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موضوع الغالف

احلفل  -يف  التتويج  ملن�صة  الهيئة  �صعدت  وق��د   
باأبوظبي- مرتني؛ حيث  اأقيم يف ق�صر االإمارات  الذي 
�صلم �صموه اجلائزة  ملعايل املهند�س �صلطان بن �صعيد 
اإدارة الهيئة  املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د.  و�صعادة 

باالإنابة.

 وفازت الهيئة باجلائزة يف كل من الفئتني التاليتني:
االحت�����ادي�����ة  اجل����ه����ة   – ال���رئ���ي�������ص���ي���ة  ال����ف����ئ����ة   •
م�������وظ�������ف.  500 م����������ن   ال��������������رائ��������������دة-اأق��������������ل 

واملالية. االإدارية  احلوكمة  الفرعية-  • الفئة 
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  واأكد معايل   
االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر 

ال�صيخ  ب��ج��ائ��زت��ي  الهيئة  ف���وز  اأن  وال�����ص��ل��ع،  امل��ال��ي��ة 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ل����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز ع��ن فئة 
)احلوكمة  الفرعية  والفئة  ال��رائ��دة،  االحتادية  اجلهة 
للتميز  االإدارية واملالية( -�صمن برنامج ال�صيخ خليفة 
للتميز املوؤ�ص�صي على  اأرفع جائزة  التي تعد  احلكومي 
م�صتوى اجلهات احلكومية االحتادية- يبني اأن الهيئة 
العلمية  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ات  تبني  يف  و���ص��ع��ًا  ت��دخ��ر  مل 
االإداري��ة  باالأ�صاليب  واال�صتعانة  املدرو�صة  واخلطط 

املتقدمة لالرتقاء باأدائها اإىل م�صتويات قيا�صية.  
ال��ف��وز  اأن  "ندرك  امل��ن�����ص��وري:  م��ع��ايل  واأ����ص���اف 
نف�صه،  ال��وق��ت  ت��ك��رمي وت�����ص��ري��ف يف  ه��و  ب��اجل��ائ��زة 
يف  كثريًا  تتجاوز  مهمة  دالالت  من  عليه  ينطوي  مبا 

ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي 

»الأوراق املالية وال�ضلع« تفوز باثنتني من جوائز ال�ضيخ حممد بن را�ضد للأداء احلكومي 
املتميز عن فئة اجلهة الحتادية الرائدة والفئة الفرعية »احلوكمة الإدارية واملالية« 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  كرم   
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( هيئة األوراق المالية والسلع لفوزها 
المتميز،  الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  الشيخ  "جائزة  جوائز   من  بجائزتين 

ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي".

معالي سلطان المنصوري:
 فوز »األوراق المالية« بالجائزتين تتويج 
لسلسة مبادراتها القائمة على االبتكار 

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ي�سلم معايل �سلطان املن�سوري و�سعادة عبيد الزعابي اجلائزة
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خ  وُيَر�صِّ والتفوق،  االحتفاء  عن  التعبري  جمرد  معناها 
علمي  منهج  وف��ق  الفريق  ب��روح  والعمل  العطاء  قيم 

وتخطيط مدرو�س". 
اتوجه  اأن  اإال  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  ي�صعني  "ال  وت��اب��ع: 
للقيادة احلكيمة للدولة  اآيات ال�صكر واالمتنان  باأ�صمى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  يف  ممثلة 
�صاحب  واأخ��ي��ه  ال��ل��ه(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الله(  )رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
للعطاء الالحمدود والدعم املتوا�صل ملوؤ�ص�صات القطاع 
االأثر  اأكرب  له  كان  والذي  بالدولة،  واالقت�صادي  املايل 
على  االإم��ارات  دولة  ارتقاء  عن  ف�صاًل  التكرمي  هذا  يف 
مكانتها  وتعزيز  الدولية  االقت�صادية  املوؤ�صرات  كافة 

