشاركة سعادة عبد اهلل الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب 

الرئيس التنفيذي ومديري إدارات الهيئة ومستشاريها.
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»الأوراق املالية« تفوز بخم�س جوائز عاملية 
بخم�ص  موؤخرًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  فازت 
اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  جوائز 
وقارة اآ�صيا يف املوارد الب�صرية واخلدمات املوؤ�ص�صاتية 
منظمات  اأج��رت��ه��ا  م�صابقات   3 يف  وذل���ك  وامل�����ص��ان��دة، 

وموؤ�ص�صات دولية.
االأوراق  الذكية" لهيئة  "اخلدمات   وح�صدت من�صة 
احلكومة  درع  "جائزة  م�صابقة  يف  جائزتني  وال�صلع 

الذكية" التي اقيمت بالكويت.
امل�صابقة  ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  ال��ع��ام��ة  ب��اجل��ائ��زة  وف����ازت 
الذكية-  التطبيقات  "اأف�صل  املا�صية"وجائزة  "اجلائزة 
فئة الهيئات الر�صمية واجلهات احلكومية" على م�صتوى 

دولة االإمارات.
ال��ذي  امللتقى  فعاليات  اإط���ار  يف  امل�صابقة  واأقيمت 
العربية"  املنطقة  يف  التميز  جوائز  "اأكادميية  نظمته 
بدولة  ال���وزراء  جمل�ص  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  برعاية 
لتكنولوجيا  املركزي  "اجلهاز  مع  وبالتعاون  الكويت 

املعلومات" الكويتي.
وت�صلم �صعادة حممد خليفة احل�صري -نائب الرئي�ص 
درع  بالهيئة-  وامل�صاندة  املوؤ�ص�صية  اخلدمات  ل�صوؤون 
اجلهة الفائزة من ال�صيخ حممد عبد الله املبارك ال�صباح 
ومت  بالكويت  ال���وزراء  جمل�ص  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
الدولية  املعايري  اإىل  ا�صتنادا  باجلائزة  الفائزين  تقييم 

املعتمدة.
التنفيذي  الرئي�ص  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ال 
وفوزها  امل�صابقة  ه��ذه  يف  الهيئة  "تكرمي  اإن  للهيئة 
لتنويع  تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي  باجلائزة 
لكافة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي  ت�صتخدمها  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات 
ف�صال  عليهم  والتي�صري  املالية  االأ�صواق  يف  املتعاملني 
االإم��ارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  توجهات  مواكبة  عن 

العربية املتحدة للتحول اإىل احلكومة الذكية وت�صجيع 
تقدمي اخلدمات املوؤمتتة والتوا�صل مع املتعاملني عرب 

االأجهزة الذكية ويف اإطار البيئة الرقمية".
 واأ�صار اإىل اأن هيئة االأوراق املالية كانت �صباقة يف 
تعزيز ا�صتخدام التطبيقات الذكية يف اأعمالها املختلفة 
على  الت�صهيل  يف  احلديثة  التقنيات  م��ن  لال�صتفادة 
ومتابعة  االإج���راءات  اإنهاء  �صرعة  يعزز  مبا  املتعاملني 
املعامالت والرتاخي�ص والتعريف بالفر�ص اال�صتثمارية 

وغريها من االأن�صطة".
واختارت جلنة التحكيم املكونة من عدد من اخلرباء 
وال�صخ�صيات املحايدة من�صة اخلدمات الذكية اخلا�ص 
ت�صمنت  مو�صوعية  معايري  ع��دة  على  ب��ن��اء  بالهيئة 
�صهولة الو�صول للخدمة وم�صتوى الت�صميم واالأ�صلوب 

امل�صتخدم ومدى التفاعلية والقيمة املهنية والفنية له.
وعاى �صعيد مت�صل، فازت اإدارة املوارد الب�صرية يف 

الهيئة بجائزة »اأف�صل جهة للعمل يف القطاع احلكومي 
الب�صرية«  امل���وارد  »قمة  م�صابقة  �صمن   ،»2015 العام 
�صركات  من  ع��دد  ورعايتها  تنظيمها  يف  تتعاون  التي 
اال�صت�صارات العاملية املتخ�ص�صة يف جماالت اال�صتثمار 
يف راأ�ص املال الب�صري واأف�صل املمار�صات العاملية، من 
متقدمة  العاملية،  العمل«  اأماكن  »اأف�صل  موؤ�ص�صة  بينها 
بذلك على عدد من اجلهات وال�صركات املحلية والعاملية 

الكربى.
�صعادة حممد  نف�صها، مت تكرمي  امل�صابقة  اإط��ار  ويف 
تقديرًا  وذلك  التغيري«،  »رائد  بجائزة  لفوزه  احل�صري 
وامل�صاريع  للمبادرات  واملقيمني  اجلائزة  حمكمي  من 
اأج��ل  م��ن  بتنفيذها  وق��ام  عليها  االإ���ص��راف  ت��وىل  التي 
تطوير بيئة العمل لالأف�صل عرب دعم اخلدمات املوؤ�ص�صية 

وامل�صاندة.
جائزة  احل�����ص��ري  حممد  يف  ممثلة  الهيئة  ون��ال��ت 
االآ�صيوية،  الب�صرية  امل��وارد  تطوير  جوائز«  »م�صابقة 
امل�صابقة  تنظيم  على  وتقوم   .2015 العام  عن  وذل��ك 
القارة  يف  الب�صرية  امل��وارد  تطوير  »موؤ�ص�صة  ال�صنوية 
االآ�صيوية« ومقرها ماليزيا. ومُتنح اجلوائز لالأ�صخا�ص 
التنمية  جم���ال  يف  ك��ب��رية  ت���غ���ريات  اأح���دث���وا  ال���ذي���ن 
االرتقاء  يف  ت�صهم  م��ب��ادرات  ط��رح  خ��الل  من  الب�صرية 
باملنظمة، وكذلك االأ�صخا�ص الذين نتجت عن مفاهيمهم 
وممار�صاتهم اأف�صل املمار�صات الفعالة التي تعرتف بها 
منظمات املوارد الب�صرية والعاملني فيها، كما متنح هذه 
اجلائزة للموؤ�ص�صات واجلهات التي بنت جناحاتها على 
اأنظمة وعمليات وممار�صات تت�صم باالإبداع وتهدف اإىل 

تنمية املوظف اإجمااًل.
�صمت اجلهات املتناف�صة على اجلوائز الثالث �صركات 

خا�صة وجهات �صبه حكومية وحكومية.

الهيئة سباقة في تعزيز 
استخدام التطبيقات 

الذكية للتسهيل على 
المتعاملين
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منها 17 خدمة عبر الهواتف الذكية

 خدمة موؤمتتة على من�سة هيئة 
الأوراق املالية وال�سلع

ارتفع عدد اخلدمات االإلكرتونية التي تقدمها هيئة 
 16 اإ�صافة  62 خدمة، بعد  االأوراق املالية وال�صلع اإىل 
خدمة جديدة لقائمة الهيئة للخدمات املوؤمتتة يف نهاية 

يونيو املا�صي منها 6 ذكية و10 اإلكرتونية.
التي  اجلديدة  الذكية  اخلدمات  منظمومة  و�صملت   
وفرتها الهيئة عرب الهواتف الذكية خدمة اإيقاف تداول 
قيد  اإمكانية  جانب  اإىل  امل��درج��ة  امل�صاهمة  ال�صركات 

ال�صركات امل�صاهمة العامة االأجنبية، واعتماد 
و�صاطة  ب�����ص��رك��ات  ال��ع��ام��ل��ني 

املالية،  االأوراق 
وجت�����دي�����د 

طلب  على  واملوافقة  ال�صلع  و�صاطة  �صركات  ترخي�ص 
رفع  يف  �صاهم  ال��ذي  االأم��ر  ا�صتثمار،  �صندوق  ترويج 
االآن،  حتى  خدمة   17 اإىل  الذكية  اخل��دم��ات  اإج��م��ايل 
وهو ما يعزز من �صهولة اإمتام املعامالت على ال�صركات 
والو�صطاء. وبلغ عدد اخلدمات التي مت اأمتتتها من قبل 
الهيئة خالل العام 2014 نحو 46 خدمة منها 35 خدمة 
 11 الذكية  اخلدمات  عدد  و�صل  فيما  اإلكرتونيا،  تقدم 

خدمة، وفرت عرب الهواتف املحمولة.
دول��ة  يف  الذكية  للهواتف  الكبري  االنت�صار  ودف��ع 
للم�صي  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جميع  االإم�����ارات 

ب�صرعة يف اأمتتة خدماتها املقدمة للعمالء.
اأح����������دث  وب����ح���������ص����ب   

االإح�������������ص������ائ������ي������ات 

يف  االأول  امل��رك��ز  يف  االإم����ارات  دول��ة  حلت  الر�صمية، 
وذلك  االن��رتن��ت،  ب�صبكة  ال�صلة  ذات  االأج��ه��زة  �صيوع 
وتقدم   ،2014 خ��الل  �صخ�ص  لكل  جهاز   2.8 مبعدل 
االإمارات  يف  واملحمول  املكتبي  الكومبيوتر  ا�صتخدام 
 % و33  الذكية،  للهواتف   %  78 مقابل   ،%  81 بن�صبة 
الهيئة  حققته  ما  خ��رباء  وو�صف  اللوحية.   لالأجهزة 
من اإجنازات يف جمال توفري خدماتها اإلكرتونيا، باإنه 
خطوة مهمة يف اإطار �صعيها للت�صهيل على امل�صتثمرين 
وال�صركات وجميع االأطراف ذات العالقة بعمل االأ�صواق 
اال�صتثمار  جاذبية  زي���ادة  على  �صاعد  م��ا  وه��و  املالية 
جتاوز  حيث  االأف���راد،  اأو  لل�صركات  بالن�صبة  �صواء 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  امل�صتثمرين  عدد 
وال�صلع ودبي املايل 1.8 مليون م�صتثمر من خمتلف 

اجلن�صيات.

62
تقارير
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اخلدمات  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  تقدمي  اإن  وق��ال��وا 
ق�صرية  فرتة  خالل  الذكية  الهواتف  عرب  اأو  اإلكرتونيا 
االإج���راءات  جميع  جت��اوز  يف  االإيجابي  االأث��ر  له  ك��ان 
ك��ان��ت متبعة يف  ال��ت��ي  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة وال��روت��ي��ن��ي��ة 
املالية  االأوراق  هيئة  مع  معاملة  اأي��ة  الإجن��از  ال�صابق 
االإلكرتونية  زيادة عدد اخلدمات  اأن  موؤكدين  وال�صلع، 
قائمة  مقدمة  يف  الهيئة  �صي�صع  القادمة  املرحلة  يف 
على  لي�ص  خدماتها  جميع  اأمت��ت��ت  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صات 
م�صتوى  على  ب��ل  وح�صب،  االإم����ارات  دول���ة  م�صتوى 

املنطقة باأ�صرها.
خدماتها  اإجن��از  يف  الهيئة  خطة  اأن  الهيئة  واأك��دت 
لقيادة  احلكيمة  للتوجيهات  ترجمة  تاأتي  اإلكرتونيًا 
ال�صادر عن جمل�ص  القرار  مع  االإم��ارات ومت�صيًا  دولة 
الوزراء برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
احلكومة  خطة  اعتماد  ب�صاأن  الله،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
االإل��ك��رتون��ي��ة االحت��ادي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع جاهزية 
احلكومة  تقدمها  التي  للخدمات  االإل��ك��رتوين  التحول 
لكافة  االإل���ك���رتوين  ال��ت��ح��ول  وت�����ص��ري��ع  للمتعاملني، 
الهيئة  عملت  االإط��ار  ه��ذا  ويف  لهم.  املقدمة  اخلدمات 
على توفري منظومة اإلكرتونية متكاملة خلدمة عمالئها 

خالل العامني املا�صيني.
التي  اجلهود  اأن  املايل  اخلبري  قاقي�ص  طارق  واأكد   
على  الت�صهيل  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  بذلتها 
ال�صنوات  خالل  كبرية  كانت  وال�صركات  امل�صتثمرين 
االأخ�����رية ل��ت��وف��ري خ��دم��ات��ه��ا اإل��ك��رتون��ي��ا وم���ن خ��الل 
عمل  على  اإيجابيا  اأنعك�ص  الذي  االأمر  الذكية  الهواتف 
امل��ال  اأ���ص��واق  لعمل  راف��دا  ت�صكل  التي  االأط���راف  ه��ذه 
 %  90 اخت�صر  اخلدمات  اأمتتة  اأن  موؤكدا  االإماراتية، 
من الوقت واجلهد الذي كان يبذل من قبل امل�صتثمرين 
اأمر رفع  وال�صركات والو�صطاء الإمتام معامالتهم وهو 
العظمى  الغالبية  اأن  واأو���ص��ح  االأ���ص��واق.  جاذبية  من 
اإنهاء  على  قادرين  باتوا  وامل�صتثمرين  ال�صركات  من 
معامالتهم يف وقت ق�صري جدا بعدما وفرت الهيئة عرب 
اخلدمات،  من  الكبري  العدد  هذا  االإلكرتونية  من�صتها 
خدمات  توفري  �صت�صهد  القادمة  الفرتة  اأن  اإىل  م�صريا 

جديدة كما عودتنا الهيئة وعلى نحو ي�صاهم يف اأمتتة 
جميع اخلدمات يف نهاية املطاف.

ال�صريك  الدند�صي  مرت�صى  حممد  ق��ال  جانبه،  من 
والع�صو املنتدب ل�صركة الرمز لالأوراق املالية اإن العامني 
املا�صيني �صهدا تطورا يف اأمتتة خدمات الهيئات، وبتنا 
يف �صركات الو�صاطة وكذلك جميع االأطراف ذات العالقة 
اأية  اإمت��ام  �صهولة  مبدى  ن�صعر  املالية،  االأ�صواق  بعمل 
معاملة �صواء من حيث الوقت اأو اجلهد وهو ما �صاهم 
تتطلبها عملية  كانت  التي  االإج���راءات  كافة  يف جت��اوز 

اإجناز اأية معاملة بالطرق التقليدية ال�صابقة.
بدعم  جاء  الذكية  اخلدمات  انت�صار  زي��ادة  ان  واأك��د 
امل��ح��م��ول��ة يف  ال��ه��وات��ف  ا���ص��خ��دام  م��ن زي����ادة ن�صبة 
عامليًا،  االأعلى  بني  من  تعد  اأ�صبحت  والتي  االإم��ارات، 
للم�صرتكني بخدمات  الفعلية  االأرقام  قاعدة  ت�صم  حيث 

الهاتف املحمول 16 مليون رقما.

يقدم �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية العديد من اخلدمات االإلكرتونية اأهمها: خدمة اإ�صدار اأرقام امل�صتثمرين، 
للم�صتثمرين.ويعمل  املايل  بالتحويل  القيام  امل�صتثمر،  بيانات  حتديث  مالية،  ورقة  ح�صاب  ك�صف  اإ�صدار 
ال�صوق نحو حتويل معظم خدماته احلالية التي يقدمها اإىل »خدمات ذكية« يف امل�صتقبل القريب �صمن �صعيه 
والتكنولوجية  التقنية  املجاالت  يف  امل�صتقبلية   2030 اأبوظبي  حكومة  لروؤية  ودعمًا  التميز  نحو  امل�صتمر 

ومبا ين�صجم مع اأهدافها وحمدداتها.

خدمات �سوق اأبوظبي الذكية

يعمل �صوق دبي املايل على ا�صتيعاب كافة اخلدمات االإلكرتونية التي مت تطويرها خالل الفرتة املا�صية 
مبا يف ذلك تطبيقات ال�صوق للهواتف الذكية واخلدمات االلكرتونية عرب املوقع االإلكرتوين، �صمن من�صة 
تفاعلية ذكية ومتكاملة يتم تطويرها بانتظام. وتتمثل االأهداف االإ�صرتاتيجية مل�صروع البور�صة الذكية يف 
�صوق دبي املايل يف 4 اأهداف رئي�صية هي: تطوير حلول ذكية، �صال�صة االإجراءات، تطوير �صبكة �صراكات 
مع املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صركات املعنية بالتطوير التكنولوجي، وتطوير قدرات بحثية وا�صعة النطاق 

ت�صهم يف ابتكار احللول الذكية. 
 ويوفر ال�صوق تطبيقه اجلديد للهواتف الذكية الذي يتيح لكافة املتعاملني اإمكانية االإطالع على تفا�صيل 
حمفظة االأ�صهم مبا يف ذلك الكمية والقيمة، ور�صوم بيانية تتعلق باأداء املحفظة بوجه عام، عالوة على اآخر 
للم�صتخدم  ميكن  حيث  واالأخبار،  االإف�صاحات،  املوؤ�صرات،  االأ�صعار،  حركة  ذلك  يف  مبا  ال�صوق  م�صتجدات 
اأدلة تعريفية حول خدمات  اأي�صًا  التطبيق  تلقي التحديثات والبيانات وفق تف�صيالته ال�صخ�صية. وي�صمل 

ال�صوق كما يتيح للم�صتخدم التوا�صل الفوري مع ال�صوق وتوجيه مالحظاته واآرائه بكل �صهولة واأمان. 
التي حققت جناحًا كبريًا لدى ا�صتخدامها يف  اإلكرتونية ذكية لالكتتابات االأولية،  ال�صوق من�صة  ووفر 
االأولية  العامة  االكتتابات  امل�صاركة يف  للم�صتثمرين  تتيح  واإعمار مولز، حيث  ماركة  اإكتتاب كل من  تنفيذ 
عرب ربط مبا�صر مع امل�صارف املتلقية، ودفع املبالغ امل�صتحقة من خالل ال�صراف االآيل، اخلدمات البنكية عرب 
االنرتنت وبطاقة اآيف�صرت بكل �صهولة وي�صر ووفق اأعلى درجات االأمان وال�صرية، كما تتيح �صرعة اإجناز رد 

املبالغ الفائ�صة والتخ�صي�ص واالإدراج خالل اأيام قليلة من انتهاء االكتتاب. 

بور�سة دبي الذكية
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 الهيئة تصدر اآلليات المنظمة لهذه الخدمة

29 �سركة تقدم خدمتي ال�ست�سارات املالية واحلفظ الأمني يف الإمارات
ارتفع عدد ال�صركات التي تقدم خدمتي اال�صت�صارات 
العام  بنهاية  �صركة   29 اإىل  واالأم��ني  واحلفظ  املالية 
 ،2013 ال��ع��ام  بنهاية  �صركة   21 م��ع  مقارنة   ،2014

و14 �صركة يف العام 2011.
و24  االأم��ني  احلفظ  خدمة  �صركات   5 حاليا  وتقدم 

�صركة خدمات اال�صت�صارات املالية.
ع��دد  ت��ط��ور  ال��ر���ص��د اخل��ا���ص مب�����ص��رية   وبح�صب 
�صركات  عدد  ارتفع  فقد  اخلدمة،  تقدم  التي  ال�صركات 
�صركة   23 اإىل  املايل  والتحليل  اال�صت�صارات  خدمات 

ال��رم��ز  ���ص��رك��ة  2014 وم��ن��ه��ا  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف 
اإىل  املالية  للخدمات  واأبوظبي  املالية  لالأوراق 

فالكون  و�صركة  التجاري  اأبوظبي  �صركة  جانب 
املالية ومونديال دبي واكوما  برايفت لال�صت�صارات 

وانف�صت ايه دي الإدارة االأ�صول، يف حني �صملت 
الوطني  اأبوظبي  بنك  احلفظ  �صركات  قائمة 

ا�ص  ا���ص  وبنك  بنك  ت�صارترد  و�صتاندرد 
ب��ي ���ص��ي ال�����ص��رق االأو����ص���ط ب��االإ���ص��اف��ة 

ودويت�صه  اي��ه  ان  بنك  �صيتي  اإىل 
لالأوراق املالية.

بال�صركات  يتعلق  وفيما 
التي تقدم خدمة احلفظ 

بقي  ف��ق��د  االأم�����ني، 
عددها عند 5 

الهيئة  ل��دى  ب��اأن  علمًا  املا�صي،  ال��ع��ام  نهاية  �صركات 
الدرا�صة  حتت  زالت  ما  لكنها  اخل�صو�ص  بهذا  طلبات 

حتى االآن وفقا ملا مت االإعالن عنه يف وقت �صابق.
االإقبال  اأن  املايل  اخلبري  احل�صيني  ح�صام  ويوؤكد 
كبريا  اأ�صبح  املالية  اال�صت�صارات  خدمة  تقدمي  على 
يف العامني املا�صيني، االأمر الذي يبدو جليا من خالل 
اإىل  منوها  اخلدمة،  تقدم  التي  ال�صركات  عدد  ارتفاع 
اأن قيام الهيئة باإ�صدار االآليات املنظمة 
يف  ايجابي  اأث��ر  له  ك��ان  اخلدمة  لهذه 
كانت  التي  الفو�صى  م�صكلة  معاجلة 
ال�صنوات  يف  القطاع  على  ت�صيطر 
اخلدمات  ه��ذه  توفري  �صبقت  التي 

ب�صكل قانوين.
وا�صحة  اآليات  حتديد  اإن  وقال 
خل���دم���ة احل���ف���ظ االأم�����ني 
الت�صهيل  يف  ���ص��اه��م 
ع���ل���ى امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
االأج������ان������ب ال���ذي���ن 
ارت�����ف�����ع�����ت ق���ي���م���ة 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م يف 
االأ���������ص��������واق، مم��ا 
ان�����ع�����ك�����������ص ع���ل���ى 
يف  الن�صاط  تعزيز 
واأ�صار  االأ���ص��واق. 
ت��ع��زي��ز  اأن  اإىل 

اال�صت�صارات  خدمة  تقدم  التي  ال�صركات  على  الرقابة 
املعلومات  ج��ودة  يف  �صاهم  االأم���ني  واحل��ف��ظ  املالية 
املقدمة و�صفافيتها وهو ما �صاعد امل�صتثمر على اتخاذ 

قراره اال�صتثماري ب�صكل �صحيح قدر االإمكان.
ال��دار  �صركة  مدير  حمارمة  كفاح  ي��رى  جانبه،  من 
للخدمات املالية اأن الطلب على اال�صت�صارات املالية بات 
جيدا االأمر الذي �صاهم يف ارتفاع عدد ال�صركات التي 
اأن �صدور االأنظمة التي و�صعت  تقدم اخلدمة، موؤكدًا 
االأوراق  هيئة  قبل  من  اخلدمات  لهذه  وا�صحًا  اإط��ارًا 
التي  االإ�صكاليات  معاجلة  يف  �صاهم  وال�صلع  املالية 
من  �صابق  وقت  يف  اخلدمة  تقدمي  خالل  حتدث  كانت 
واالأ�صواق  باملتعاملني  ت�صر  متخ�ص�صة  غري  �صركات 

على حد �صواء 
دورًا  لعب  االأمني  تنظيم خدمة احلفظ  اأن  واأو�صح 
يف الت�صهيل على امل�صتثمرين االأجانب الذين رفعوا من 

االأ�صواق  يف  ا�صتثماراتهم  قيمة 
وع���ل���ى ن���ح���و ع�����زز م��ن 

يف  و�صاهم  قوتها 
اأ�صعار  ارتفاع 

غ�����ال�����ب�����ي�����ة 
االأ�صهم. 

تقارير
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تقدمها  التي  اخلدمات  تراقب  جهة  وجود  اأن  واأكد 
اأدى  االأم���ني،  واحل��ف��ظ  املالية  اال�صت�صارات  �صركات 
ما  املقدمة و�صفافيتها،  املعلومات  االرتقاء بجودة  اإىل 
اال�صتثماري وعزز  قراره  اتخاذ  امل�صتثمر على  ي�صاعد 

من الثقة يف تعامالت االأ�صواق املالية.
وباالجتاه  جيدة  خطوة  »كانت  قائال  حديثه  وختم 
املالية  اال���ص��ت�����ص��ارات  مهنة  تنظيم  عملية  ال�صحيح 
وح�صرها يف اجلهات واالأ�صخا�ص املوؤهلني وذلك على 
»تقدمي  اأن  موؤكدًا  للم�صتثمرين«،  احلماية  يوفر  نحو 
جديد  اي��راد  م�صدر  ي�صكل  ب��ات  املالية  اال�صت�صارات 

بالن�صبة للعديد من �صركات الو�صاطة.
احلفظ  �صركات  برتخي�ص  اخلا�ص  النظام  وين�ص 
االأمني على اأن يكون طالب الرتخي�ص �صخ�صًا اعتباريًا 
الدولة  داخ��ل  موؤ�ص�صة  م�صاهمة  �صركة  �صكل  متخذًا 
جت��اري  م�صرف  اأو  املالية  االأوراق  جم��ال  يف  تعمل 
م�صرف  فرع  اأو  اأجنبي  ا�صتثماري  م�صرف  اأو  حملي 
االأم  للم�صرف  م��رخ�����ص��ًا  ي��ك��ون  اأن  ب�����ص��رط  اأج��ن��ب��ي 
مبزاولة هذا الن�صاط، وي�صرتط احل�صول على موافقة 
م�صرف االإمارات املركزي يف اأي من هذه احلاالت واأن 
هذا  ملزاولة  املخ�ص�ص  اأو  املدفوع  امل��ال  راأ���ص  يقل  ال 

الن�صاط عن )50( مليون درهم.
التحليل  خدمة  ف��اإن  للنظام،  ووفقا  ان��ه  اإىل  ي�صار 
والتو�صيات  االآراء  على  واال���ص��ت�����ص��ارات  امل���ايل 
والتحليالت  والدرا�صات  االأبحاث  على  املبنية 
االق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ب�����ص��اأن درا����ص���ات 
اجل����دوى وحت��دي��د ال��ق��ي��م احل��ال��ي��ة اأو 

وعقود  وال�صلع  املالية  ل��الأوراق  املتوقعة  امل�صتقبلية 
اأو  للعمالء  تقدميها  يتم  وال��ت��ي  وال�����ص��رك��ات  ال�صلع 
الن�صر  و���ص��ائ��ل  م��ن  و�صيلة  ب��اأي��ة  للجمهور  ن�صرها 

واالت�صال املختلفة.
املنظمة  العلمية  املعاجلة  فهو  امل��ايل  التحليل  اأم��ا   
امل��ا���ص��ي  يف  ال�����ص��رك��ات  واأداء  و���ص��ع  ع��ن  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
اأعمالها،  لنتائج  امل�صتقبلية  والتوقعات  واحل��ا���ص��ر 
ولالجتاهات  ال�صلع  وعقود  وال�صلع  املالية  ول��الأوراق 

ال�صعرية واأحجام التداول.

 

ذ.م.م   كابيتال  • الرمز 
املالية   لالأوراق  الوطني  • اأبوظبي 
املالية   للخدمات  • مبا�صر 

االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  ���ص��ي  ب���ي  ا����ص  ات�����ص  • ب��ن��ك 
املحدود  

املالية   اال�صت�صارات  • اباكو�ص 
ماجنمانت   ولث  • جارديان 

�ص.ذ.م.م   املالية  لال�صت�صارات  • مونتري 
م   م  �ص  كابيتال  • األنب 

ذ.م.م   ادفايزرز  • كابيتال 
�ص.م.ع   كابيتال  • �صعاع 

• اندجو لال�صت�صارات والتحليل املايل �ص.ذ.م.م  
ذ.م.م   املالية  لال�صت�صارات  برايفت  • فالكون 

ذ.م.م   دبي  • مونديال 
ذ.م.م   املالية  للخدمات  • انف�صتمي 

�ص.ذ.م.م   املالية  لال�صت�صارات  • كلريفيو 
ذ.م.م   لال�صتثمار  • الب�صاير 

ذ.م.م   اي�صت  ميديل  كابيتال  • ماكواري 
ذ.م.م   املاليه  لال�صت�صارات  • االحتاد 
ذ.م.م   فاينان�صل  • �صيرنجي 

�ص.م.خ   االأ�صول  الإدارة  دي  ايه  • انف�صت 
م   م  ذ  كابيتال  • جينريو 

الوطني • امل�صتثمر 
ذ.م.م • اكوما 

�ص.م.م  مينا  اأدفايزورز  كوربوريت  نوفو  • دي 

�سركات ال�ست�سارات املالية والتحليل املايل 

�شركات احلفظ الأمني
الوطني اأبوظبي  • بنك 

االأو�صط ال�صرق  �صي  بي  اإ�ص  اإت�ص  • بنك 
واخلدمات املالية  لالأوراق  • دويت�صه 

بنك ت�صارترد  • �صتاندرد 
ايه ان  بنك  • �صيتي 



أخبار الهيئة

أوراق مالية 20

 خالل افتتاحه القمة التاسعة للجهات الرقابية في دول الخليج

معايل �سلطان املن�سوري: حمفزات ا�ستثمارية مغرية 
بدول »التعاون« جتذب مزيدًا من روؤو�س الأموال

واأ�صاف معاليه خالل افتتاحه "موؤمتر القمة التا�صعة 
اخلليجي"،  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الرقابية  للجهات 
الذي ا�صت�صافته الهيئة يف اأبوظبي، اأن هذا التوجه عزز 
اخلليجية  ال��دول  تنتهجها  التي  االقت�صادية  ال�صيا�صة 
والتي ت�صعى اإىل تنويع م�صادر الدخل الوطني، ال �صيما 
اأن ال�صاحة االقت�صادية لدول املجل�ص ت�صتوعب العديد 
الطاقة  على  تعتمد  التي  تلك  اال�صتثمارات وخا�صة  من 

ونقل التكنولوجيا واملعلومات".
اال�صتثمار  بها  يتمتع  التي  اجلاذبية  اأن  واأو���ص��ح 
م�صتويات  ارتفاع  يف  اأث��رت  التعاون  جمل�ص  دول  يف 
من  بع�ص  وترقية  واملوؤ�ص�صي"  "الفردي  اال�صتثمار 

اأ�صواقها على املوؤ�صرات العاملية الكربى مثل "مورجان 
�صتانلي" و"�صتاندرد اآند بورز داو جونز" و"فوت�صي" 
وامل��زاي��ا  التناف�صية  ال��ق��درة  ظ��ل  يف  خا�صة  وغ��ريه��ا، 
فقد  ذل��ك  ومب����وازاة  ال���دول،  بهذه  لال�صتثمار  الفريدة 
مهمة  ت��ط��ورات  اخلليجية  امل��ال  راأ����ص  اأ���ص��واق  �صهدت 
ال��ت��داوالت  وحجم  ال�صوق  راأ���ص��م��ال  من��و  �صعيد  على 
واملوؤ�ص�صية  الت�صريعية  االإجن��ازات  مع  بالتزامن  وذلك 
والتنظيمية التي حققتها هذه االأ�صواق والتي ا�صتملت 
با�صتخدام  التداول  اأنظمة  واأمتتة  تطوير  على  اأي�صا 
والبيانات  املعلومات  لبث  احلديثة  االت�����ص��االت  نظم 
والتاأكيد على مبداأ االإف�صاح وال�صفافية وتبني احلوكمة 
اخلدمات  مب�صتوى  واالرت��ق��اء  املوؤ�ص�صي  واالن�صباط 

املقدمة من جانب اإدارات االأ�صواق ومكاتب الو�صاطة.
امل��وح��دة  اخلليجية  امل�صرية  اأن  �صك  "ال  واأ���ص��اف 
دخلت  اأن  منذ  وذل��ك  ع��ام،  بعد  عاما  وتريتها  تت�صارع 
االتفاقية االقت�صادية املوحدة بني دول جمل�ص التعاون 
فمنذ  التنفيذ  حيز   ،1981 العام  يف  املوقعة  اخلليجي، 
دول  بني  االقت�صادي  التعاون  رحلة  بداأت  التاريخ  ذلك 

 القمة التاسعة للجهات الرقابية في دول الخليج

رئيس  االقتصاد،  وزير  المنصوري  سعيد  بن  سلطان  المهندس  معالي  أكد 
الخليج  التعاون لدول  المالية والسلع، أن دول مجلس  األوراق  إدارة هيئة  مجلس 
العربية، تمتاز ببيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن محفزات االستثمار المغرية 
فيها مكنت من اجتذاب رؤوس األموال األجنبية سعيا وراء االستفادة من ميزات 

االستثمار المتاحة.
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حتقيق  بغية  منتظمة  منهجية  اأ�ص�ص  وفق  ت�صري  املجل�ص 
وقد  �صعوبها  على  ال��ع��ام  بالنفع  تعود  م�صرتكة  اأه���داف 
اإع��الن االحت��اد اجلمركي املوحد  تعززت هذه امل�صرية مع 
يف بداية عام 2003 ثم انطلقت اإىل اآفاق جديدة مع اإعالن 

ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة اعتبارا من يناير 2008.
وق���ال، خ��الل امل��وؤمت��ر، ال��ذي عقد حت��ت رع��اي��ة معاليه 

ونظمته "توم�صون رويرتز"،
املالية  االأ�صواق  ب��اأداء  املتعلقة  لالإح�صائيات  وفقا  اإن��ه 
ال��ت��داول  قيمة  بلغت  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  ب��دول 
املجمعة لها خالل عام 2014 نحو 797.3 مليار دوالر، كما 
بلغ اإجمايل كمية االأ�صهم املتداولة يف هذه االأ�صواق خالل 
القيمة  ون��اه��زت  مالية  ورق��ة  مليار   140.8 ذاتها  الفرتة 
ال�صوقية لهذه االأ�صواق بنهاية العام 1.04 تريليون دوالر.