الرائدة على كافة امل�صتويات. 
به  واأف��خ��ر  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  غ��ال��ي��ًا  ن  "اأثمِّ واأ����ص���اف: 
يعرب  اجلائزتني  على  احل�صول  يف  فالنجاح  ك��ث��ريًا؛ 
االإداري��ة  واالأ�صاليب  ال�صيا�صات  و�صواب  ج��دارة  عن 
م�صتهدفات  حتقيق  اإىل  للو�صول  الهيئة  تتبعها  التي 
الدقيق،  والقيا�س  والت�صغيلية،  اال�صراتيجية  اخلطط 
مت  التي  الب�صرية  التنمية  وخطط  االأداء،  مل��وؤ���ص��رات 
املهارات  الب�صرية ذات  باأداء املوارد  اعتمادها لالرتقاء 
امل�صتقبل،  حت��دي��ات  ي��واك��ب  مب��ا  وتطويرها  العالية 
وال��ت��ت��وي��ج ع��ل��ى م��ن�����ص��ات ال��ت��ك��رمي ك��ذل��ك ه��و ث��م��رة 
االب��داع  على  تقوم  الهيئة  اتخذتها  متتالية  م��ب��ادرات 
وت�صجيع االأفكار امل�صتحدثة وتوظيف تقنية املعلومات 
مبا  الذكية،  احلكومة  معايري  وف��ق  خدماتها  واأمت��ت��ة 
يف  امل��ح��ددة  واالأه����داف  ور�صالتها  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  يتفق 

خطتها اال�صراتيجية".
بدوره، ثمن �صعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئي�س 
فوز  باالإنابة  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي 
االحت��ادي��ة  )اجل��ه��ة  الرئي�صة  الفئة  بجائزتي  الهيئة 
واملالية(  االإداري��ة  )احلوكمة  الفرعية  والفئة  الرائدة( 
يف اإطار جائزة حممد بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز 
للتميز  خليفة  ال�صيخ  برنامج  �صمن  الرابعة(  )ال��دورة 
جهود  يعك�س  االإجن��از  هذا  اأن  اإىل  م�صريًا  احلكومي، 
خالل  من  وال��ري��ادة  التناف�صية  ثقافة  لر�صيخ  الهيئة 
التنمية املتوا�صلة ملواردها الب�صرية، وتر�صيخ �صيا�صة 
العمل بروح الفريق، وتعزيز خطط االبتكار واالإبداع 
ور�صالتها  روؤيتها  مع  يتفق  مبا  فيها،  العمل  كادر  لدى 
اإط��ار  يف  اال�صراتيجية  بخطتها  امل��ح��ددة  واالأه���داف 

روؤية االإمارات 2021 وم�صتهدفات االأجندة الوطنية.
على  دليل  اجلائزتني  اإح��راز  اأن  اإىل  �صعادته  ون��وه 
التميز  م�صرية  يف  ق��دم��ًا  امل�صي  على  الهيئة  ح��ر���س 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الثاقبة  للروؤية  ترجمة 
واأخيه  الله(،  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 

بالدولة  احلكومي  القطاع  بتمكني  تتمثل  والتي  الله(، 
وحتقيق  وخدماته  واأدائ���ه  اأنظمته  يف  التطوير  م��ن 

التفوق يف نتائجه. 
ل��وال  ليتم  ي��ك��ن  ب��ه��ذه اجل��ائ��زة مل  ال��ف��وز  اأن  واأك���د 

الدعم املتوا�صل واملتابعة احلثيثة من معايل املهند�س 
رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان 

جمل�س اإدارة الهيئة.
جديدة  �صفحة  تكتب  ال��ف��وز  بهذا  الهيئة  اإن  وق��ال 
م�صرية  يف  الفتًا  منعطفًا  وت�صجل  ريادتها،  �صجل  يف 
مكانتها  تر�صيخ  يف  جناحها  يوؤكد  ما  وهو  اإجنازاتها، 
�صمن قائمة اجلهات احلكومية املتميزة، كما اأن التتويج 
خططها  تطبيق  على  الهيئة  حر�س  يظهر  باجلائزتني 
الأرق��ى  وف��ق��ا  وعلمي،  منهجي  ب�صكل  اال�صراتيجية 
يف  فاعل  ب�صكل  م�صاهمتها  ي�صمن  مبا  التميُّز،  معايري 
واالقت�صادي،  بالعمل احلكومي  االرتقاء  دعم وتي�صري 
من خالل و�صع مقايي�س تر�صي اأ�ص�س ومعايري اجلودة 
اأرقى املمار�صات الدولية، وحتقيق م�صتوى ر�صا  وفق 

عاٍل من جانب �صركائها واملتعاملني معها.
واأو�صح اأن الهيئة تويل مو�صوع التميز املوؤ�ص�صي 
املحفزة  البيئة  وتوفري  واملالية  االإداري���ة  واحلوكمة 
تعزيز  يف  لدورهم  بالنظر  االأهمية،  من  كبرية  درج��ة 
لدولة  التناف�صية  باملكانة  واالرتقاء  امل�صتدامة  التنمية 

االإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجاالت.