واأ�صاف انه على امل�صتوى املحلي حققت دولة االإمارات 
م��ع��دالت من��و ك��ب��رية يف االأن�����ص��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة وت�صري 
التقديرات اإىل اأن معدل منو االقت�صاد املحلي العام 2014 
بلغ حوايل 4.5 يف املائة كما اأحرزت الدولة مراكز متقدمة 
اأما  التناف�صية،  العامل يف عدد من موؤ�صرات  على م�صتوى 

اأ�صواق  ترقية  قرار  دخل  فقد  املالية  االأ�صواق  �صعيد  على 
"مورجان  موؤ�صر  على  نا�صئة  اأ�صواق  اإىل  االإم��ارات  دولة 
�صتانلي" حيز التنفيذ كما مت كذلك تد�صني ال�صوق الثانية 
اإ�صافة  اخلا�صة  امل�صاهمة  �صركات  اأ�صهم  وت��داول  الإدراج 
اإىل اإلزام ال�صركات باالإف�صاح االإلكرتوين من خالل نظام 
موؤ�صر  على  عامليا  االأول  املركز  ال" واإحراز  ار  بى  "اك�ص 
ال�صنوي  الكتاب  ال�صركات" ح�صب  اإدارة  "فاعلية جمال�ص 
للتناف�صية العاملية وبلغت ن�صبة التزام هيئة االأوراق املالية 
لربنامج  "اأيو�صكو" -وفقا  منظمة  عن  ال�صادرة  باملبادئ 
ال��دويل- نحو  النقد  ل�صندوق  التابع  املايل  القطاع  تقييم 
86 باملائة عام 2013 مت�صاوية مع اأ�صرتاليا وعلى مقربة 

من فرن�صا.
اأن  معاليه  اأو�صح  امل�صتقبلية،  باخلطط  يتعلق  وفيما 
االإم��ارات  و�صوق  هيئة  قانون  بتعديل  حاليا  تقوم  الهيئة 
بني  العالقة  تنظيم  ي�صمن  مبا  وال�صلع  املالية  ل���الأوراق 
اجلهات املعنية بقطاع اخلدمات املالية يف الدولة وو�صع 
اإطالق  لت�صجيع  الالزمة  والربامج  وال�صيا�صات  اخلطط 
ت��داول  ن�صب  وزي����ادة  املحلية  اال�صتثمارية  ال�صناديق 

1.04
تريليون دوالر القيمة 

السوقية ألسواق
 دول »التعاون« 

797.3
مليار دوالر قيمة التداول 

المجمعة باألسواق 
المالية بدول مجلس 

التعاون الخليجي
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وبرامج  خطط  وتبني  واالأجنبي  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار 
املواطنني  جلذب  الالزمة  الت�صجيعية  احلوافز  لو�صع 

للعمل يف جمال االأ�صواق املالية.
وق����ال اإن امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ي��ق��ف��ان اأم����ام حت��دي��ات 
اقت�صادية جلية ويحدونا جميعا اأمل كبري يف معاجلتها 
والتغلب عليها، ومن هنا تكت�صب املو�صوعات املطروحة 
على جدول اأعمال هذه القمة اأهميتها وياأتي يف مقدمتها 
اأ�صواق  التي حتكم  الت�صريعات  والتنا�صق بني  التكامل 

راأ�ص املال. 
ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  جت��رب��ة  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
اخلليجي التي �صكلت جلنة وزارية من روؤ�صاء جمال�ص 
املالية بدول املجل�ص  اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�صواق 
 2010 مايو  يف  املالية"  لالأ�صواق  الوزارية  "اللجنة 
املتعلقة  واالأن��ظ��م��ة  ال�صيا�صات  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  للعمل 
متطلبات  وحتقيق  لتكاملها  �صعيا  املالية،  ب��االأ���ص��واق 
االتفاقية  عليه  ن�صت  وما  امل�صرتكة  اخلليجية  ال�صوق 
معاملة  م��ن  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  ب��ني  االق��ت�����ص��ادي��ة 
اأي  الطبيعيني واالعتباريني يف  املجل�ص  مواطني دول 
دون  مواطنيها  معاملة  نف�ص  االأع�صاء  ال��دول  من  دولة 
االقت�صادية مبا يف  املجاالت  كافة  اأو متييز يف  تفريق 

ذلك تداول االأ�صهم وتاأ�صي�ص ال�صركات.
وتابع معاليه انه حتقيقا لهذا الغر�ص ت�صكلت جلنة 
االآل��ي��ات  املالية الق���رتاح  االأ���ص��واق  م��ن روؤ���ص��اء هيئات 
الالزمة لتحقيق التكامل بني االأ�صواق املالية اخلليجية 
واأ�صفرت اجلهود املتوا�صلة عن اعتماد القواعد املوحدة 
الإدراج االأ�صهم وال�صندات وال�صكوك ووحدات �صناديق 
التعاون  جمل�ص  ب��دول  املالية  االأ���ص��واق  يف  اال�صتثمار 
قواعد  واعتماد  االأ�صهم  لطرح  املوحدة  القواعد  وكذلك 
االإف�����ص��اح امل��وح��دة ل���الأوراق املالية امل��درج��ة وامل��ب��ادئ 
املوحدة حلوكمة ال�صركات املدرجة يف االأ�صواق املالية.

قواعد  م�صروعات  اإ���ص��دار  اأي�صا  مت  اأن���ه  واأ���ص��اف 
حمددة ا�صرت�صادية ملدة �صنتني متهيدا لتطبيقها ب�صورة 
اإلزامية وهي: م�صروع القواعد املوحدة الإ�صدار وطرح 
وحدات �صناديق اال�صتثمار وم�صروع القواعد املوحدة 
القواعد  وم�صروع  ال��ت��داول  على  وال��رق��اب��ة  ل��الإ���ص��راف 

املوحدة الإ�صدار وطرح ال�صندات وال�صكوك.
واأ�صاف معاليه انه با�صتعرا�ص املو�صوعات االأخرى 
املطروحة على اأجندة القمة نلحظ اأنها تندرج �صمن عدة 
ال�صعيد  على  احلديثة  االجتاهات  اأبرزها  لعل  حم��اور 

والتمويل  وال�صفافية  واحلوكمة  والتنظيمي  الرقابي 
االم��ت��ث��ال  ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر  امل��خ��اط��ر  واإدارة  االإ���ص��الم��ي 
يتعلق  وم��ا  املعلومات  واأم��ن  االأم���وال  غ�صل  ومكافحة 
بتغيري النظرة من الدور التقليدي اإىل دور تطوير بيئة 

 اأكد اللورد اآلدر مان اآالن يارو عمدة احلي املايل بلندن �صرورة اأن يت�صم �صلوك العاملني باجلهات الرقابية 
باملهنية واأن الت�صريعات اجليدة تاأتي من اأفراد لديهم �صلوك مهني جيد، مبينًا اأن ذلك ياأتي من خالل اتباع 

اأف�صل املمار�صات العاملية ومعرفتهم اجليدة باالأ�صواق.
اأن هناك ثالثة حماور يجب العمل على تطويرها با�صتمرار وهي:  اإىل  واأ�صار خالل كلمته يف املوؤمتر، 
اإ�صدارها  التي يجب  الت�صريعات  اإىل معرفة ما هي  املعرفة واملهارات وال�صلوك واأن دجمهم �صويا ير�صدنا 

وكيفية وتوقيت اإ�صدارها.
يجب  اأن��ه  موؤكدا  التقدم،  على  احلفاظ  هو  املختلفة  ال��دول  تواجهه  ال��ذي  الكبري  التحدي  اأن  اإىل  ون��وه 
التعليم والتدريب واملوؤهالت واأن تتوىل اجلهات  امل�صتمر من خالل الرتكيز على  املهني  بالتعليم  االهتمام 

الرقابية االلتزام بتطبيقها.

عمدة لندن ي�سدد على ال�سلوك املهني للعاملني باجلهات الرقابية

توحيد السياسات 
واألنظمة المتعلقة 

باألسواق المالية 
سعيا لتكاملها
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مو�صوعات  كلها  وه��ي  وتي�صريها  االأع��م��ال  ممار�صة 
وق�صايا على جانب كبري من االأهمية.

ت��وؤدي��ه مثل هذه  ال��ذي  ب��ال��دور املهم   ون��وه معاليه 
املوؤمترات والفعاليات يف ن�صر وتعميق ثقافة اال�صتثمار 
املهمة  الق�صايا  ال�صوء على  واإلقاء  املالية  االأوراق  يف 
ال�صعوبات  وت�صخي�ص  امل��ايل  بال�صوق  العالقة  ذات 
والتحديات واإيجاد حلول ومقاربات منهجية للتعامل 
اآالن  م��ان  اآل��در  ال��ل��ورد  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ح�صر  معها. 
الرئي�ص  الطريفي  الله  عبد  و�صعادة  لندن  عمدة  ي��ارو 
املالية  وزارة  وكيل  خ��وري  ويون�ص  للهيئة  التنفيذي 
االقت�صاد  وزارة  وكيل  ال�صحي  العزيز  عبد  وحممد 
و�صعادة  املتحدة  اململكة  �صفري  ب��ارام  فيليب  و�صعادة 
نيكول بيتنترن �صفرية دوقة لوك�صمبورج لدى الدولة 
العاملي  اأبوظبي  �صوق  رئي�ص  ال�صايغ  اأحمد  و�صعادة 
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  البلو�صي  ورا�صد 
يف  ال��ب��ارزة  ال�صخ�صيات  من  ونخبة  املالية  ل���الأوراق 
و�صركات  املالية  واالأ���ص��واق  الرقابية  الهيئات  جم��ال 
جمل�ص  بدول  وامل�صارف  املالية  واخلدمات  الو�صاطة 

التعاون ودول العامل.

ندمي جنار: هيئة لتبادل املعلومات والتعامل مع اجلرائم الإلكرتونية
 قال ندمي جنار املدير التنفيذي لتوم�صون رويرتز بال�صرق االأو�صط واأفريقيا انه �صتكون هناك 
م�صوؤولية فيما بعد على املديرين التنفيذيني عند خمالفة القوانني والت�صريعات. وحتدث عن تكوين 

موؤكدا  املخاطر،  وتخفي�ص  القانونية  اجلرائم  مع  والتعامل  املعلومات  لتبادل  هيئة 
اأنه يجب على مديري االمتثال تكوين �صبكة عالقات جيدة مع العمالء وذلك للتاأكيد 

امل�صتثمرين  احتياجات  تنا�صب  ب�صورة  تخرج  واخلدمات  املنتجات  اأن  على 
واأنه يجب على الهيئات الرقابية اأن تعمل �صويا للتاأكيد على تنا�صق الت�صريعات 
مع  احل��دود  عرب  امل�صكالت  مع  للتعامل  الرقابية  للجهات  �صبكة  تكوين  ويجب 
تواجه  التي  الرئي�صية  امل�صكالت  مع  يتعاملون  باأنهم  لل�صوق  ر�صالة  تو�صيل 
من  والعاملني  املرخ�صة  ال�صركات  �صلوك  تغيري  �صرورة  على  و�صدد  االأ�صواق. 

خالل تثقيفهم.
لل�صركات  العمل  من��اذج  درا���ص��ة  على  الرتكيز  يجب  اأن��ه  على  واأك���د   

والرقابة عليها بديال عن اإ�صدار ت�صريعات واإلزامهم باالمتثال لها.

تكوين شبكة للجهات 
الرقابية للتعامل مع 
المشكالت عبر الحدود

ارن�صت بينارد. جوناتون بريوير

عبدالعزيز الهيالي�صيلبنى قا�صم را�صد البلو�صي
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�صوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�صايغ  اأحمد  �صعادة  ق��ال 
اأبوظبي املايل العاملي، اإن هذا املوؤمتر ياأتي يف وقت تقف 
اإنتقالية،  مرحلة  اأم��ام  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  فيه 
كما ي�صهد االقت�صاد العاملي تغريات كبرية يف طريق تعافيه 
من ال�صنوات العجاف التي مر بها، وفيما مي�صي االقت�صاد 
العاملي قدما نحو مرحلة جديدة، يظهر جليا الدور متزايد 
على  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  تلعبه  ال��ذي  االأهمية 
يف  فعال  دور  لعب  باإمكانها  ب��ات  حيث  العاملي  امل�صتوى 

التاأثري على االأجندة العاملية للهيئات التنظيمية.
واأ�صاف خالل كلمته يف املوؤمتر، اأن عدة عوامل اأ�صهمت 
يف جعل هذا االأمر ممكنا ومن �صمنها اإدراج دولتي االإمارات 
وقطر يف موؤ�صر "اأم اأ�ص �صي اآي" لالأ�صواق النا�صئة وفتح 
اململكة العربية ال�صعودية �صوقها اأمام امل�صتثمرين االأجانب 
االأمر الذي اأدى اإىل توجيه اأنظار كبار امل�صتثمرين العامليني 

اإىل املنطقة ب�صكل غري م�صبوق.
واأ�صاف ال�صايغ اأنه مع جتدد الثقة باإقت�صادات املنطقة 
تتمتع  املالية  اأ�صواقنا  اأن  للعامل  نربهن  اأن  علينا  يتوجب 
النظر  بعد  لديها  واأن  الالزمة  التنظيمية  التحتية  بالبنية 
جانب  اإىل  امل�صتثمرين  حماية  على  القادرة  والت�صريعات 

توفري املرونة الالزمة لدعم منو روؤو�ص االأموال.
ننجح  ك��ي  فعالة  اأنظمة  لتطوير  بحاجة  "نحن  وق��ال 
اأ�صواقنا املالية واأن ن�صتقطب  يف دفع عجلة منو وازدهار 
اأنحاء العامل، ويتوجب علينا  روؤو�ص االأموال من خمتلف 
فعل ذلك من خالل اإجراء ا�صت�صارات ال�صوق املفتوحة اإىل 
جانب االنفتاح وا�صت�صارة بع�صنا االآخر كي ن�صمن اإيجاد 

بيئة اأنظمة تتميز باأعلى م�صتويات الكفاءة والفاعلية".
ومن  خليجية  تنظيمية  هيئات  "ب�صفتنا  قائال  وتابع 
امل�صاركني يف ال�صوق ال بد لنا اأن نوا�صل العمل �صويا عن 
كثب وذلك من خالل اإجراء اجتماعات دورية واأن نبقي باب 
احلوار مفتوحا عرب منتديات كهذه القمة، وذلك بغية التعلم 
االآخ��ر واأن ن�صعى جميعا الأن نكون يف طليعة  من بع�صنا 

املراكز املالية العاملية.

جمل�ص  قيام  منذ  ا�صتثنائيا  تقدما  اأح��رزن��ا  واأ�صاف" 
التعاون اخلليجي قبل 34 عاما ومل يكن هذا التقدم ليتحقق 
حتقيق  �صبيل  يف  املجل�ص  دول  بني  الوثيق  التعاون  لوال 
هدفني م�صرتكني فيما بينها، اأال وهما:اال�صتقرار واالزدهار 
م�صريًا اإىل اأن االأنظمة الفعالة متثل اأولوية ق�صوى بالن�صبة 

الأبوظبي يف �صعيها الإطالق �صوق مايل عاملي خا�ص بها".
اإىل خم��ط��ط��ات واآخ���ر  ك��ل��م��ت��ه  ال�����ص��اي��غ يف  وت���ط���رق 
م�صتجدات �صوق اأبوظبي العاملي قائال " تنبثق طموحاتنا 
من �صميم روؤية دولة االإمارات االقت�صادية الرامية الإيجاد 
برنامج  دع��م  بهدف  وحيوي  مزدهر  مالية  خدمات  قطاع 
متينة  اأ�ص�ص  اإر�صاء  خالل  من  للدولة  االقت�صادي  التنويع 
املتزايد  الرتكيز  مع  وتزامنا  املعرفة  على  القائم  لالقت�صاد 

على االإبداع.
يف  ملحوظا  تقدما  املا�صي  العام  خالل  "احرزنا  وق��ال 
مكانة  لتبوء  ال��رام��ي��ة  طموحاتنا  حتقيق  نحو  ال��ط��ري��ق 
اإىل  متقدمة بني املراكز املالية العاملية الرائدة، لقد و�صلنا 
املرحلة االأخرية من تطوير اأطرنا التنظيمية التي تتما�صى 
اليوم يف  الدولية حيث بتنا  اأف�صل املمار�صات والنظم  مع 
ب�صياغة  قمنا  املفتوحة،  اال�صت�صارية  املحادثات  مرحلة 
امل�صت�صارين  م��ن  خمت�ص  ف��ري��ق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأنظمتنا 
ممثلني  ت�صم  خ��رباء  جلنة  و�صكلنا  الدوليني  القانونيني 
عن اأكرث من 16 موؤ�ص�صة عاملية رائدة بهدف �صمان ات�صاق 
اأطرنا التنظيمية مع نظرياتها يف اأبرز املراكز املالية العاملية 

ومبا يدعم منو وتطور قطاع اخلدمات املالية ".
"لقد �صعدنا بان�صمام ظاهر بن ظاهر  ال�صايغ  واأ�صاف 
املهريي كرئي�ص تنفيذي ملكتب ت�صجبل ال�صوق وريت�صارد 
وذلك  املالية  اخلدمات  تنظيم  ملكتب  تنفيذي  كرئي�ص  تينغ 
لتنظيم  التنفيذي  الرئي�ص  من�صب  �صابقا  �صغل  اأن  بعد 

اخلدمات املالية ل�صوق �صنغافورة لالأوراق املالية."
اأن  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  يف  ج��ي��دا  واأ�صاف" نعي 
هدفنا اأن ن�صبح مركزًا ماليًا عامليًا رائدًا هو هدف لي�ص من 
الوقت احلايل نركز جهودنا على  ال�صهل نيله.. ونحن يف 

األنظمة الفعالة أولوية 
قصوى بالنسبة ألبوظبي 
في سعيها إلطالق سوق 

مالي عالمي خاص بها

تعزيز التعاون والرقابة 
بين الهيئات التنظيمية 

لضمان إدراك المخاطر 
المنبثقة
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ت�صييد �صوق اأبوظبي العاملي كمركز مايل دويل موثوق 
من  و�صنتمكن  را�صخة..  اأ�ص�ص  على  يرتكز  وم�صتدام 
الرئي�صية  العاملي  ال�صوق  ركائز  خالل  من  ذلك  حتقيق 
حماكم  ونظام  دولية  مالية  خدمات  نظام  وهي  الثالث 

را�صخ ومكتب ت�صجيل ذو كفاءة عالية".
وقال " لكي نتمكن من حتقيق غايتنا اأدركنا �صرورة 
واأن  الرئي�صية  املعنية  االأط���راف  مع  حم��ادث��ات  اإج���راء 
تطوير  جوانب  كافة  حول  اتفاق  اإىل  واإياهم  نتو�صل 
التنظيمية  واالأط���ر  ع��ام  ب�صكل  العاملي  اأبوظبي  �صوق 

ب�صكل خا�ص."
وتابع " كنا حمظوظني باأن اأتيحت لنا فر�صة مراجعة 
نتمكن من �صياغة  واأن  القائمة  التنظيمية  االأطر  اأف�صل 
تنظيماتنا على نحو يتالءم مع متطلبات ال�صوق ال�صامل 
للخدمات املالية الذي نحن يف �صدد تطويره، ومن هذا 
املنطلق ي�صرين اأن اأقف هنا اليوم اإىل جانب نخبة من 
التنظيمية  الهيئات  من  واملتميزين  املتمر�صني  االأف��راد 
فريدة  فر�صة  ه��ذه  اأن  �صك  وال  ال�صوق،  يف  والعاملني 
اأب��رز  مع  توافق  اإىل  ن�صل  واأن  كثب  عن  �صويا  للعمل 
الق�صايا  اأب��رز  معاجلة  كيفية  اإزاء  التنظيمية  الهيئات 
التنظيمية  الهيئات  والرقابة بني  التعاون  تعزيز  ومنها 
تتحول  قد  والتي  املنبثقة  املخاطر  اإدراك  �صمان  بهدف 
اإىل اأزمة مالية اأخرى حيث نوا�صل ا�صتقاء العرب والنظر 

يف الفجوات التي اأدت اإىل االأزمة املالية املا�صية.
على  املختلفة  التنظيمية  الهيئات  تعمل  "فيما  وق��ال 

عن  االبتعاد  علينا  ينبغي  مراكزها  وحت�صني  تطوير 
الفر�ص  خلق  بهدف  االأع��م��ال  بيئة  حترير  يف  االإف���راط 
والعمل �صويا على اإيجاد نظام مايل عاملي يت�صم بدرجة 
اأعلى من االأمان واالتزان، ومن املمكن اأن ي�صهم تطبيع 
ال�صيا�صات النقدية يف تعزيز تدفق ال�صيولة ما قد يوؤثر 
على ا�صتقرار االقت�صاد الكلي وبالتايل قد ن�صتفيد كثريا 
التدفقات  هذه  تنظيم  خاللها  من  ميكن  �صبل  اإيجاد  من 

بفعالية اأكرب ".
وقال اأنه قد يوؤدي ت�صديد االأطر التنظيمية يف بع�ص 
قطاعات  اإىل  املخاطر  نقل  احتمالية  زيادة  اإىل  احلاالت 
اأخرى اأقل تنظيما اأو قد توؤدي اإىل ازدياد احتمال حدوث 
التنظيمات  اأن  ن��درك  اأن  علينا  يجب  نظامية  خماطر 
يف  متنا�صبة  لي�صت  بحذافريها  واملطبقة  ال�صمولية 
والتكاليف  االمتثال  تكاليف  من  وترفع  املخاطر  درج��ة 
القانونية لل�صركات املالية دون حتقيق الفوائد املرتبطة 
بها اأو حتى رمبا اإيجاد اإطار عمل يتيح لل�صركات ت�صويق 
منتجاتها عرب احل��دود الوطنية مبا يف ذلك �صمن دول 
يجب  امل��ط��اف  نهاية  ويف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
ي�صمن  نحو  على  وتعديلها  التنظيمية  االأط���ر  اإدارة 
النمو  عن  اإعاقتها  ولي�ص  املالية  ال�صركات  منو  حتفيز 
هذه  مثل  م�صائل  ملعاجلة  جميعا  نتعاون  اأن  ب��د  وال 
التي قمنا بطرحها وامل�صاهمة يف ت�صجيع منو اأ�صواق 
يف  االقت�صادية  التنمية  ا�صتدامة  يدعم  مبا  املال  راأ�ص 

منطقتنا. 

نركز جهودنا على تشييد 
سوق أبوظبي العالمي 
كمركز مالي دولي 
موثوق ومستدام يرتكز 
على أسس راسخة

اأحمد ال�سايغ: دور متزايد 
الأهمية لدول»التعاون« عامليا
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 بعد تحديد اعتمادها على المؤسسات 

 خرباء: �سوابط تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة حتمي 
امل�ستثمرين وتدعم �سوق الإ�سدارات

شكل إصدار هيئة األوراق المالية والسلع 
ال��ش��رك��ات  وإدراج  ل��ط��رح  ج���دي���دة  ض���واب���ط 
ال��م��س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة ح��دي��ث��ة ال��ت��أس��ي��س، 

الحماية  من  المزيد  لتحقيق  مهمة  خطوة 
ل��ص��غ��ار ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن، ودع�����م األس�����واق 
ال��م��ال��ي��ة ب���إص���دارات أول��ي��ة ق��وي��ة ت��ع��زز من                            

قدرتها التنافسية وتساهم في رفع مستوى 
محللين  ب��ح��س��ب  ت��ع��ام��ات��ه��ا،  ف���ي  ال��ث��ق��ة 

ماليين.
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ت�صمنتها  التي  االأ�صا�صية  الركيزة  اأن  هوؤالء  واأكد   
ال�صوابط ت�صدد على �صرورة اعتماد ال�صركات احلديثة 
اال�صتثمارية  وال�صناديق  املوؤ�ص�صات  على  التاأ�صي�ص 
تعد  املوؤ�ص�صات  هذه  كون  وذل��ك  االأف���راد،  على  ولي�ص 
اأقدر على عملية التقييم عند الدخول يف اأية اإ�صدارات 

جديدة يف ال�صوق خالل املرحلة القادمة.
االأدنى  للحد  ال�صوابط اجلديدة  اإن حتديد   وقالوا 
حقيقة  ل��ي��وؤك��د  ج��اء  دره���م  مليون   5 بنحو  لالكتتاب 
التاأ�صي�ص  حديثة  ال�صركات  يف  االك��ت��ت��اب��ات  اعتماد 
اإ�صافة  اال�صتثمارية،  وال�صناديق  املوؤ�ص�صات  على 

التمويالت  تقدمي  عند  خمالفات  الأي  ح��د  و�صع  اإىل 
للم�صاركة يف االإ�صدارات احلديثة التي يجب اأن تكون 

داعمة لالأ�صواق الثانوية، وال ت�صكل عبئا عليها. 
حتديد  على  حر�صت  ال�صوابط  اأن  اإىل  واأ���ص��اروا   
التاأ�صي�ص  حديثة  ال�صركات  �صتمار�صها  التي  االأن�صطة 
وعلى نحو ي�صاهم يف �صمان جناح هذه ال�صركات يف 
عملها وعدم حتولها اإىل جمرد �صركات لتوظيف اأموال 
من  اأ�صال  وجدت  التي  االأن�صطة  وجتاهل  امل�صتثمرين 

اأجلها عند التاأ�صي�ص.
هيئة  مبادرة  اإن  امل��ايل  املحلل  الدبا�ص  زي��اد  وق��ال   

�سوابط التاأ�سي�س �سمن فئتني
املالية وال�صلع  االأوراق  اإدارة هيئة  وافق جمل�ص 
اخلا�صة  ال�صوابط  على   29/1/2015 بتاريخ 
حديثة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  واإدراج  بطرح 
ال�صوابط  تلك  من  ي�صتثنى  اأن  على  التاأ�صي�ص، 
ال�����ص��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت���ادي���ة اأو 
تق�صيم  ومت  التمويل.  و�صركات  والبنوك  املحلية 
الطرح  ب�صوابط  خمت�صة  فئتني:  اإىل  ال�صوابط 

واأخرى خا�صة باالإدراج.

1. اإدراج ال�صركة يف ال�صوق يف الفئة )الثانية( بحيث يظهر ال�صوق �صركات هذه الفئة على ال�صا�صة 
ب�صورة منف�صلة عن �صركات الفئة االوىل.

2. ي�صرتط تعيني م�صت�صار اإدراج مرخ�ص من الهيئة يتوىل مهامه ملدة �صنتني ماليتني على االأقل عقب 
اإدراج ال�صركة بال�صوق املايل بحيث يقوم باملهام التالية:

اأ-م�صاعدة ال�صركة وجتهيز امل�صتندات لعملية االإدراج واإفادتها بجاهزيتها لالإدراج من عدمه واإعطائها 
اال�صت�صارات الالزمة خالل �صنتني ماليتني على االأقل عقب ادراج ال�صركة بال�صوق املايل.

ب-موافاة ال�صوق ب�صكل م�صتمر باأن ال�صركة تتوافق مع معايري االإدراج بال�صوق.
ج-توفري املعلومات للم�صتثمرين عن ال�صركة املوؤهلة للطرح واالإدراج.

د-دعم عقد االجتماعات وامللتقيات مع امل�صتثمرين وت�صليم تقارير االأعمال )مرتني يف ال�صنة على االأقل(.
.)Liquidity Provider( ه�-العمل كموفر لل�صيولة

�سوابط الإدراج:
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خا�صة  ���ص��واب��ط  ب��و���ص��ع  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
العامة  امل�صاهمة  ال�����ص��رك��ات  اأ���ص��ه��م  واإدراج  ب��ط��رح 
امل�صتثمرين  �صغار  حلماية  يهدف  التاأ�صي�ص  احلديثة 
بحيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  �صابقة  جت��ارب  من  م�صتفيدة 
على  ال�صركات  هذه  اأ�صهم  طرح  عند  االكتتاب  يقت�صر 
من  االعتباريني  االأ�صخا�ص  من  املوؤهلني  امل�صتثمرين 
اال�صتثمار  و�صناديق  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف 
وغ��ريه��ا م��ن ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات، اإ���ص��اف��ة اإىل 
ال  والذين  االأف��راد  من  املالية  امل��الءة  ذوي  امل�صتثمرين 
 5 عن  ال�صركة  اأ�صهم  يف  الكتتاباتهم  االأدن��ى  احلد  يقل 

ماليني درهم. 
على  بقدرتها  تتميز  الفئات  هذه  اإن  الدبا�ص  وق��ال 
ن�صرة  اإىل  ا�صتنادًا  امل�صتقبل  يف  ال�صركات  اأداء  تقييم 
املعلومات  من  وغريهما  اجل��دوى  ودرا���ص��ة  االإ���ص��دار 

املالية املهمة.
الهيئة حر�صت على و�صع �صوابط  اأن  اإىل   م�صريا 
الفئة  �صمن  املالية  االأ�صواق  يف  ال�صركات  هذه  اإدراج 
�صا�صات  على  الفئة  هذه  �صركات  تظهر  بحيث  الثانية 
اإ�صافة اإىل ا�صرتاط  منف�صلة عن �صركات الفئة االأوىل 
تعيني م�صت�صار اإدراج مرخ�ص من الهيئة يتوىل مهامه 
ملدة �صنتني متتاليتني على االأقل بعد االإدراج يف ال�صوق 
م�صتمر  ب�صكل  االأ���ص��واق  موافاة  يتوىل  بحيث  امل��ايل 
من  وغريها  االإدراج  معايري  مع  ال�صركة  توافق  مبدى 
النهاية يف خانة  التي ت�صب يف  اال�صرتاطات االأخرى 

حماية امل�صتثمرين.
ت�صمح  ال  املالية  االأ���ص��واق  من  العديد  اأن  واأو���ص��ح 
يف  اأ�صهمها  ب����اإدراج  التاأ�صي�ص  احل��دي��ث��ة  لل�صركات 
تاأ�صي�صها  على  �صنتني  م��رور  بعد  اإال  املالية  االأ���ص��واق 
ي�صهل  مم��ا  ربحية  حتقيق  خاللها  ت�صتطيع  بحيث 
من  ال�����ص��رك��ات  ه��ذه  الأ���ص��ه��م  ال��ع��ادل  ال�صعر  احت�صاب 
ال  ال���دول  م��ن  العديد  اإن  قائال  املالية،  االأ���ص��واق  قبل 
ومل  التاأ�صي�ص  قيد  هي  التي  ال�صركات  بتمويل  ت�صمح 
لالكتتاب  اأ�صهمها  طرح  خالل  من  بعد،  ن�صاطًا  متار�ص 
املنطقة  يف  امل�صتثمرين  معظم  وثقافة  فالوعي  العام، 
ظل  يف  ال�صركات  هذه  مثل  يف  لال�صتثمار  توؤهلهم  ال 
ي�صتند  والذي  الأ�صهمها  العادل  ال�صعر  تقومي  �صعوبة 
ال��دول  بع�ص  ويف  امل�صتقبل  يف  اأدائ��ه��ا  توقعات  اإىل 
التاأ�صي�ص  احلديثة  بال�صركات  خمت�صة  اأ�صواق  هنالك 
هي  املالية  االأ�صواق  اأو  البور�صات  اأن  يفرت�ص  بينما 
�صجال  متلك  والتي  القائمة  لل�صركات  املنا�صب  املكان 
راأ�صمالها  زي��ادة  وت�صتطيع  واالأرب���اح  االإجن���ازات  من 
الالزمة  ال�صيولة  لتوفري  البور�صات  ه��ذه  خ��الل  من 

لتو�صعاتها وتنفيذ م�صاريعها احلالية وامل�صتقبلية.

�صركة  مدير  احلو�صني  الله  عبد  ق��ال  جانبه،  م��ن   
ال�صوابط  اإن  املالية،  ل��الأوراق  الوطني  دبي  االإم��ارات 
ب�صاأن  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ�صدرتها  التي 
لل�صركات  االأولوية  �صتعطي  احلديثة  ال�صركات  اإدراج 
وذلك  الربحية،  �صعيد  على  متميز  ب�صجل  تتمتع  التي 
من  ال�صيولة  �صحب  اإىل  ت�صعى  �صركات  ح�صاب  على 

االأ�صواق دون اأن يكون لها ما�ص يف العمل.
 وقال احلو�صني اإن و�صع مثل هذه ال�صوابط جاء 
ال�صركات  عدد  ارتفاع  عقب  وذلك  املنا�صب،  الوقت  يف 
التي اأبدت رغبتها يف التحول اإىل م�صاهمة عامة دون 
اأن يكون لها �صجل �صابق يف العمل، والتي �صكل دخول 

بع�صها اإىل ال�صوق عبئا على امل�صتثمرين.
يخدم  ال�صوابط  هذه  بو�صع  الهيئة  قيام  اأن  واأك��د 
الدولة  يف  االأول��ي��ة  االإ���ص��دارات  �صوق  تنظيم  عملية 
امل�صتثمرين،  الأموال  الالزمة  احلماية  توفري  وي�صمن 
يف  لال�صتثمار  االأول���وي���ة  مت��ن��ح  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى  ع���الوة 
���ص��رك��ات حت��ق��ق ع���وائ���د جم���زي���ة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 

احل�صيلة النهائية.

االعتباريني  االأ�صخا�ص  من  املوؤهلني  امل�صتثمرين  على  مق�صورا  ال�صركات  هذه  يف  اال�صتثمار  يكون   .1
من امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية و�صناديق اال�صتثمار وغريها من ال�صركات واملوؤ�ص�صات وكذلك احلكومة 
االحتادية اأو املحلية اأو ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات التابعة لها وامل�صتثمرين ذوي املالءة من االأفراد الذين ال 

يقل احلد االأدنى لالكتتاب يف اأ�صهم ال�صركة عن )5( مليون درهم.
2. ال يجوز اأن يت�صمن املوؤ�ص�صني �صركات ذات غر�ص خا�ص )SPV( �صواء موؤ�ص�صة بالدولة اأو باملنطقة 

احلرة اأو من خارج الدولة.
3. اأال تقل االأ�صهم اململوكة للم�صاهمني الرئي�صيني عن احلد االأق�صى امل�صموح به والبالغ 45 % من راأ�ص 

املال، وعدم الت�صرف يف ح�ص�صهم ملدة ال تقل عن �صنتني Lock�up period وفقا لقانون ال�صركات.
اأو  العقاري  اأو  الزراعي  اأو  ال�صناعي  اأو  التجاري  بالن�صاط  القيام  الرئي�صي  ال�صركة  غر�ص  يكون   .4
ال�صياحي وال يت�صمن غر�صها الرئي�صي القيام بعمليات ا�صتحواذ اأو متلك اأو م�صاركة يف �صركات اأو القيام 

بن�صاط اال�صتثمار يف االأوراق املالية.
5. تعيني بنك متعهد تغطية لعملية االكتتاب.

6. اأن تكون درا�صة جدوى والقوائم املالية امل�صتقبلية متفقة مع املعايري املحا�صبية واأن تعتمد من قبل 
مدقق احل�صابات.

7. اأن يتم و�صع بيان يف ن�صرة االكتتاب بخط وا�صح يفيد باأن ال�صركة ال زالت يف مرحلة التاأ�صي�ص واأن 
القوائم املالية التي حتتويها ن�صرة االكتتاب هي قوائم مالية م�صتقبلية مبنية على افرتا�صات، وفقًا لروؤية 

اإدارة ال�صركة دون اأدنى م�صوؤولية على الهيئة يف هذا ال�صاأن.
8. تعترب خطة العمل املعتمدة عند تاأ�صي�ص ال�صركة جزء ال يتجزاأ من النظام االأ�صا�صي لل�صركة وال يجوز 
ملجل�ص اإدارتها خمالفة ما ورد فيها اأو اإجراء اأية تعديالت اأو تغيريات عليها ما مل توافق عليها هيئة االأوراق 
املالية وال�صلع واجلمعية العمومية غري العادية لل�صركة، وال يجوز يف هذه احلالة للموؤ�ص�صني الت�صويت 

على هذا القرار.