د. عبيد الزعابي: الفوز بالجائزتين انعكاس لجهود الهيئة في ترسيخ 
ثقافة التنافسية والريادة ترجمة للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة

ارتقاء المؤسسات المالية 
موقع الصدارة على كافة 

المؤشرات الدولية انعكاس 
لدعم القيادة الحكيمة للدولة

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ي�سلم �سعادة عبيد الزعابي و�سعادة حممد احل�سري اجلائزة
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امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ورح�����ب 
املالية  االأوراق  لهيئات  العاملية  املنظمة  بقرار  وال�صلع 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  طلب  بتاأييد   )IOSCO(
الهيئة  اأ�صاد بجهود  كما  االجتماع،  با�صت�صافة وتنظيم 
"اأيو�صكو"  اجتماع  انعقاد  على  باملوافقة  توجت  التي 
ذلك  يعنيه  مبا  بالدولة،  للمنظمة  واالأرب��ع��ني  اخلام�س 
بالدولة  املالية  واالأ���ص��واق  التنظيمية  باجلهة  ثقة  من 
على  ال�صوء  م��ن  امل��زي��د  اإل��ق��اء  م��ن  ذل��ك  ي�صتتبعه  وم��ا 
ال�صوق املايل بالدولة مبا ي�صهم يف زيادة جذب اهتمام 

امل�صتثمرين وتدفق املزيد من اال�صتثمار االأجنبي.
من  �صخ�س   4000 امل��وؤمت��ر  يح�صر  اأن  وي��ت��وق��ع 
جمل�س  اأع�����ص��اء  ع��دد  يبلغ  حيث  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
هيئات  ي�صمون  ع�صوًا   220 نحو  "اأيو�صكو"  اإدارة 
رقابية وتنظيمية لالأ�صواق املالية ومنظمات اقت�صادية 
الدويل  النقد  و�صندوق  ال��دويل  البنك  بينها  من  كربى 
من  ع��دد  اإىل  اإ�صافة  االق��ت�����ص��ادي..  التعاون  ومنظمة 
واأ���ص��واق  ب��ور���ص��ات  بينهم  م��ن  املنت�صبني  االأع�����ص��اء 
م��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة واحت�����ادات وم��ن��اط��ق اق��ت�����ص��ادي��ة ح��رة، 

الرئا�صية  للجنة  اجتماعًا  يت�صمن  اأن احلدث  ف�صاًل عن 
االأخ��ذ  م��ع  االإقليمية،  واللجان  املتخ�ص�صة  واللجان 
وجل�صات  عمل  ور�س  يت�صمن  املوؤمتر  اأن  االعتبار  يف 
كافة  االأع�صاء  اإىل  اإ�صافة  نقا�صية وحوارية يح�صرها، 

املخت�صون واملهتمون من داخل الدولة وخارجها. 

 تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي
لتطوير  دبي  مركز  مع  بالتعاون  الهيئة  اإدارة  قامت 
االقت�صاد االإ�صالمي، باإعداد ا�صراتيجية لتطوير �صوق 

راأ�س املال االإ�صالمي.
بهذا  اإع��داده��ا  مت  التي  اخلطة  على  املجل�س  واطلع 

اخل�صو�س ووافق عليها، وتن�صب على:
�صوق  لتطوير  ا�صراتيجية  ب�صاأن  تنفيذي  ملخ�س 

راأ�س املال االإ�صالمي.
وتت�صمن اال�صراتيجية- التي مت اإعدادها بالتعاون 

للمرة األولى في المنطقة 

الإمارات ت�ضت�ضيف وتنظم اجتماع املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية »اأيو�ضكو« 2020
السنوي  المؤتمر  اجتماع  وتنظم  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  تستضيف 
لتكون   ،2020 "أيوسكو"  المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  الجتماع 
بذلك االمارات هي الدولة االولى في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية التي تستضيف اجتماع المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية، وذلك 
تقديرًا للمكانة الرائدة التي تحظى بها القيادة الحكيمة للدولة وللصدارة التي 

تتبوأها دولة اإلمارات على كافة المؤشرات العالمية. 