�سوابط الطرح 

تقارير
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االأخ����رية  االآون�����ة  يف  االه��ت��م��ام  زاد 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري امل��ح��ا���ص��ب��ة ال��دول��ي��ة 
لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة خ�صو�صا 
ال��درا���ص��ات  م��ن  ع��دد  اأو���ص��ح��ت  اأن  بعد 
على  ال�����ص��رك��ات  ه���ذه  ح�����ص��ول  �صعوبة 
التمويل الالزم للقيام بدورها يف حتقيق 
وذل��ك  امل�صتدامة،  االقت�صادية  التنمية 
ملعايري  ال�صركات  هذه  اتباع  عدم  ب�صبب 
املحا�صبة املنا�صبة والتي ميكن االعتماد 
ع��ل��ي��ه��ا يف ت��ق��ل��ي��ل خم���اط���ر االق���را����ص 
وخف�ص تكلفة التمويل. وبناء على ذلك، 
ال��دويل  املحا�صبة  معايري  جمل�ص  ق��ام 
املحا�صبة  م��ع��اي��ري  ب��اإ���ص��دار   )IASB(
عام  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات 
2009، وذلك بهدف تب�صيط هذه املعايري 
وت�صهيل اجراءات التطبيق. ومما ال �صك 
اجل��دي��دة  امل��ع��اي��ري  ه��ذه  تطبيق  اأن  فيه 
ال�����ص��رك��ات يف احل�����ص��ول على  ي�����ص��اع��د 
منا�صبة  بتكلفة  االئتمانية  الت�صهيالت 
االأداء وفر�ص  رفع معدالت  اإىل  وي��وؤدي 
التطوير لهذا القطاع الهام من االقت�صاد 

املحلي والدويل. 
اإن االلتزام بتطبيق معايري املحا�صبة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  الدولية 
التقارير  ج��ودة  لتح�صني  فر�صة  يعطي 
املقارنة  عمليات  اإج��راء  �صهولة  املالية، 
وال��ت��دق��ي��ق وامل��راج��ع��ة امل��ال��ي��ة م��ن قبل 
ال��درا���ص��ات  وت�صري  املخت�صة.  اجل��ه��ات 
طردية  عالقه  وجود  اإىل  املجال  هذا  يف 
املالية  القوائم  يف  االإف�صاح  ج��ودة  بني 
التمويل  اجتذاب  علي  ال�صركات  وق��دره 
امل��ن��ا���ص��ب. وت��ق��وم ه���ذه امل��ع��اي��ري على 
اأ�صا�ص تطبيق اأ�صاليب حما�صبيه مب�صطه 
امل��ايل  واالف�����ص��اح  والقيا�ص  ل��الع��رتاف 
اتباع  علي  ال�صركات  ت�صجيع  اأج��ل  من 
التقارير  الإع���داد  موحد  حما�صبي  اإط��ار 
املالية. وت�صمل معايري املحا�صبة الدولية 
 35 لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة علي 
تعريف  مثل:  املالية  التقارير  الإعداد  بند 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، املفاهيم 
ويف  املالية.  البيانات  وعر�ص  واملبادئ 

ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  اهتمت  االط���ار  ه��ذا 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  ق��ط��اع  بت�صجيع 
واملتو�صطة علي اتباع اأف�صل املمار�صات 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وامل���ال���ي���ة  االإداري�������ة 
امل�صتوى  على  امل�صتدامة  االقت�صادية 
ال�صركات  ه���ذه  ت�صاهم  ح��ي��ث  امل��ح��ل��ي، 
امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن   %  60 ب���ح���وايل 
االج���م���ايل، ك��م��ا مت��ث��ل ه���ذه ال�����ص��رك��ات 
% من اجمايل عدد ال�صركات   92 حوايل 
امل�صجلة، وتوفر 86 % من الوظائف يف 

القطاع اخلا�ص. 
امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ومي��ك��ن ر���ص��د 
هذا  تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الناجحة 
ال��ق��ط��اع ال��ه��ام م��ن خ���الل اإ����ص���دار ع��دد 
يف  الفعالة  والقوانني  الت�صريعات  من 
ه���ذا امل��ج��ال. وي��اأت��ي اإ����ص���دار ال��ق��ان��ون 
لتنظيم   2014 ل�صنه   )2( رقم  االحت��ادي 
عمل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مقدمه 
التوظيف  وم��ع��دالت  االأداء،  كفاءة  رف��ع 
القانون  ويقدم  اال�صتثمارات.  وت�صجيع 
والت�صهيالت  احلوافز  من  ع��ددًا  اجلديد 
م�صرتيات  م��ن  ن�صبة  تخ�صي�ص  م��ث��ل 
ور���ص��وم  اإج����راءات  تب�صيط  احل��ك��وم��ة، 

الت�صويق  يف  امل�����ص��اع��دة  ال��رتخ��ي�����ص، 
ثانوية  مالية  �صوق  واإن�صاء  والرتويج، 
م�صاهمة  زياده  اأجل  من  ال�صركات،  لهذه 
االإجمايل  املحلي  الناجت  القطاع يف  هذا 
ي�صجع  كما   .2021 ع��ام  يف   %  70 اإىل 
معايري  تطبيق  تبني  على  القانون  ه��ذا 
الدولية،  املعايري  مع  املتوافقة  املحا�صبة 
احل�صول  �صعوبة  على  للتغلب  وذل���ك 
اأو�صحت  حيث  ال����الزم،  التمويل  على 
ال�����ص��رك��ات حت�صل  ه��ذه  اأن  ال��درا���ص��ات 
االئتمان  اإجمايل  من  ب�صيطة  ن�صبة  على 
وباالإ�صافة  اأعمالها.  يعوق  مما  املحلي 

ال�صيخ  موؤ�ص�صة  موؤخرا  قامت  ذلك،  اإىل 
لتنمية  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
باإ�صدار  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
ال���ذي ي�صاعد  ال�����ص��رك��ات  دل��ي��ل ح��وك��م��ة 
املمار�صات يف جمال  اأف�صل  على تطبيق 
ت�صع  على  الدليل  ه��ذا  وي�صمل  االإدارة. 
تطبيق  ���ص��رورة  مثل  رئي�صية  خطوات 
تعيني  املنا�صب،  امل��ايل  املحا�صبة  نظام 
املالية،  القوائم  لتدقيق  خارجي  مراجع 
وت�صهم  الداخلية.  للرقابة  نظام  وو�صع 
اجتذاب  يف  الر�صيدة  املمار�صات  ه��ذه 
مما  واالأجنبية،  املحلية  اال�صتثمارات 
م�صالح  وي��ح��ق��ق  ال��ن��م��و  ف��ر���ص  ي��ع��زز 
جميع االأطراف يف املجتمع. وبناء على 
ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  �صعي  يت�صح  ذل���ك، 
الناجح نحو تطوير ال�صركات ال�صغرية 
العديد  اإ���ص��دار  خ��الل  م��ن  واملتو�صطة، 
الفعالة،  وامل��م��ار���ص��ات  الت�صريعات  م��ن 
مم��ا ي��ع��زز م��ن اأه��م��ي��ة اال���ص��ت��م��رار قدما 
لرفع  العمل  وور�ص  الندوات  تنظيم  يف 
من  اال�صتفادة  باأهمية  الوعي  م�صتوى 
ه��ذه امل��ب��ادرات م��ن اأج���ل رف��ع م�صتوى 
وحتقيق  اال���ص��ت��ث��م��ارات  زي���ادة  االأداء، 

التنمية االقت�صادية امل�صتدامة.

معايير المحاسبة الدولية »IFRS« للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في دولة اإلمارات

القل�ش وحيد  والء  • دكتور 
 ا�شتاذ م�شاعد املحا�شبة/جامعة ال�شارقة
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يساهم في استقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية

حمللون: احل�ساب التجميعي يعزز 
�سفافية تعامل املوؤ�س�سات

املال  اأ�صواق  يف  االأجنبي  االإ�صتثمار  �صايف  وارتفع 
املحلية اإىل 7.6 مليارات درهم تقريبًا خالل العام 2014 
وبنمو ن�صبته 101 % مقارنة مع العام الذي �صبق وبلغ 
 3.76 نحو  نف�صها  ال�صريحة  ا�صتثمارات  �صايف  فيه 

مليارات درهم.
 وقال املحللون اإن النظام الذي اأقرته الهيئة يعد رافدًا 
ومرونة  وعمق  الطماأنينة  زي��ادة  يف  ي�صاهم  اإيجابيًا 
ل��ل��ت��داوالت  امل�صافة  القيمة  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا  االأ����ص���واق، 
االأجنبية،  املوؤ�ص�صات  ال�صتقطاب  قويًا  حافزا  ومينحها 
لهذه  ك��ذل��ك  ي��ق��دم  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  م�����ص��ريي��ن 
اإىل  ب�صهولة  الو�صول  ُت�صهل  �صفافة  نافذة  املوؤ�ص�صات 

اأ�صواق  على  اإيجابيا  ينعك�ص  الذي  االأمر  وهو  االأ�صهم، 
التداوالت فيها،  املال املحلية من خالل تن�صيط وتنويع 
ال�صيولة  النهائية حلجم  مما يعزز بدوره من احل�صيلة 

املتداولة. 
اأن  لالأ�صهم  ال�صرهان  مركز  مدير  عجاج  جمال  واأك��د 
املمار�صات  اأف�صل  ي��واك��ب  الهيئة  اأق��رت��ه  ال��ذي  النظام 
لالأ�صواق  اال�صتثمارية  البيئة  م��ن  يعزز  مم��ا  العاملية 
ويزيد من مرونة و�صهولة االإجراءات املتبعة واملعمول 
بها فيما يخ�ص اآليات تنظيم عمل االأ�صواق املالية ب�صكل 

عام.
يف  الكبري  دوره  النظام،  مييز  ما  اأه��م  اأن  واأو���ص��ح 

االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اإ����ص���دار  ي��ع��زز 
التجميعي،  احل�صاب  نظام  املالية 
تعامالت  يف  واالف�صاح  ال�صفافية 
امل����وؤ�����ص���������ص����ات ب�������ص���ك���ل خ���ا����ص، 
واالأ�����ص����واق امل��ال��ي��ة ب�����ص��ك��ل ع���ام، 
بح�صب حمللني ماليني، الذين اأكدوا 
اأن اإقرار النظام جاء لي�صكل ركيزة 
اأخرى يف تطوير البيئة الت�صريعية 
ج��ذب  يف  و�صي�صاهم  ل��الأ���ص��واق، 
االأجنبية  اال�صتثمارات  من  املزيد 
التي تو�صعت يف دخول اأ�صوق املال 
العديد  على  ترقيتها  بعد  املحلية، 
ويف  العاملية  املالية  املوؤ�صرات  من 

مقدمتها موؤ�صر مورجان ا�صتنايل.

7.6
مليارات درهم

 صافي اإلستثمار األجنبي 
في أسواق المال المحلية 

العام 2014 

تقارير
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على  املحلية  لالأ�صواق  االإداري���ة  الرقابة  كفاءة  زي��ادة 
تعامالت  خا�صة  ي��وم  ك��ل  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال���ت���داوالت 
ت�صهيل  ي�صاهم يف  ما  املوؤ�ص�صاتيني، وهو  امل�صتثمرين 
ل��ق��وان��ني  جت�����اوزات  اأو  خم��ال��ف��ات  اأي  ع���ن  ال��ك�����ص��ف 
مثل  اأن  موؤكدا  وق��ت،  اأي  يف  ارتكابها  يتم  ال��ت��داوالت 
هذه اخلطوة تعد اأكرث من جيدة جلهة تعزيز الثقة يف 

التعامالت.
اإن  امل��ايل  اخلبري  خري�صات  رام��ي  ق��ال  جانبه،  من 
هيئة  بذلتها  ك��ب��رية  ج��ه��ود  عقب  ج��اء  ال��ن��ظ��ام  اإق����رار 
كربيات  مع  التن�صيق  وبعد  وال�صلع  املالية  االأوراق 
املعني  تعد  التي  االأجنبية  اال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات 
التجميعي  احل�����ص��اب  ب���وج���ود  وال��رئ��ي�����ص��ي  االأول 
يف  ي�صاهم  مما  و�صاطة  �صركات  اإدارت���ه  يتوىل  ال��ذي 
من  ال�صريحة  ه��ذه  لعمل  واالإف�صاح  ال�صفافية  تعزيز 

امل�صتثمرين يف االأ�صواق املالية.
واأ�صار اإىل اأن الو�صيط يقوم بتجميع طلبات ال�صراء 
ووفقًا  احل�صاب  هذا  خالل  املوؤ�ص�صني  عمالئه  مل�صلحة 
يكون  اليومية،  التداول  جل�صة  نهاية  ويف  الأوامرهم، 
�صراوؤها  مت  التي  االأ�صهم  كل  بتوزيع  ُملزمًا  الو�صيط 
اخلا�صة  احل�صابات  اإىل  املجمع  احل�صاب  خ��الل  م��ن 

احل�صاب  ويعود  املقا�صة،  لدى  امل�صجلة  بامل�صتثمرين 
التجميعي "ُم�صّفرًا" يف نهاية تعامالت كل جل�صة.

وو�صف خري�صات توفري نظام احل�صاب التجميعي، 
مكانة  من  يعزز  وحيويًا  مهمًا  مطلبًا  ليلبي  جاء  باإنه 
ال��ع��ام  خ��الل  ترقيتها  ج��رى  ال��ت��ي  املحلية  االأ����ص���واق 
ال��ن��ظ��ام يعد خطوة  ك��ون  اإىل ج��ان��ب  امل��ا���ص��ي، وذل���ك 
جديدة يف �صل�صلة اخلطوات التي داأبت هيئة االأوراق 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  اتخاذها  على  وال�صلع  املالية 
االأ�صواق  عمل  حتكم  التي  الت�صريعية  البيئة  لتعزيز 
رفع  يف  اأي�صا  �صي�صاهم  النظام  اأن  اإىل  م�صريا  املالية، 
م�صتوى تدفق ال�صيولة االأجنبية خالل املرحلة القادمة 

اإىل االأ�صواق املحلية.
واأكد اأن فائدة احل�صاب التجميعي تتمثل يف ت�صهيل 
اإدارة عمليات ال�صراء املتعددة للموؤ�ص�صات املالية ذات 
من  يزيد  كما  احل�صابات،  من  النوع  هذا  ملثل  احلاجة 
على  ���ص��واء  ف��ي��ه،  املرتبط  االإداري����ة  العمليات  ك��ف��اءة 
وذلك  التنفيذ،  عملية  مرونة  اأو  االإجناز  �صرعة  �صعيد 
االأوام��ر  اإدارة  النظام  خالل  من  ميكن  اأنه  على  عالوة 
�صهولة  بكل  املحلية  االأ���ص��واق  اإىل  ال�صيولة  ودخ��ول 

وي�صر.

نظام  ه��و  التجميعي  احل�����ص��اب  ن��ظ��ام  اإن  وق����ال 
معمول به يف غالبية البنوك العاملية، موؤكدا اأن الفكرة 
احل�صول  النظام  تطبيق  من  واجلوهرية  االأ�صا�صية 
على  ُي�صجع  مما  املجمعة،  لالأ�صهم  اأف�صل  اأ�صعار  على 

زيادة االإقبال على االإ�صتثمار يف االأ�صواق.
 " ن��ظ��ام  تطبيق  اإم��ك��ان��ي��ة  خري�صات  ي�صتبعد  ومل 
بعد  االأف���راد  امل�صتثمرين  على  التجميعي"  احل�صاب 
القادمة  املرحلة  خالل  املوؤ�ص�صات  على  تطبيقه  جناح 
ويرفع  دعم  دفعة  املالية  االأ�صواق  �صيمنح  الذي  االأم��ر 

من م�صتوى ال�صيولة املتداولة فيها.
 وكانت هيئة االأوراق املالية اأ�صدرت نظام احل�صاب 
الأغرا�ص  وذلك   ،allocation account التجميعي 
فيه  تتم  ال��ت��ي  ال���ت���داوالت  وت��ن��وي��ع  ال�����ص��وق  تن�صيط 
املمار�صات  على  االط��الع  بعد  وذلك  ال�صيولة،  وزي��ادة 
املجمعة  احل�صابات  بنظام  يتعلق  فيما  املتبعة  العاملية 
قد  وم��ا  به  املتعلقة  اجلوانب  كافة  االعتبار  يف  اأخ��ذًا 

يرتتب على تطبيقه من نتائج يف اأ�صواق الدولة.
على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  النظام  ه��ذا  تطبيق  ول��غ��اي��ات 
قرار  من   )35( رق��م  امل��ادة  من  كل  على  تعديل  اإج���راء 
�صاأن  يف   2001 ل�صنة   )3( رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 
ق��رار  م��ن   )5( وامل���ادة  ال�صوق  بعمل  اخل��ا���ص  النظام 
�صاأن  يف   2001 ل�صنة   )2( رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 
بالتداول واملقا�صة والت�صويات ونقل  النظام اخلا�ص 
التعديل  يجيز  بحيث  املالية؛  االأوراق  وحفظ  امللكية 
اإعطاء  مع  التجميعي،  احل�صاب  لنظام  وفقًا  التداول 
ال�صوق �صالحية و�صع ال�صوابط واالإجراءات الالزمة 
لتطبيق هذا النظام، على اأن تقوم االأ�صواق من جانبها 
موافقة  بعد  النظام  بهذا  اخلا�صة  ال�صوابط  باعتماد 

الهيئة. 

تسهيل إدارة عمليات 
الشراء المتعددة 

للمؤسسات المالية 
ذات الحاجة لمثل هذا 

النوع من الحسابات
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في نمو قياسي منذ تأسيس األسواق المالية

اأرباح ال�سركات الوطنية تقفز اإىل 62.9 مليار درهم 
خالل عام 2014 

يف  املدرجة  لل�صركات  املجمعة  االأرب��اح  �صايف  قفز 
نحو  اإىل  املايل  ودبي  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �صوقي 
ن�صبته  بنمو   2014 ال��ع��ام  خ��الل  دره��م  مليار   62.9
نحو  فيه  وبلغت  �صبق  ال��ذي  العام  مع  مقارنة   %  27
القيا�صية  الزيادة  وجاءت   ، درهم  مليار  مليار   49.51
نوعها  م��ن  االأوىل  تعد  وال��ت��ي  ال�صركات  ربحية  يف 
الن�صاط  لعودة  مواكبة  املالية  االأ�صواق  تاأ�صي�ص  منذ 
البنوك  مقدمتها  ويف  االقت�صادية  القطاعات  كافة  اإىل 
واالت�صاالت،   املالية  اخلدمات  اال�صتثمار،  والعقار، 
والتي تلعب ا�صهمها دور املحرك الرئي�صي للن�صاط يف 

االأ�صواق.
وو�صف خرباء ماليون النتائج املالية التي حققتها 
ال�صركات خالل العام املا�صي باأنها ت�صكل نقطة حتول 
يف م�����ص��رية رب��ح��ي��ة ه��ذه ال�����ص��رك��ات وت��ع��ط��ي اإ���ص��ارة 
ا�صرتاتيجة  تنفيذ  يف  بقوة  ما�صية  اأنها  على  وا�صحة 
عملها يف كافة القطاعات التي تعمل بها دون ا�صتثناء.
ت�صكل  امل�صجلة  القيا�صية  الربحية  اأن  اإىل  م�صريين 
امل���درج���ة يف  اأ���ص��ه��م��ه��ا  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف  ج���ذب  عن�صر 

االأ�صواق املالية.
�صجع  االأرب���اح  من  امل�صتوى  ه��ذا  بلوغ  اإن  وقالوا 
يف  �صاهم  مما  توزيعاتها  ن�صبة  زي��ادة  على  ال�صركات 
يف  ي�صاعد  كما  اأ�صهمها  يف  امل�صتثمرين  عوائد  تعظيم 
اإعادة  نتيجة  االأ�صواق وذلك  تعامالت  الثقة يف  تعزيز 
�صخ جزء مهم من هذه التوزيعات يف قاعات التداول.

اأعلنتها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  النتائج  ح�صيلة  واأظ��ه��رت 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  املدرجة  ال�صركات 
2014 اإىل نحو  اأرباحها خالل العام  عن زيادة �صايف 
مع  مقارنة   %  15.7 ن�صبته  بنمو  دره��م  مليار   35.18
االأرباح امل�صجلة يف العام 2013 والبالغة 30.4 مليار 

درهم.
2014 يف �صوق  اأما بالن�صبة لالأرباح املجمعة لعام 
بنف�ص  مقارنة   %  45 بن�صبة  ارتفعت  فقد  امل��ايل  دب��ي 
مليار   27.78 اإىل  لت�صل  املا�صي،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة 

درهم، مقارنة ب� 19.15 مليار درهم.
ال�����ص��رك��ات  ل��ن��ت��ائ��ج  االإج��م��ال��ي��ة  احل�صيلة  وك��ان��ت 
املدرجة ب�صوق دبي املايل خالل الربع االأخري من عام 

ال�صركات  لتلك  االأرباح املجمعة  ارتفاع  2014، �صهدت 
دره��م  مليار   7.49 ب���  مقارنة  دره��م  مليار   9.66 اإىل 
وذلك   ،2013 عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  حتقيقها  مت 
 %  29 2.17 مليار درهم وبن�صبة بلغت  بارتفاع قدره 

عن الفرتة املماثلة من العام ال�صابق.
ال�صركات  لنتائج  االإج��م��ال��ي��ة  احل�صيلة  واأظ��ه��رت 
الربع  خالل  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ب�صوق  املدرجة 
ال�صركات  لتلك  املجمعة  االأرباح  تراجع   ،2014 الرابع 
دره��م  مليار   5.01 ب���  مقارنة  دره��م  مليار   4.51 اإىل 
وذلك   ،2013 عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  حتقيقها  مت 
بلغت  وبن�صبة  دره��م  مليون   507.8 ق��دره  بانخفا�ص 

15 % عن الفرتة املقابلة من العام ال�صابق.
دملا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  عامر  ه�صام  وق��ال 
الن�صاط  عودة  بعد  متوقعا  كان  "لقد  املالية  للو�صاطة 
بقوة اإىل خمتلف القطاعات االإقت�صادية ارتفاع ربحية 
و�صولها  لكن  املالية  االأ���ص��واق  يف  املدرجة  ال�صركات 
موؤكدا  التوقعات"،  فاق  القيا�صية  امل�صتويات  هذه  اإىل 
ربحيتها  يف  النمو  م�صرية  على  ال�صركات  حمافظة  اأن 
اأ�صهمها املدرجة  يعد عامال م�صجعا على االإ�صتثمار يف 

يف ال�صوقني.
كبرية  من��و  لن�صب  ال�صركات  حتقيق  اأن  واأ���ص��اف 
توزيعاتها  ن�صبة  يف  �صخية  زيادة  واكبه  ربحيتها  يف 
االإ�صتثمار  مبوا�صلة  الثقة  ع��زز  مما  امل�صاهمني  على 

35.18
مليار درهم صافي أرباح 

الشركات المدرجة في سوق 
أبوظبي لألوراق خالل 2014

11
مليار درهم صافي األرباح 

التي حققتها شركات قطاع 
االتصاالت العام 2014

35.16 
مليار درهم صافي األرباح 

التي حققها 22 بنكًا
 العام 2014

تقارير
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قررت  بعدما  لها  �صيولة جديدة  فيها و�صاهم يف جذب 
�صريحة جديدة من امل�صتثمرين �صراء اأ�صهمها. 

ال�����ص��رك��ات  رب��ح��ي��ة  ال��ن��م��و يف  ن�����ص��ب  اأن  واأك�����د   
حمفزات  م��ن  بدعم  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  �صتتوا�صل 

كثرية منها حت�صن اأداء ال�صركات املدرجة.
االأك���رب  الن�صيب  ع��ل��ى  ال��ب��ن��وك  ق��ط��اع  وا���ص��ت��ح��وذ 
وارتفع �صايف االأرباح التي حققها 22 بنكا اإىل 35.16 
2014 وبنمو ن�صبته 25.7 %  مليار درهم خالل العام 
من  نف�صها  ال��ف��رتة  يف  دره��م  مليار   27.97 ب���  مقارنة 

العام ال�صابق.
�صوق  يف  مدرجًا  بنكًا   14 اأرب��اح  �صايف  بلغ  وفيما 
نهاية  مع  دره��م  مليار   23.2 املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
ب��ذات  مقارنة   %  15.8 ن�صبته  وبنمو  املا�صي  ال��ع��ام 
بنوك   8 اأرب���اح  2013، من��ا �صايف  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة 
مرتفعة   %  50.8 بن�صبة  امل��ايل  دب��ي  �صوق  يف  مدرجة 
من نحو 4.03 مليارات درهم اإىل 11.9 مليار درهم مع 

نهاية العام املا�صي.
وارتفع اأرباح قطاع البنوك االإجمايل املدرج اأ�صهمه 
االأخري  الربع  املالية خالل  ل��الأوراق  اأبوظبي  يف �صوق 
مليار   5.67 لت�صل   %  17.2 بن�صبة   2014 العام  من 
درهم، مقارنة مع 4.84 مليار خالل نف�ص الفرتة من عام 
2013، حيث حقق "بنك اأبو ظبي الوطني" اأكرب ارتفاع   
يف االأرباح بن�صبة 27 % لت�صل اإىل 1.38 مليار درهم 

مقابل 1.09 مليار خالل الربع الرابع 2013.
و�صجل "بنك اخلليج االأول" ثاين اأكرب بنك يف اإمارة 
 1.55 قدرها  اأرب��اح��ا  امل��وج��ودات،  حيث  من  اأبوظبي 
مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2014، وبن�صبة ارتفاع 
الفرتة  نف�ص  خالل  حتقيقه  مت  مبا  قيا�صا   %  13 بلغت 

من عام 2013.
 ويف �صوق دبي املايل، �صاهم قطاع البنوك باجلزء 

االأكرب من االأرباح املجمعة لل�صركات خالل الربع الرابع 
حققت  حيث   ،%  32 بلغت  م�صاهمة  وبن�صبة   ،2014

الرابع  الربع  االأرب��اح خالل  ارتفاعا يف  البنوك  غالبية 
.2014

وو�صلت االأرباح املجمعة لقطاع البنوك 3.09 مليار 
درهم خالل الربع الرابع 2014، مقارنة ب� 1.96 مليار 
درهم خالل نف�ص الفرتة من العام ال�صابق، وبن�صبة منو 

بلغت 57.4 %. 
البنوك  الوطني" اأك��رب  دبي  االإم��ارات  "بنك  وحقق 

دره��م  مليار   1.23 ق��دره��ا  اأرب��اح��ا  بال�صوق  امل��درج��ة 
بلغت  ارت��ف��اع  وبن�صبة   ،2014 ال��راب��ع  الربع  بنهاية 
82 % قيا�صا مبا مت حتقيقه خالل نف�ص الفرتة من عام 

2013
10 �صركات عقارية  ويف قطاع العقار، قفزت اأرباح 
 11.2 اإىل  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  يف  مدرجة 
مليار درهم يف نهاية العام 2014 بنمو 13.6 % تقريبًا 
مقارنة مع الفرتة نف�صها من العام 2013 والذي بلغ فيه 

�صايف ربحيتها نحو 9.7 مليارات درهم.
اأرباحه  اأما على �صعيد قطاع االت�صاالت، فقد بلغت 
درهم  مليار   11 نحو   2014 العام  خالل  ال�صوقني  يف 
بنمو ن�صبته 21 % مقارنة مع العام الذي �صبق وبلغت 

فيه الربحية نحو 9.06 مليار درهم.
و�صاهم قطاع االت�صاالت بن�صبة 47.5 % من اإجمايل 
الربع  خ��الل  امل��ايل  اأبوظبي  ل�صوق  املجمعة  االأرب���اح 
اأكرب  "ات�صاالت"  �صركة  حققت  حيث   ،2014 ال��راب��ع 
مليار   2.14 قدرها  اأرب��اح��ا  اأبوظبي  �صوق  يف  �صركة 
درهم خالل الربع الرابع 2014، وبن�صبة ارتفاع قدرها 

47 % مقارنة بنف�ص الفرتة من عام 2013. 
يف  امل���درج  الطاقة  قطاع  �صاهم  فقد  ذل��ك،  وبعك�ص 
�صوق اأبوظبي يف انخفا�ص االأرباح االإجمالية لل�صوق 
يف  ارتفاعا  �صجل  بعدما   2014 ال��راب��ع  ال��رب��ع  خ��الل 
اخل�صائر بن�صبة 47.5 % لت�صل اإىل 3.65 مليار درهم 
اخل�صائر  ارت��ف��اع  وي��رج��ع  دره���م،  مليار   2.47 مقابل 
للطاقة"  الوطنية  "اأبوظبي  �صركة  ت�صجيل  نتيجة 
مليار   2.60 مقابل  دره��م،  مليار   3.63 قدرها  خ�صائر 
2013، وت�صجيل �صركة دانة  درهم خالل الربع الرابع 
ب��اأرب��اح  مقارنة  دره��م  مليون   15 ق��دره��ا  خ�صائر  غ��از 
العام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  درهم  مليون   128 قدرها 

ال�صابق.

% 47.5
مساهمة قطاع االتصاالت في 

األرباح المجمعة لسوق أبوظبي 
المالي خالل الربع الرابع 2014

27.78
مليار درهم صافي أرباح 

الشركات المدرجة في سوق 
دبي المالي خالل العام 2014

11.2 

% 32

مليار درهم األرباح التي 
حققتها 10 شركات عقارية 

العام 2014

مساهمة قطاع البنوك في 
األرباح المجمعة في سوق

 دبــــي المالـــي
 خالل 2014

مساهمة قطاع البنوك في 
األرباح المجمعة في سوق

 دبــــي المالـــي
 خالل 2014

مليار درهم األرباح التي 
حققتها 10 شركات عقارية 

العام 2014
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قطاع البنوك يستحوذ على النسبة األكبر من التوزيعات

بلغت التوزيعات النقدية واأ�صهم املنحة التي اأعلنت 
املالية  االأ���ص��واق  يف  املدرجة  الوطنية  ال�صركات  عنها 
بعد  وذلك  دره��م،  مليار   33.72 نحو   2014 العام  عن 
م�صح  بح�صب  عليها  العمومية  اجلمعيات  م�صادقة 
29.05 مليار درهم اأرباحًا نقدية و4.66  ر�صمي، منها 

مليار درهم توزيعات املنحة.
التي  التوزيعات  قيمة  يف  املتوا�صل  النمو  وياأتي 
االرتفاع  عقب  للم�صاهمني  الوطنية  ال�صركات  منحتها 
العام  خالل  اأرباحها  �صايف  يف  حققته  الذي  القيا�صي 
2014 والذي و�صل اإىل نحو 62.96 مليار درهم بنمو 
فيه  وبلغت  �صبق  الذي  العام  مع  مقارنة   %  27 ن�صبته 

نحو 49.56 مليار مليار درهم ، 
ال�صركات  ربحية  يف  القيا�صية  ال��زي��ادة  وج���اءت 
االأ���ص��واق  تاأ�صي�ص  منذ  نوعها  من  االأوىل  تعد  والتي 
القطاعات  ك��اف��ة  اإىل  الن�صاط  ل��ع��ودة  م��واك��ب��ة  امل��ال��ي��ة 
االقت�صادية ويف مقدمتها البنوك والعقار والتي تلعب 

اأ�صهمها دور املحرك الرئي�صي للن�صاط يف االأ�صواق.
الن�صيب  على  اال�صتحواذ  البنوك  قطاع  ووا���ص��ل 
امل�صاهمني  امل��وزع��ة على  االأرب���اح  اإج��م��ايل  م��ن  االأك��رب 
وقام 20 بنكا بتوزيع 18,51 مليار درهم منها 15.92 
منحة،  �صهم  مليار  و2,58  نقدية  اأرب��اح��ا  دره��م  مليار 
 7.78 بلغت  توزيعات  باإجمايل  االت�صاالت  قطاع  تاله 
 790 ونحو  نقدا  دره��م  مليار   6.99 منها  دره��م  مليار 

باإجمايل  ثالثا  العقار  قطاع  منحة.وجاء  اأ�صهم  مليون 
مليار   1.98 منها  دره��م  مليار   2.88 بلغت  توزيعات 
درهم توزيعات نقدية ونحو 897 مليون اأ�صهم منحة. 
اال�صتثمار  قطاعات  على  التوزيعات  بقية  وت��وزع��ت 
اال�صتهالكية  واخل��دم��ات  والتاأمني  املالية  واخل��دم��ات 

والقطاعات االأخرى املدرجة.
وب��ل��غ ع���دد ال�����ص��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت مبنح 
بنكا   17 البنوك  قطاع  من  نقدية  توزيعات  م�صاهميها 
بقيمة 15.92 مليار درهم وبن�صبة 54.9 % من اجمايل 
التوزيعات النقدية جلميع ال�صركات الوطنية تاله قطاع 
% تقريبا من خالل �صركتني هما   24 االإت�صاالت بن�صبة 
املتكاملة.والقطاع  واالت�صاالت  لالت�صاالت  االإم��ارات 
على  الن�صبة  بقية  وتوزعت   .%  6.8 بن�صبة  العقاري 

القطاعات االأخرى.
قطاع  ا�صتحوذ  امل��ن��ح��ة،  ت��وزي��ع��ات  يخ�ص  وفيما 
البنوك اأي�صا على الن�صيب االأكرب وبواقع 2.58 مليار 
توزيعات  اإج��م��ايل  م��ن   %  55 ن�صبته  م��ا  ت�صكل  �صهم 
العقار  قطاع  ت��اله  الوطنية،  ال�صركات  جلميع  املنحة 
بواقع 897 مليون �صهم وبن�صبة 19.2 % واالت�صاالت 

مبقدار 790 مليون �صهم ت�صكل ما ن�صبته 16.9 %.
وت�صدر بنك اخلليج االأول قائمة االأكرث توزيعا يف 
وبقيمة  نقدا   %  100 بتوزيع  قام  حيث  البنوك  قطاع 
مليون   600 تعادل  منحة   % و15  دره��م  مليارات   3.9

����ص���ه���م، ت�����اله ب���ن���ك اأب���وظ���ب���ي 
التجاري 

الذي وزع 2.23 مليار درهم وبنك 
بتوزيعات  ال��وط��ن��ي  دب��ي  االإم�����ارات 

نقدية بلغت 1.94 مليار درهم ثم اأبوظبي 
الوطني بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 1.89 

وبنك  منحة  اأ�صهم  مليون   473 ونحو  دره��م  مليار 
دبي اال�صالمي 1.57 مليار درهم نقدا.

النقدية  التوزيعات  قيمة  بلغت  العقار  قطاع  ويف 
قيمتها  و�صلت  فيما  دره��م  مليار   1.07 اعمار  ل�صركة 
 106 ونحو  درهم  مليون   708 ال��دار  ل�صركة  بالن�صبة 
مليون  و100  العقارية  االإحت��اد  ل�صركة  دره��م  مليون 
�صركة  ووزع��ت  العقارية.  اخليمة  راأ���ص  ل�صركة  دره��م 
وداماك  درهم  مليون   220 بقيمة  منحة  اأ�صهم  ارابتك 
مليون   177 العقارية  واالإحت����اد  دره���م  مليون   500

درهم.
بور�صات  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  وت�صدر 
النقدية  االأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  ن�صب  حيث  م��ن  املنطقة 
املدرجة  الوطنية  ال�صركات  م�صاهمي  على  امل��وزع��ة 
فقط  نقدية  وبتوزيعات  املا�صي  العام  عن  ال�صوق  يف 
19 مليار درهم وذلك با�صتثناء توزيعات  بلغت قيمتها 
لل�صركات  النقدية  التوزيعات  قيمة  فيما و�صلت  املنحة 

الوطنية ب�صوق دبي املايل 9.55 مليار درهم.

مقارنة المؤشرات المالية ألسواق المنطقة

 إجمالي األرباح الموزعةالسوق المالي
) مليار دوالر (

القيمة السوقية للشركات 
المدرجة )مليار دوالر(

20132014
العائد النقدي لكامل السوق )%(العائد النقدي لكامل السوق )%(

5.321143.84.6أبوظبي
0.92214.44.4مسقط

224.24.4 0.96البحرين
7.361833.44.0قطر

3.18873.13.6الكويت
15.915682.92.8السعودية

2.60932.22.7دبي

�سركة وطنية مدرجة توزع 29,05 مليار درهم نقدًا 73
و4,67 مليار �سهم منحة

تقارير



35أوراق مالية

وبح�صب توقعات املحللني، فقد مت اعادة �صخ اأكرث 
اإىل  اأخ���رى  م��رة  التوزيعات  م��ن  دره��م  مليار   20 م��ن 
بداية  منذ  ن�صاطا  ت�صهد  مازالت  التي  املالية  االأ�صواق 
اأن ن�صبة العوائد على  العام اجلاري االأمر الذي يعني 
جدوى  االأك��رث  تعد  باالأ�صهم  املتاجرة  يف  اال�صتثمار 

مقارنة مع غريها من االأداوت اال�صتثمارية االأخرى.
 ومع ا�صتمرار زيادة ن�صبة النمو يف التوزيعات فقد 
بلغ اجمايل قيمة التوزيعات النقدية لل�صركات الوطنية 
امل��درج��ة يف ���ص��وق��ي دب���ي واأب��وظ��ب��ي خ���الل االع���وام 
االأربعة املا�صية 94.1 مليار درهم منها 40 مليار درهم 
وا�صلت  وب��ذل��ك  و2012   2011 ع��ام��ي  خ��الل  وزع��ت 
حتقيقا  االأ�صواق  اأكرث  قائمة  ت�صدر  االإم��ارات  اأ�صواق 
اخلليجي  امل�صتوى  على  للم�صتثمرين  بالن�صبة  للعائد 

والعربي ب�صكل عام.

ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  البلو�صي  را���ص��د  وق���ال 
النقدية  التوزيعات  حجم  اإن  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
االإم��ارات  اأ�صواق  يوؤكد جاذبية  العام  املا�صي  العام  عن 
حيث  املنطقة  اأ���ص��واق  م��ن  ال��ع��دي��د  على  تفوقت  ال��ت��ي 
حيث  من  ن�صبه  اأعلى  على  االإم����ارات،  اأ���ص��واق  ح�صلت 
العائد النقدي على اال�صتثمار اأو ما ي�صمى الريع، وهو 
الرقم املتح�صل من ق�صمة ن�صبة التوزيعات النقدية على 
ال�صعر ال�صوقي. واأكد اأن ارتفاع قيمة التوزيعات ي�صاهم 
يف جذب املزيد من اال�صتثمارات يف ال�صوق حيث يعاد 
املالية  االأ���ص��واق  التوزيعات يف  ه��ذه  م��ن  ت��دوي��ر ج��زء 
خا�صه يف ظل انخفا�ص الفوائد البنكية. وب�صاأن اأهمية 
العام،  خ��الل  م��رة  م��ن  اأك��رث  بتوزيعات  ال�صركات  قيام 
للتوزيعات يف  اأكرث من مو�صم  اإن وجود  البلو�صي  قال 
�صيجذب  تطبيقه  اأن  واعتقد  ومفيد،  مميز  اأم��ر  ال�صنة 
اإىل االإم��ارات من دول املنطقة  اأم��وال وتدفقات �صخمة 
االأ���ص��واق  يف  التوزيعات  ن�صاط  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة 
االأخرى االإقليمية واغلبية العاملية مرة واحدو يف العام، 
ووجود �صركات اإماراتية بجانب �صركتي ات�صاالت ودو 

مليارات ال����ت����ي ت�����وزع  �صيجذب  ال��ع��ام  يف  م��رت��ني 
من  لال�صتفادة  ال��دراه��م 
ال  مرتفع  نقدي  عائد 
يقل عن 6 % مقارنه 
مع اأ�صعارالفائدة 

املتدنية.
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اأك��دت �صهى رجب حملل مايل رئي�صي يف هيئة   
توفر  امل���ال  اأ����ص���واق  اأن  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
لتحقيق  وال�صركات  للحكومات  املنا�صب  التمويل 
بالنفع  يعود  مبا  ن�صاطاتها  يف  والتو�صع  غاياتها 
على االقت�صاد ككل من حيث النمو االإيجابي وتوفري 

فر�ص العمل.
اأ�صواق  "اكت�صف  واأ�صافت يف حما�صرة بعنوان 
راأ�ص املال"، اأن االأ�صواق ت�صاهم يف توجيه مدخرات 
لهم عوائد جمزية،  التي حتقق  االأماكن  اإىل  االأف��راد 
اال�صتثمارية  االأدوات  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  خ���الل  م��ن 
كفاءة  توفر  اأنها  اإىل  منوهة  الكافية،  ال�صيولة  ذات 
تخ�صي�ص املوارد االقت�صادية الأف�صل اال�صتخدامات 
تعاين عجزًا  التي  للقطاعات  التمويل  وكذلك توفري 
اكت�صاف  يف  ت�صاهم  االأ����ص���واق  اإن  وق��ال��ت  م��ال��ي��ًا. 
تاأثري  م��ن  والتخفيف  ل��الأ���ص��ول،  ال��ع��ادل��ة  االأ���ص��ع��ار 
االعتماد  ع��ن  تنجم  ق��د  التي  الت�صخمية  ال�صغوط 

من  اأن  رج��ب  �صهى  وتابعت  امل�صارف.  م��وارد  على 
ادخار  االأ�صواق هو  التي توفرها  اال�صتثمار  اأهداف 
االأموال وتنميتها ال�صتخدامها يف امل�صتقبل، وتوفري 
االحتياجات  لتاأمني  اأو  امل�صتقبل  يف  اإ�صايف  دخ��ل 
ال�صرورية، اإ�صافة اإىل التعوي�ص عن اآثار الت�صخم 
ع��ل��ى امل����دخ����رات مب�����رور ال���وق���ت. وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
اال�صتثمارية،  املحفظة  تكوين  خطوات  املحا�صرة 
من  بو�صوح  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة  حتديد  واأهمية 
خالل املدخالت اخلا�صة والفريدة لكل م�صتثمر وهي 
اأهداف العوائد اال�صتثمارية، درجة حتمل املخاطر، 
ومن  االأخ����رى  اال�صتثمارية  االأه�����داف  وحم����ددات 
املتاحة،  الزمنية  والفرتة  املطلوبة،  ال�صيولة  اأهمها 
املحفظة  يف  اال�صتثمارية  االأ���ص��ول  توزيع  وكيفية 
على فئات االأ�صول املختلفة وتطرقت املحا�صرة اإىل 
وال�صندات،  االأ�صهم  منها:  املختلفة  االأ�صول  اأن��واع 

وال�صناديق اال�صتثمارية، وال�صلع.

 اأ�سواق املال توفر التمويل الالزم للحكومات وال�سركات

 ندوتان حول اآليات عمل اأ�سواق املال 

من  امل��ال  راأ���ص  اأ�صواق  فوائد  الندوة  وا�صتعر�صت 
وال�صركات  للحكومات  املنا�صب  التمويل  توفري  حيث 
لتحقيق غاياتها والتو�صع يف ن�صاطاتها مبا يعود بالنفع 
وتوفري  االإيجابي  النمو  حيث  من  ككل  االقت�صاد  على 
االأماكن  اإىل  االأف���راد  مدخرات  وتوجيه  العمل،  فر�ص 
التي حتقق لهم عوائد جمزية، من خالل اال�صتثمار يف 
وكفاءة  الكافية،  ال�صيولة  ذات  اال�صتثمارية  االأدوات 
اال�صتخدامات  الأف�صل  االقت�صادية  امل��وارد  تخ�صي�ص 
وكذلك توفري التمويل للقطاعات التي تعاين عجزًا ماليًا، 
من  والتخفيف  لالأ�صول،  العادلة  االأ�صعار  واكت�صاف 
قد تنجم عن االعتماد  التي  الت�صخمية  ال�صغوط  تاأثري 

على موارد امل�صارف.
تتمثل  التي  اال�صتثمار  الأه���داف  ال��ن��دوة  وتعر�صت 
يف ادخار االأموال وتنميتها ال�صتخدامها يف امل�صتقبل، 
وتوفري دخل اإ�صايف يف امل�صتقبل اأو لتاأمني االحتياجات 
ال�صرورية، والتعوي�ص عن اآثار الت�صخم على املدخرات 

مبرور الوقت.
اال�صتثمارية،  املحفظة  عمل  اآليات  الندوة  وف�صلت 
ال�صيا�صة  حتديد  واأهمية  املحفظة،  تكوين  وخطوات 
اخلا�صة  امل��دخ��الت  خ��الل  م��ن  بو�صوح  اال�صتثمارية 
وال���ف���ري���دة ل��ك��ل م�����ص��ت��ث��م��ر وه����ي اأه�������داف ال��ع��وائ��د 
اال�صتثمارية، درجة حتمل املخاطر، وحمددات االأهداف 
املطلوبة،  ال�صيولة  اأهمها  وم��ن  االأخ��رى  اال�صتثمارية 
االأ���ص��ول  ت��وزي��ع  وكيفية  امل��ت��اح��ة،  الزمنية  وال��ف��رتة 

اال�صتثمارية يف املحفظة على فئات االأ�صول املختلفة.
املختلفة  االأ�صول  اأن��واع  اإىل  حنفي  �صهى  وتطرقت 
بادئة باالأ�صهم حيث عر�صت للفرق بني االأ�صواق االأولية 
العوامل  واأه��م  االأ�صهم،  وعوائد  الثانوية،  واالأ���ص��واق 
ال�صندات  فيها وكيفية ح�صابها. وتناولت كذلك  املوؤثرة 

و�صندات  احلكومية  ال�����ص��ن��دات  ب��ني  ال��ف��رق  حيث  م��ن 
ال�صركات، والعوائد املحققة من ال�صندات، وال�صناديق 
اأنواعها ومزايا اال�صتثمار فيها،  اال�صتثمارية من حيث 
وال�صلع من حيث اأنواعها وكيفية اال�صتثمار فيها �صواء 

ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر.
واأ�صارت الندوة اإىل اأهمية فهم العالقة بني املخاطرة 
والعائد لتطوير اال�صرتاتيجية اال�صتثمارية مع الرتكيز 
على ثالثة مبادئ اأ�صا�صية يتعني على امل�صتثمر تذكُّرها 

عالقة  والعائد  املخاطرة  ب��ني  العالقة  اأن  وه��ي  دائ��م��ًا 
طردية، كما اأن قدرة ورغبة حتمل املخاطر تتفاوت بني 
اال�صتثمارات  تنويع  اأهمية  اإىل  اإ�صافة  م�صتثمر واآخر، 
املخاطر،  تقليل  يف  فوائد  من  ذل��ك  يف  ملا  املحفظة  يف 
لبع�ص  ال�صيئ  االأداء  عن  الناجتة  اخل�صائر  وتعوي�ص 
اال�صتثمارات، وتنويع م�صادر العوائد. كما عقدت كذلك 
واالأ���ص��ول  اال�صتثمارات  وخم��اط��ر  ع��وائ��د  ب��ن  مقارنة 

املختلفة.

نظمت هيئة 
االأوراق املالية 
وال�صلع �صمن 

برناجمها للتوعية 
اال�صتثمارية 

ندوتني عن "اآليات 
عمل اأ�صواق راأ�ص 

املال"، وذلك يف كل 
من اأبوظبي  ودبي، 

قدم مادة الندوة 
�صهى حنفي املحللة 

املالية الرئي�صة 
بق�صم البحوث 

والتحليل املايل 
بالهيئة.

توعية
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البحوث  د. ماجد حمت�صب خبري  للندوة  العلمية  املادة  قدم 
والدرا�صات بالهيئة.

وتهدف الندوة اإىل تعريف امل�صاركني ب�صناديق اال�صتثمار 
هيكلتها،  وكيفية  وتاريخها،  عملها،  كيفية  على  الرتكيز  مع 
ال�صلة  ذات  االأخ��رى  والفنية  الت�صغيلية  اجلوانب  عن  ف�صاًل 
مفاهيم  دم��ج  ك��ذل��ك  ال��ن��دوة  ا�صتهدفت  كما  ال�صناعة،  ل��ه��ذه 

اال�صتثمارات ذات ال�صلة. 
�صناديق  عرفت  حيث  حم���اور،  ع��دة  على  ال��ن��دوة  ورك���زت 
تتكون  جماعي  ا�صتثمار  و�صيلة  اأنها  على  امل�صرتك  اال�صتثمار 
من وعاء  يتم من خالله جتميع االأموال من جمموعة كبرية من 
امل�صتثمرين بغر�ص اال�صتثمار يف االأوراق املالية مثل االأ�صهم 

وال�صندات واأدوات �صوق املال وغريها.
على  يعتمد  املالية  االأوراق  اختيار  اأن  املحا�صر  واأو�صح 
االعتبار  يف  باالأخذ  وهدفه،  لل�صندوق  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة 
اال�صتثمار  م��دي��ري  قبل  م��ن  يتم  ال�صناديق  ه��ذه  اإدارة  اأن 
ال�صندوق  م��ال  راأ����ص  با�صتثمار  يقومون  ال��ذي��ن  املحرتفني 
ا�صتثماري  ودخ����ل  راأ���ص��م��ال��ي��ة  م��ك��ا���ص��ب  حت��ق��ي��ق  وحم���اول���ة 
هيكلة  يتم  فاإنه  ذلك  عن  وف�صال  فيه.  امل�صاركني  للم�صتثمرين 
�صيا�صته  على  واحلفاظ  امل�صرتك  اال�صتثمار  �صندوق  حمفظة 
اال�صتثمارية ب�صكل يتنا�صب مع االأهداف اال�صتثمارية الواردة 

يف ن�صرة االكتتاب.
وتطرق املحا�صر اإىل اثنني من الهياكل القانونية الرئي�صية 
وال�صناديق  املفتوحة  ال�صناديق  هما  اال�صتثمار  ل�صناديق 

املغلقة، وبنينَّ االختالفات الرئي�صية بني النوعني.

االأدوات  اأك��رث  من  تعترب  اال�صتثمار  �صناديق  اأن  واأو�صح 
ب�صبب  وذل���ك  امل�صتثمرون  عليها  يقبل  ال��ت��ي  اال�صتثمارية 
ب�صاطتها باملقارنة مع غريها من االأدوات اال�صتثمارية، اإ�صافة 
اإىل كونها تقدم فائدة كبرية للم�صتثمرين الذين ال تتوفر لديهم 
ا�صتثماراتهم  الإدارة  الكايف  امل��ال  راأ���ص  اأو  الوقت  اأو  املعرفة 

ومدخراتهم بنق�صهم. 
ل�صناديق  املختلفة  الت�صنيفات  امل��ح��ا���ص��رة  وع��ر���ص��ت   
الدخل  و�صناديق  املال،  اأ�صواق  �صناديق  واأهمها:  اال�صتثمار 
حمدد،  اقت�صادي  قطاع  يف  املتخ�ص�صة  وال�صناديق  الثابت، 
وال�صناديق  العاملية،  وال�صناديق  امل��وؤ���ص��رات،  و�صناديق 
 ،)fund of funds( اأخ��رى  �صناديق  عدة  يف  ت�صتثمر  التي 
ال��دي��ن  ���ص��ن��دات  يف  ت�صتثمر  )ال��ت��ي  امل��ت��وازن��ة  وال�����ص��ن��ادي��ق 
ل��الأن��واع  معمق  بفهم  امل�����ص��ارك��ني  ل��ت��زوي��د  وذل���ك  واالأ���ص��ه��م(، 
للم�صتثمرين  املتاحة  اال�صتثمار  ل�صناديق  والكثرية  املتنوعة 

لالختيار منها بح�صب اأهدافهم اال�صتثمارية.
�صناديق  يف  اال�صتثمار  تكاليف  اأن  اإىل  املحا�صر  واأ���ص��ار 
اال�صتثمار ت�صمل ر�صوم اال�صرتاك اأو االكتتاب يف ال�صندوق، 
ر�صوم تدفع عند اخلروج من ال�صندوق، باالإ�صافة اإىل الر�صوم 
ويف  الت�صويق..  وتكاليف  الت�صغيل  وم�صروفات  االإداري���ة 
يف  لال�صتثمار  وامل�صاوئ  املخاطر  بع�ص  توجد  فاإنه  املقابل 
�صناديق اال�صتثمار امل�صرتك، تتفاوت بح�صب نوع ال�صندوق، 
وت�����ص��م��ل: امل�����ص��اري��ف امل��رت��ف��ع��ة ور����ص���وم امل��ب��ي��ع��ات لبع�ص 
اإدارة  يف  العاملني  كفاءة  وع��دم  االإدارة  و�صوء  ال�صناديق، 
ال�صندوق، تكاليف اال�صتثمار املرتفعة للمعامالت يف االأوراق 
ال�صيولة ال�صعيفة، و�صراء وبيع اال�صتثمارات يف  املالية ذات 
يكون  التي  االأ�صهم  وبيع  مربر،  وغري  كبري  ب�صكل  ال�صندوق 
ال�صندوق،  اأداء  الإعطاء �صورة غري حقيقية عن  �صيء  اأداوؤها 
مع مالحظة اأن هذه االأمور حتدث يف احلاالت التي ي�صيء فيها 

مدير ال�صندوق ا�صتخدام �صلطاته.

للتوعية  برنامجها  إطار  في   - والسلع  المالية  األوراق  هيئة  نظمت   
وذلك  المشترك"،  االستثمار  "صناديق  حول  توعية  ندوة   - االستثمارية 
المتخصصين  من  كبير  عدد  بحضور  ودبي،  بأبوظبي  الهيئة  مقر  في 

والمستثمرين والمهتمين.

 الهيئة ت�ستعر�س اآلية عمل 
�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك
 الهيئة ت�ستعر�س اآلية عمل 
�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك

اختيار األوراق المالية 
يعتمد على 

السياسة االستثمارية 
للصندوق وهدفه
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قدمها عضو لجنة مفوضي هيئة األوراق المالية واألسواق األمريكية

 ندوة حوارية حول التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية يف الوليات املتحدة 

ون���وه ج��االج��ر ب���اأن دول���ة االإم����ارات حققت اإجن����ازات كبرية 
حيث  النا�صئة؛  االأ�صواق  اأهم  واأحد  عامليًا  ماليًا  مركزًا  باعتبارها 
و�صفها باأنها "خمترب" لالبتكار والتطوير" وخا�صة املراكز املالية 
املوجودة يف الدولة، واثنى على اهتمام الدولة بفتح القنوات مع 
ياأتي من خالل   التقييم  اأن هذا  العاملية. واأو�صح  املالية  االأ�صواق 
متابعته واهتماماته بالرتكيز على املراكز املالية املتقدمة يف العامل 
مثل هوجن كوجن و�صنغافورة و�صنغهاي واالحتاد االأوروبي وكذا 
االأ�صواق املالية غري التقليدية واالأ�صواق النامية، وما يجري يف 

االأ�صواق االأخرى يف خمتلف اأنحاء العامل.
االأ�صواق  على  فقط  الرتكيز  عدم  يتعني  اأنه  املحا�صر  واأو�صح 
املتقدمة يف الواليات املتحدة واأوروبا باعتبارها النماذج الناجحة 
التي يجب تبنيها يف كل الدول، واإمنا يجب على كل �صوق مايل 
التفكري يف اختيار ما ينا�صبه وتطوير اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات 
اأخطاء  اخلا�صة به واملنا�صبة لطبيعته املميزة، مع اال�صتفادة من 

الدول االأخرى وخا�صة بعد درو�ص االأزمة املالية العاملية.
غالبًا  اإنها  وق��ال  املتحدة،  الواليات  يف  القوانني  اإىل  وتطرق 
ما تاأتي كانعكا�ٍص لالأزمات العاملية؛ فحيث كانت قوانني االأوراق 
املالية والهيئة يف عامي 1933و1934 ا�صتجابة للك�صاد الكبري يف 
عام 1929، وقانون Sarbanes Oxley ا�صتجابة النهيار فقاعة 
واالإدارية  املحا�صبية  االخرتاقات  والك�صف عن  االنرتنت  �صركات 
 Dodd�Frank قانون  كان  كما  املدرجة،  ال�صركات  من  كثري  يف 