 معايل �سلطان املن�سوري خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الإدارة

 اعتماد نظام ال�ضتحواذ والندماج لل�ضركات امل�ضاهمة العامة
اخلام�صة  ال��دورة  )من  ع�صر  ال�صابع  اجتماعه  خالل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س،  معايل  برئا�صة  بدبي  الهيئة  مقر  يف  عقد  وال��ذي  للمجل�س(، 

االقت�صاد، رئي�س جمل�س االإدارة، النظام اخلا�س بقواعد اال�صتحواذ واالندماج لل�صركات امل�صاهمة العامة.
وتنفيذًا للقانون االحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات التجارية، والذي اأ�صند للهيئة �صالحية 
تنظيم ال�صوابط واالإجراءات املتعلقة بقواعد اال�صتحواذ واالندماج لل�صركات امل�صاهمة العامة، قامت اإدارة 
الهيئة باإعداد م�صروع نظام يت�صمن تنظيم تلك االإجراءات وال�صوابط ا�صتنادًا اإىل اأف�صل املمار�صات العاملية 
يف االأ�صواق املالية املتطورة. وعر�صت الهيئة النظام على كربى ال�صركات والبنوك الذين ميثلون الركيزة 
االأ�صا�صية لتنفيذ اأحكام النظام املزمع اإ�صداره، ف�صاًل عن ن�صره على املوقع االإلكروين للهيئة، وذلك بهدف 
درا�صة  املهتمني والوقوف على مقرحاتهم، وقد متت  العالقة وكافة  ذات  اآراء ومرئيات اجلهات  ا�صتطالع 

جميع املالحظات التي وردت يف هذا ال�صاأن واأخذ املنا�صب منها.
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أخبار الهيئة
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راأ�س  �صوق  تطور  حتديات  االإ�صالمي-:  االقت�صاد  لتطوير  دبي  مركز  مع 
املايل  ال�صوق  تطوير  ا�صراتيجية  لبناء  العام  واالإط��ار  االإ�صالمي،  املال 
االإ�صالمي، واملتطلبات التف�صيلية لتطوير ال�صوق املايل االإ�صالمي، وملحق 
اأول الت�صريعات املطلوبة واجلدول الزمني وامليزانية املقرحة لتنفيذها، 
واأهدافها،  الدولية  االإ�صالمية  املالية  باملوؤ�ص�صات  يتعلق  ث��اين  وملحق 
املتوافقة مع  املالية  ل��الأوراق  االإ�صايف  االإف�صاح  واأخري عن  ثالث  وملحق 

ال�صريعة االإ�صالمية.

نتائج تقييم خرباء )SEC( للهيئة
هيئة  خ��رباء  اأج���راه  ال��ذي  والتقييم  املراجعة  نتائج  املجل�س  ناق�س 
وخطة  واإجنازاتها  الهيئة  الأداء  االأمريكية  والبور�صات  املالية  االأوراق 
التو�صيات  االإدارة  جمل�س  واعتمد  التو�صيات،  لتنفيذ  الهيئة  عمل 

املو�صوعة وكلف اللجنة التنفيذية يف جمل�س االإدارة مبتابعة تنفيذها.
ات�صاالت  ب��اإج��راء  ق��ام��ت  ق��د  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وك��ان��ت 
)SEC(؛  االأمريكية  والبور�صات  املالية  االأوراق  هيئة  مع  وحمادثات 
لكل  اإجراء مراجعة الإجراءات وخمطط عمل  االتفاق معهم على  حيث مت 
من اإدارة الرقابة واإدارة التنفيذ واملتابعة من قبلهم، وقد ح�صر فريق من 
2017 وقاموا باإجراء املراجعة  خرباء الهيئة االأمريكية يف �صهر مار�س 
املطلوبة لالإدارتني. كما قامت اللجنة الفنية بالهيئة تاليًا بدرا�صة التقييم 
امل�صار اإليه والتو�صيات ال�صادرة عنه، واعتمدت اإدارة الهيئة خطة العمل 

لتنفيذ تلك التو�صيات. 
لل�صركات  امل��ايل  االأداء  حتليل  تقرير  االإدارة  جمل�س  ا�صتعر�س  كما 
املحلية املدرجة وكذلك �صركات الو�صاطة املالية عن العام 2016، وتقريرًا 
اأرباح ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة للعام  اأخر ي�صتعر�س توزيعات 
2017 �صواء كانت توزيعات نقدية اأو اأ�صهم منحة. ووافق املجل�س على 
اإجراء تعديالت على ن�س املادة )30( من قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
رقم )11/ر.م( ل�صنة 2016 ب�صاأن النظام اخلا�س بطرح واإ�صدار اأ�صهم 
برنامج  اإ�صدار  اآلية  تنظم  التي  امل��ادة  وهي  العامة،  امل�صاهمة  ال�صركات 
ت�صمنت  وقد  اأ�صهمها،  بتملك  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  موظفي  حتفيز 
ال�صركات  ق��درة  تعزيز  بهدف  االأحكام  من  جمموعة  اجلديدة  التعديالت 
حمددة  �صوابط  وف��ق  الربامج  ه��ذه  مثل  اإ���ص��دار  على  العامة  امل�صاهمة 
ال�صركات  اأ�صواق املال وحفظ حقوق موظفي  التعامالت يف  تكفل �صالمة 
تنظيمي وا�صح  اإطار  املقرح  التعديل  ويوؤمن  الربامج.  لهذه  امل�صتحقني 
وحمدد ب�صاأن القواعد واالأحكام الرئي�صية التي يتعني على برامج حتفيز 
الربنامج،  لهذا  ال�صليم  التطبيق  بهدف  اأدن��ى  كحد  بها  االلتزام  املوظفني 

وذلك من خالل قيام الهيئة بتحديد اجلوانب االأ�صا�صية .

مجلس إدارة »األوراق المالية« يعتمد 
قراراً بشأن نشر ضوابط التحذيرات

ن�صر  �صوابط   ب�صاأن  ق���رارًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
يف  للمجل�س(  اخلام�صة  ال��دورة  )من  ع�صر  الرابع  اجتماعه   خالل  وذلك  التحذيرات، 
مقر الهيئة بدبي برئا�صة معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد، 

رئي�س جمل�س االإدارة.
ا�صم  ن�صر  للهيئة  يجوز  ال��ق��رار  من   )1( امل��ادة  ووف��ق  م��واد،   7 ال��ق��رار  ويت�صمن 
ال�صخ�س -طبيعي اأو اعتباري / حملي اأو اأجنبي- الذي ميار�س اأعمال غري �صليمة اأو 
املال من خالل  باأ�صوق راأ�س  اأو االحتيال واملرتبطة  اأو اخلداع  غري م�صروعة كالغ�س 
مزاولة اأن�صطة مالية، اأو مهن فنية، اأو تقدمي خدمات مالية خا�صعة لرقابة الهيئة دون 
اأو  اخلدمة  تقدمي  اأو  الن�صاط  ملزاولة  موافقة  اأو  اعتماد  اأو  ترخي�س  على  احل�صول 

املهنة، وذلك الأغرا�س حتذير اجلمهور من هذه االأفعال.
اكت�صاف  التالية حال  االإج��راءات  من  اأي  اتخاذ  للهيئة  يكون   )2( املادة  ومبقت�صى 

املمار�صة امل�صار اإليها يف املادة )1( والتحقق منها: 
1 - ن�صر التحذير للجمهور من خالل املوقع االلكروين للهيئة اأو اأي و�صيلة اخرى 

تراها الهيئة منا�صبة.
2 - االإحالة اإىل اجلهة املعنية اأو النيابة العامة ح�صب االحوال واالخت�صا�س. 

ال�صخ�س  ا�صم  ت�صمينه  التحذير  ن�صر  عند  للهيئة  اأن  على  فتن�س   )3( امل��ادة  اأم��ا 
)طبيعي اأو اعتباري(، ومركزه الوظيفي، والعنوان، مع طبيعة املمار�صة غري امل�صروعة 
وح�صب  �صرورية.  تراها  اأخ��رى  معلومات  واأي  ممار�صتها  مت  التي  ال�صليمة  غري  اأو 
املادة )4( من القرار تكون �صالحية ن�صر التحذير للرئي�س التنفيذي وفقًا الأحكام هذا 
القرار وبالت�صاور مع رئي�س جمل�س االإدارة حال كان الن�صر متعلقًا ب�صخ�س مرخ�س 

اأو معتمد اأو موافق عليه من جهة اأخرى حملية داخل الدولة.
اأما املادة )5( فتجيز الغاء التحذير املن�صور اإذا ثبت للهيئة زوال اأ�صبابه. كما يجوز 
امل�صلحة  ملقت�صيات  وفقًا  تقدرها  التي  الن�صر يف احلاالت  عدم   )6( املادة  للهيئة وفق 

العامة.
امل�صتقبل  لقيادات  املالية  الرقابة  برنامج  �صري  عن  تقريرًا  املجل�س  ا�صتعر�س  كما 
واأثنى على اجلهود املبذولة فيه، واطلع على تقرير تف�صيلي ب�صاأن ح�صول الهيئة على 
الرابعة(،  )الدورة  املتميز  لالأداء احلكومي  فئات جائزة حممد بن را�صد  جائزتني من 
تعزيز  اأج��ل  من  والت�صميم  ال��روح  بنف�س  العمل  موا�صلة  اأهمية  على  املجل�س  واأك��د 
ال�صدارة  مراكز  يف  دائما  والبقاء  املقبلة  ال�صنوات  يف  اجلوائز  من  الهيئة  ح�صيلة 

والتتويج.

وافق جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع، بعد 
االطالع على ملخ�س تنفيذي ب�صاأن ال�صركة ذات الغر�س 
ال�صركات  مقرح  تطبيق  يف  ال�صروع  على  اخل��ا���س، 
وزارة  مع  التن�صيق  يف  والبدء  اخلا�س،  الغر�س  ذات 
االقت�صاد لبدء االإجراءات العملية لتطبيق مقرح الهيئة 
الالزمة  املوافقات  على  واحل�صول  اخل�صو�س،  بهذا 

لبدء تنظيم متطلبات تاأ�صي�صها وعملها واإجراءاتها من 
قبل الهيئة. ووافق املجل�س على تطبيق اآلية البيع على 
املجل�س عددًا من  اأقر  كما  املايل،  دبي  ل�صوق  املك�صوف 
امل��ال،  راأ���س  قطاع  وظائف  لتوطني  املقرحة  احلوافز 
ومتكني املواطنني يف هذا القطاع. وا�صتعر�س املجل�س 
العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  امل��ايل  التحليل  عن  تقريرًا 

املحلية املدرجة والقطاعات يف �صوق االإمارات لالأوراق 
املالية. وكان جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
اخلام�صة  ال��دورة  )من  ع�صر  ال�صاد�س  اجتماعه  عقد  قد 
للمجل�س( يف فرع الهيئة بدبي برئا�صة معايل املهند�س 
رئي�س  االقت�صاد،  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان 

جمل�س االإدارة.

إجراءات تنظيم الشركات ذات الغرض الخاص 
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وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  احتفلت 
باليوم العاملي لل�صعادة. وافتتح �صعادة د.عبيد 
باالإنابة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي 
من  متعددة،  اأن�صطة  �صهدت  التي  االحتفاالت 
بينها برامج تدريبية واأن�صطة متنوعة، كما مت 

توزيع الهدايا على املتعاملني واملوظفني.
عبيد  د.  �صعادة  بكلمة  االح��ت��ف��االت  ب���داأت 
باالإنابة،  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي 
والتفاوؤل  االإيجابية  اأن  على  فيها  اأك��د  التي 
�صعادة  لتحقيق  اأ�صا�صية  ركائز  هي  والطموح 
االأفراد واملجتمع، و�صرورة اأن تكون اأ�صلوب 
حياة لكل فرد يف املجتمع حتى ت�صيع البهجة 
ع��ل��ى ���ص��رورة تر�صيخ  واالب��ت�����ص��ام��ة، واأك����د 
مفهوم ودعائم ال�صعادة يف املجتمع، من خالل 
برامج عمل ومبادرات متوا�صلة. وا�صتعر�س 
ال�����ص��ع��ادة  يف  "تاأمالت  ك��ت��اب  ت�����ص��م��ن��ه  م���ا 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  واالإيجابية" 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال��ل��ه( من  ال���وزراء حاكم دب��ي )رع���اه  جمل�س 
مقوالت وروؤى لتحقيق ال�صعادة على م�صتوى 

الفرد واملجتمع.
قامت  الهيئة  اأن  اإىل  الزعابي  �صعادة  ونوه 
وقامت  املتعاملني"  "اإ�صعاد  م��رك��ز  ب��اإن�����ص��اء 
لي�صم  الوظيفي  الهيكل  على  تعديالت  باإجراء 
موظفني مهمتهم حتقيق �صعادة املتعاملني بعد 
موؤهلني  واأ�صبحوا  تدريبية  دورات  تلقوا  اأن 
بت�صكيل  ق��ام��ت  ك��م��ا  ال��غ��ر���س،  ه���ذا  لتحقيق 
ال��ذي  بالهيئة  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�صعادة  جمل�س 
ال�صعادة  مفهوم  لتعزيز  م��ب��ادرات  ع��دة  ق��دم 

واالإيجابية لدى موظفيها. 
لل�صعادة،  العاملي  اليوم  يف  اأن��ه  واأ���ص��اف 
جلميع  ال�����ص��ع��ادة  بتحقيق  ال��ت��زام��ن��ا  ن��وؤك��د 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وف����ق ن��ه��ج ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة 
ال���ت���ي ت�����ص��ع ���ص��ع��ادة االإن�������ص���ان يف م��ق��دم��ة 
خطط  وف��ق  ذل��ك  لتحقيق  وتعمل  اأولوياتها، 
م�صريا  مدرو�صة،  ومبادرات  وا�صراتيجيات 
اإىل ت�صدر دولة االإمارات جميع الدول العربية 

على "موؤ�صر ال�صعادة العاملي".
ي�صار اإىل اأن االأمم املتحدة اعتمدت "اليوم 
 20 يوم  به  االحتفال  ليتم  لل�صعادة"  العاملي 
ال�صعي  باأهمية  اع��راف��ًا  ع��ام،  كل  من  مار�س 
لل�صعادة يف حتقيق التنمية امل�صتدامة وتوفري 

الرفاهية جلميع ال�صعوب. 

»األوراق المالية« تحتفل 
باليوم العالمي للسعادة

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د.  األ��ق��ى 
املتحدث  كلمة  ب��االإن��اب��ة  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
»ي��وروم��ن��ي  م��وؤمت��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  الرئي�س يف 
يف  موؤخرا  عقد  2017«  الذي  ال�صارقة   - االإم���ارات 
�صانعي  م��ن  متحدثًا   35 مب�صاركة  وذل��ك  ال�صارقة، 
ال�صيا�صات االقت�صادية واال�صراتيجيني املتخ�ص�صني 
والت�صريعات  واال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ت��م��وي��ل  ق��ط��اع��ات  يف 
القطاعني  م��ن  اال�صتثمار  حم��اف��ظ  وم��دي��ري  امل��ال��ي��ة، 
العامل،  دول  من  االإم��ارات، وعدد  من  العام واخلا�س 
االقت�صاد  يف  متخ�ص�صًا   350 من  اأك��ر  وبح�صور 
»يورومني  موؤمتر  واالبتكار.  وعقد  واال�صراتيجية 

ال�صيخ  �صمو  برعاية   »2017 ال�صارقة  االإم�����ارات: 
العهد  ويل  القا�صمي،  �صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان 
نائب حاكم ال�صارقة، رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
ال�صارقة، وبح�صور ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي، 
رئي�س دائرة الطريان املدين يف ال�صارقة، وبتنظيم من 
)ا�صتثمر  املبا�صر  االأجنبي  لال�صتثمار  ال�صارقة  مكتب 
»»ي��وروم��ن��ي  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون  ال�����ص��ارق��ة(،  يف 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ذراع  ك��ون��ف��رن�����ص��ز« 
عامليًا  م�صدرًا  متثل  التي  الربيطانية،   » »»يورومني 
االقت�صادية  والتحليالت  البيانات  الأح���دث  موثوقًا 

واال�صتثمارية.

»الهيئة« تلقي كلمة املتحدث الرئي�ص يف موؤمتر 
»يورومني الإمارات - ال�ضارقة 2017«  

فعاليات  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة   �صاركت 
"املنتدى ال�صنوي الثاين حول تعزيز حوكمة ال�صركات 
اأقيم  وال��ذي  العربية"،  ال��دول  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات 
حتت عنوان "بناء اجل�صور مع اأع�صاء جمل�س االإدارة" 
اإدارة  العام رئي�س جمل�س  املدير  اأعماله  افتتح  والذي 
عبدالله  عبدالرحمن  الدكتور  العربي  النقد  �صندوق 
احلميدي. مثل هيئة االأوراق املالية يف امللتقى �صعادة 

د. عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة باالإنابة.
واألقى د. عبيد الزعابي كلمة خالل اإحدى جل�صات 
ب��اإج��راء  ق��ام��ت  الهيئة  اأن  على  خاللها  اأك���د  امللتقى 
تعديالت على متطلبات االإف�صاح وال�صفافية اخلا�صة 
عن  االإف�����ص��اح  م��ث��ل  ال��ع��ام��ة،  امل�صاهمة  ب��ال�����ص��رك��ات 
ومكافاآت  املرتبطة  االأط��راف  مع  العمليات  تفا�صيل 

اأع�صاء جمل�س االإدارة.
مميز  جن��اح  حتقيق  م��ن  متكنت  الهيئة  اإن  وق��ال 
م�صتوى  على  االإم����ارات  دول��ة  موقع  دع��م  يف  �صاهم 
يف  ومكانتها  مقدرتها  وتعزيز  العاملية  التناف�صية 

جمال حماية امل�صتثمرين. 
جديدة  معايري  و�صع  يف  بداأت  الهيئة  اأن  وك�صف 
ال�صغرية  وال�صركات  اخلا�صة  امل�صاهمة  لل�صركات 
تطبيقها  على  والعمل  االأخ���رى  املوؤ�ص�صات  وبع�س 
تطوير  على  حاليا  الهيئة  تعمل  كما  قريب،  وقت  يف 
لل�صركات  واملجتمعية  البيئية  للم�صوؤولية  معايري 
توفري  امل�صتهدف  من  اأنه  واأ�صاف  العامة.  امل�صاهمة 
ي�صمى  للبيئة وما  ال�صديقة  للم�صاريع  قنوات متويل 

ب�»اأ�صواق املال اخل�صراء«.

.. وت�ضارك يف املنتدى ال�ضنوي الثاين حول تعزيز حوكمة 
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية يف الدول العربية
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 معايل �ضلطان املن�ضوري ي�ضدر قرارًا ب�ضاأن اعتماد الدليل 
الإر�ضادي لربنامج ت�ضنيف �ضركات اخلدمات املالية
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الت�سغيلية الكفاءة 

املالية اخلدمات  �سركات  ت�سنيف  ملحاور  العام  االإطار 

�سركات

املالية اخلدمات 

املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  اأ�صدر معايل 
االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر 
 2017 ل�صنة  ر.م(   /15( رقم  القرار  وال�صلع،  املالية 
ب�صاأن اعتماد الدليل االإر�صادي لربنامج ت�صنيف �صركات 
الهيئة  دور  انطالقًا من  القرار  وياأتي  املالية.  اخلدمات 
يف تطوير قطاع االأوراق املالية ورفع كفاءة �صوق راأ�س 
املال بالدولة ب�صورة ت�صمن حماية امل�صتثمرين وتدعم 
على  اإيجابيا  وانعكا�صه  االقت�صادي  النمو  ا�صتدامة 

الناجت القومي.
اإن برنامج ت�صنيف  املن�صوري  وقال معايل �صلطان 
ال�صمو  �صاحب  روؤية  ي�صتلهم  املالية  اخلدمات  �صركات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
ال��ل��ه( يف  )رع���اه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
حتفيز املوؤ�ص�صات لتطوير اأنظمتها وقدراتها وممكناتها 
ياأتي  كما  امل��ج��االت.  كافة  يف  العاملية  للريادة  و�صواًل 
القرار كذلك يف �صوء توجه حكومة دولة االإمارات اإىل 
تطبيق اأعلى معايري التميز والريادة يف كافة القطاعات 
اأف�صل  الدولة �صمن  تكون  باأن  االإمارات  لروؤية  حتقيقًا 

دول العامل بحلول عام 2021.
معمقة  درا�صة  وبعد  الهيئة،  اأن  اإىل  معاليه  واأ�صار 
للمكونات االأ�صا�صية ل�صناعة اخلدمات املالية واملمكنات 
مبا�صرة،  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  اأدائها،  يف  املوؤثرة 
ت�صجع  تناف�صية  بيئة  اإي��ج��اد  ���ص��رورة  اإىل  خل�صت 
رئي�صيًا  مكونًا  باعتبارها  املالية-  اخل��دم��ات  �صركات 
قدراتها  رفع  على  املالية-  اخلدمات  �صناعة  تطور  يف 
املوؤ�ص�صية وتطبيق مفهوم االبتكار يف اأ�صلوب ونوعية 
يركز  اإط��ار  �صمن  املقدمة  املالية  واخل��دم��ات  االأن�صطة 
على املحاور ذات التاأثري االأعلى يف ا�صتقرار االأ�صواق 
وزيادة ثقة امل�صتثمرين والنهو�س بال�صناعة وحتقيق 

ريادة الدولة يف هذا املجال.
واأ�صاف معاليه اأن هيئة االأوراق املالية ب�صدد اإطالق 
اخلا�صعة  املالية  اخلدمات  �صركات  لت�صنيف  برنامج 
اأن  اإىل  م�صريًا  جنوم،  اخلم�س  منهجية  وفق  الإ�صرافها 
منظومة  بتطوير  املنهجية  ه��ذه  وف��ق  �صتقوم  الهيئة 
العاملة  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  ���ص��رك��ات  لت�صنيف  معايري 
اأ�ص�س  على  مبني  �صامل  مقيا�س  اأ