يف عام 2010 ا�صتجابة لالأزمة املالية العاملية. واأ�صار اإىل اأن هذا 
القانون كبري احلجم ال يعالج ب�صكل ح�صري امل�صاكل التي ظهرت 
خالل االأزمة واإمنا يتطرق اإىل م�صائل كثرية اأخرى تهم االقت�صاد 

االأمريكي واالأ�صواق املالية االأمريكية.
واأو�صح اأن القانون يت�صمن بع�ص القواعد العامة والتكليفات 
وت�صريعات  قوانني  باإ�صدار  تقوم  باأن  الرقابية  للجهات  الكثرية 
حمددة تعالج امل�صائل التي تطرق اإليها القانون، والتي ي�صل عددها 
اإىل 100 نظام جديد مطلوب اإ�صداره من قبل الهيئة. واأ�صاف اأن 
القانون ال يزال مثارًا جلدل كبري يف اأو�صاط احلكومة واالأ�صواق 

املالية ملا يت�صمنه من تغيريات جذرية واأعباء تنظيمية.
مع  اأوروب��ا،  يف  لذلك  امل��وازي  التنظيمي  التطور  اإىل  واأ�صار 
توجيه  كل  ي�صدر  بحيث  فيها  الت�صريعات  اإ�صدار  اآلية  اختالف 
ال��دويل  املجتمع  اأن  اإىل  ونبه  ح��دة.  على  معينة  مب�صاألة  خا�ص 
املالية  االأ���ص��واق  على  االأنظمة  هذه  تاأثري  ملدى  مت�صككًا  ي��زال  ال 

العاملية.
عن  االأمريكية  والبور�صات  االأوراق  جلنة  مفو�ص  وحت��دث 
كانت   2008 عام  خالل  اأن��ه  اإىل  م�صريًا  االأويل،  االإ���ص��دار  �صوق 
قليلة  االأولية  االإ�صدارات  االأمريكية غري جاذبة وكانت  االأ�صواق 
مقارنة باالأ�صواق االأخرى االأوروبية واالآ�صيوية، مما حدا بلجنة 
الدولية،  اخلربات  على  واالطالع  الالزمة  باجلهود  للقيام   SEC
The Jumpstart Our Busi� قانون اإ�صدار  عن  ذلك   واأ�صفر 
ness Startups Act JOBS وذلك يف عام 2012 والذي يعترب 
التنظيمية،  االأعباء  يخف�ص  طويل  زمن  منذ  ي�صدر  قانون  اأول 
وكان الهدف الرئي�صي من هذا القانون هو اإتاحة فر�ص وو�صائل 
Emerg� النمو ذات  وال�صغرية  املتو�صطة  لل�صركات   جديدة 
ing growth companies والتي ال يتعدى اإجمايل اإيراداتها 
وتوفري  ال���الزم،  النمو  على  للح�صول  دوالر  مليار   1 ال�صنوية 

فر�ص العمل ملعاجلة م�صكلة تزايد ن�صبة البطالة. 

قدمها عضو لجنة مفوضي هيئة األوراق المالية واألسواق األمريكية

 ندوة حوارية حول التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية يف الوليات املتحدة 
لجنة  عضو  جاالجر  دانيال  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  استضافت 
حوارية  ندوة  في   SEC األمريكية  والبورصات  األوراق  هيئة  مفوضي 
قدم فيها عرضاَ تعريفيًا عن لجنة األوراق المالية والبورصات األمريكية، 
الدولية  والمنظمة  اللجنة  من  كل  بين  يتم  الذي  التعاون  وأشكال 
لهيئات األوراق المالية ومجلس االستقرار المالي المنبثق عن لجنة بازل 

المصرفية.

توعية
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عزيزي المستثمر.. تجنب الوقوع في هذه األخطاء

قد يقع امل�صتثمر يف بع�ص االأخطاء اأثناء تداول االأ�صهم 
يف االأ�صواق وذلك عن ق�صد اأو من غري ق�صد.. ونر�صد يف 

ال�صطور التالية بع�ص هذه االأخطاء.
 االأخطاء التي يقع فيها امل�صتثمرون وت�صنف كمخالفات 
واالأنظمة   2000 ل�صنة   4 رق��م  االحت��ادي  القانون  الأحكام 

ال�صادرة تنفيذا له. 
على  بناء  ا�صتباقية  بيع  اأو  ���ص��راء  عمليات  اإج���راء   .1
معلومات خا�صة باأوامر م�صتثمرين اأخرين وا�صتغالل تلك 

املعلومات بهدف حتقيق منافع �صخ�صية.
2. اإدخال اأوامر �صراء باأ�صعار خمتلفة ومتدرجة بكميات 
�صغرية لدعم عمليات البيع التي يقوم بها امل�صتثمر بكميات 

كبرية لكي ال يتاأثر �صعر ال�صهم باالنخفا�ص.
برتتيب  م�صتثمرين  باتفاق  متقابلة  عمليات  اإج��راء   .3
وبيعًا(  �صراًء   ( املراكز  وتبادل  بينهم  فيما  العمليات  تلك 
بهدف اإيجاد �صوق ن�صط غري حقيقي على الورقة املالية اأو 

التاأثري على حجم تداولها بال�صوق.
التنفيذ  اأمر )�صراء( على �صعر قريب من حيز  اإدخال   .4
يقوم  االأم��ر  حمل  ال�صعر  من  التنفيذ  �صعر  اق��رتاب  وعند 
اإلغاء االأمر حتى ال يتم التنفيذ  امل�صتثمر بتعديل ال�صعر اأو 

وذلك لدعم عمليات ال�صراء التي يقوم بها امل�صتثمر.
بني  م��ت��ق��اب��ل��ة  ع��م��ل��ي��ات  بتنفيذ  م�صتثمرين  ق��ي��ام   .5
ملحاولة  خمتلفة  و�صاطة  �صركات  خ��الل  وم��ن  ح�صاباتهم 

اإخفاء التالعب الذي يهدف اإىل التاأثري على �صعر ال�صهم.
بني  م��ت��ق��اب��ل��ة  ع��م��ل��ي��ات  بتنفيذ  م�صتثمرين  ق��ي��ام   .6

م�صتثمرين  عن  وك��الء  وب�صفتهم  ال�صخ�صية  ح�صاباتهم 
اأخرين وبالتايل يكون ُمتخذ قرار ال�صراء والبيع م�صتثمر 
واحد يف ذات الوقت ومن خالل �صركتي و�صاطة خمتلفتني 

بهدف التاأثري على �صعر ال�صهم.
عمليات  اإج��راء  االإغ��الق من خالل  �صعر  على  التاأثري   .7
�صركة  اأ�صهم  من  مثاًل(  �صهم   50( حم��دودة  لكميات  �صراء 
معينة ويف نهاية جل�صات التداول وقد يكون ذلك على مدار 

جل�صات متعاقبة بهدف التاأثري على �صعر ال�صهم.
8. ن�صر معلومات غري �صحيحة عن عرو�ص �صراء الأ�صهم 
تطورات  عن  ال�صائعات  وترويج  ون�صر  ال�صركات،  بع�ص 
جوهرية )اإيجابية( كاالندماج مع احد ال�صركات الرائدة اأو 
اأو �صفقات تدر دخاًل كبريًا لتلك ال�صركات )اأو  اإبرام عقود 
اإجراء  بهدف  وذلك  اإفال�صها،  اأو  ال�صركة  كت�صفية  �صلبية( 

عمليات �صراء اأو بيع لتحقيق اأرباح اأو جتنب خ�صائر.
9. قيام املطلعني لدى ال�صركة املدرجة )التي يتم التداول 
فرتة  خ��الل  ت��داوالت  ب��اإج��راء   ) ال�صوق  ل��دى  اأ�صهمها  على 
احلظر اخلا�صة باالإف�صاح عن املعلومة اجلوهرية التي من 
�صاأنها اأن توؤثر على �صعر ال�صهم وذلك قبل ع�صرة اأيام عمل 

من االإعالن عن تلك املعلومة وحتى تاريخ االإعالن.
ت��داوالت  باإجراء  املدرجة  بال�صركة  املطلعني  قيام   .10
املالية  البيانات  عن  باالإف�صاح  اخلا�صة  احلظر  فرتة  خالل 
نهاية  م��ن  ي��وم��ًا  ع�صر  خم�صة  قبل  وذل��ك  امل��درج��ة  لل�صركة 
ال�صنوية  اأو  �صنوية  الن�صف  اأو  الربعية  املالية  ال��ف��رتة 

وحلني االإف�صاح عن البيانات املالية.
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�سناديق ال�ستثمار
اأ�صدرت هيئة االأوراق املالية وال�صلع كتيبا تعريفيًا 
من  �صل�صلة  �صمن  وذل���ك  اال�صتثمار،  �صناديق  ح��ول 
اال�صتثمارات  على  ال�صوء  اإلقاء  اإىل  تهدف  االإ�صدارات 

املتاحة يف اأ�صواق املال، و�صرح القواعد املنظمة لها.
اأوعية  باأنها  اال�صتثمار  �صناديق  الكتيب  وع���رف 
املالية  االأوراق  من  جمموعة  على  ت�صتمل  ا�صتثمارية 
يتم اختيارها وفقا الأ�ص�ص ومعايري حمددة حتقق فائدة 

التنوع، الذي يوؤدي اإىل خف�ص م�صتوى املخاطرة.
واأو�صح اأن �صندوق اال�صتثمار يف كثري من االأحيان 
يكون هو احلل االأمثل للم�صتثمر الأنه ميثل وقاية له من 
التقلبات العنيفة التي تتعر�ص لها اأ�صواق املال من وقت 
الآخر، وجتعل اال�صتثمار خماطرة من االأف�صل اأن يديرها 
املحلية  االأ�صواق  بحركة  دراي��ة  على  حمرتفون  خ��رباء 

والعاملية.
مبينا  اال�صتثمار،  �صناديق  الأ�صكال  الكتيب  وعر�ص 
اأنها نوعان وهما: ال�صندوق املفتوح وال�صندوق املغلق.
ثابت  مال  راأ���ص  له  املغلق  ال�صندوق  اأن  اإىل  واأ�صار 
غ��ري حم��دد،  اأو  الأج��ل حم��دد  وي��ك��ون  لالكتتاب،  يطرح 
ويتم اإدراج وحداته اال�صتثمارية يف البور�صة، وحتدد 
بها  حتدد  التي  نف�صها  بالطريقة  الوحدات  هذه  اأ�صعار 
اأ�صعار اأ�صهم ال�صركات. وي�صتطيع حامل تلك احل�ص�ص 
اأو الوحدات اأن يبيعها داخل ال�صوق، كما ي�صتطيع �صائر 

املتعاملني حيازتها بعد طرحها من داخل ال�صوق.
اأما ال�صندوق املفتوح اأو امل�صرتك، فاإن راأ�ص ماله ال 
اإدارة  يكون ثابتا، وقد ي�صدر ح�ص�صا جديدة، وتلتزم 
ال�صندوق بتلبية طلبات اال�صرتداد التي ميكن اأن يتقدم 
متى  اال�صتثمارية  ال��وح��دات  اأو  احل�ص�ص  م��الك  بها 

اأرادوا.
و اأو�صح الكتيب اأنه ال يتم اإدراج ال�صناديق املفتوحة 
اأو امل�صرتكة يف االأ�صواق املنظمة اأو غري املنظمة، واإمنا 
ال�صناديق  لهذه  املن�صئة  اأو  امل�صدرة  ال�صركات  تن�صر 
اأ�صعار ال�صراء والبيع اخلا�صة بها يف ال�صحافة املالية، 
لغايات  وذل��ك  االأ�صعار  بهذه  ال�صندوق  اإدارة  وتلتزم 
البيع وال�صراء. وعدد االإ�صدار مزايا ال�صناديق، م�صريا 
اإىل اأن امل�صتثمر ي�صتفيد من 
خ���ربة اجل��ه��ات ال��ت��ي تدير 

واملقدرة  اخلربة  متلك  والتي  وا�صتثماراته  ال�صندوق 
من  اال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة  االأ���ص��واق،  مع  التعامل  على 

تنوع اال�صتثمارات يف ال�صندوق.
املحا�صبية  ال�����ص��ج��الت  دق���ة  ال�����ص��ن��ادي��ق  ت��وف��ر  ك��م��ا 
املتعلقة بعمليات ال�صندوق، االأمر الذي ي�صاعد امل�صتثمر 
يوفر  كما  ا�صتثماراته،  اأو���ص��اع  متابعة  على  امل�صرتك 
توفري  اإىل  اإ�صافة  يوميا،  املت�صلة  البيانات  ال�صندوق 

احل�صة التامة للم�صرتك وتلبية طلب اال�صرتداد.
اال�صتثمار،  �صناديق  خماطر  اإىل  الكتيب  وتطرق 
تتمثل  وال��ت��ي  ال�صوقية،  املخاطر  منها  عر�ص  وال��ت��ي 
ب�صبب  ال�صندوق  ا�صتثمارات  قيمة  هبوط  احتمال  يف 
املخاطر  عليها  االأ�صوق، ويطلق  عام يف  حدوث هبوط 
املالية التي ميكن اأن تلحق بامل�صتثمر نتيجة اال�صتثمار 

يف االأوراق املالية.
خماطر  اإىل  ال�����ص��ن��ادي��ق  ت��ت��ع��ر���ص  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا 
بع�ص  لقيمة  مبا�صر  وتراجع  الفائدة،  باأ�صعار  متعلقة 
اال�صتثمارات املالية كال�صندات واالأوراق املالية االأخرى 

نتيجة ارتفاع اأ�صعار الفائدة.
الت�صخمية  للمخاطر  اأي�صا  ال�صناديق  تتعر�ص  وقد 

الناجتة عن انخفا�ص القيمة ال�صرائية للنقود.
ال�صندوق،  ت���داول وح���دات  اإج����راءات  وح��ول 
ا�صرتداد  طريقة  يحدد  ال�صندوق  اأن  الكتيب  بني 
وحداته من امل�صتثمرين، كما تعني اإدارة ال�صندوق 

جلنة حت�صب �صعر الوحدات دوريا، يف الوقت الذي قد 
يفر�ص فيه ال�صندوق ر�صما حمددا على امل�صتثمرين اإما 

عند ال�صراء اأو عند اال�صرتداد.
املغلقة يف  ال�صناديق  تداول وحدات  يتم  اأنه  وتابع 
االأ�صواق املالية عرب الو�صطاء مقابل عمولة حمددة وفقا 
للقانون، اأما وحدات ال�صناديق املفتوحة فيتم التداول 
حتددها  ر���ص��وم  مقابل  مبا�صرة  ال�����ص��ن��دوق  م��ع  فيها 

اجلهات الرقابية.
وتطرق االإ�صدار اإىل اآلية قيا�ص �صناديق اال�صتثمار، 
البيانات  م��ق��ارن��ة  خ���الل  م��ن  ي��ت��م  ذل���ك  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا 
دورية  ب�صفة  ال�صندوق  ين�صرها  التي  املالية  والقوائم 
ال�صنوات  يف  نف�صه  ال�صندوق  اأ�صدرها  التي  تلك  مع 
وذلك  امل�صابهة،  ال�صناديق  عن  ت�صدر  التي  اأو  ال�صابقة 
للتعرف ب�صكل واقعي على حقيقة جهود اإدارة ال�صندوق 
ومدى جناحها من عدمه يف حتقيق اأهدافه اال�صتثمارية 

املعلنة.
لل�صندوق  املالية  والقوائم  البيانات  اأن  اإىل  واأ�صار 
يف  وقيمتها  ا�صتثماراته،  بت�صكيلة  تف�صيالت  تت�صمن 
اال�صتثمارات،  قيمة  و�صايف  ال�صدور،  وق��ت  ال�صوق 
وطبيعة االأرباح املوزعة على امل�صاهمني به، وامل�صاريف 
وامل��دف��وع��ات االأخ���رى. وع��دد الكتيب ع��ددا م��ن اأن��واع 
ال�صناديق اال�صتثمارية اأبرزها �صناديق النمو، �صناديق 
النمو والدخل، �صناديق ال�صندات، ال�صناديق املتوازنة، 
امل��وؤ���ص��رات  ���ص��ن��ادي��ق  النمو"الهجومية"،  ���ص��ن��ادي��ق 
ال�صناديق  املتداولة،  املوؤ�صرات  �صناديق  االأ�صهمية، 
العقارية، وال�صناديق االإ�صالمية. وعر�ص الكتيب عددا 
بكل  اجليدة  املعرفة  اأبرزها  للم�صتثمرين  الن�صائح  من 
كما  بال�صندوق،  املتعلقة  واالأنظمة  وال�صروط  االأحكام 
اال�صتثمار  �صندوق  اأن  من  التاأكد  ���ص��رورة  على  �صدد 
يف  طويل  باع  لها  بخربات  تتمتع  اإدارة  بوا�صطة  يدار 
داخليني  مدققي ح�صابات  اأنها توظف  كما  االإط��ار،  هذا 
وخ��ارج��ي��ني ل��ل��ت��اأك��د م��ن ���ص��الم��ة ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��ن��دوق 

املحا�صبية ومدى تقيده بالت�صريعات واالأنظمة.
على  تقع  ال�����ص��ن��دوق  اخ��ت��ي��ار  مهمة  اأن  اإىل  ون���وه 
اختياره  يكون  اأن  �صرورة  مع  نف�صه،  امل�صتثمر  عاتق 
وقدرته  ومتطلباته،  اخلا�صة  ظروفه  مع  متاما  متفقا 
دائمة  مراقبة  االأم��ر  منه  ويتطلب  املخاطر،  حتمل  على 

ملوؤ�صرات اأداء ال�صندوق امل�صتثمر فيه.
واأكد اأنه يجب على امل�صتثمر اأن يراجع ب�صكل دوري 
مدى جناح ال�صندوق يف حتقيق اأهدافه اال�صتثمارية، 

حيث اأن اأولويات امل�صتثمر قد تتغري من فرتة الأخرى.
ودعا امل�صتثمرين اإىل عدم الكف عن اإجراء مقارنات 
املماثلة،  ال�صناديق  خمتلف  الأداء 
ال��ف��ع��ل��ي  االأداء  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 

لل�صندوق امل�صتثمر فيه اأموالهم.

�سناديق اال�ستثمار

توعية


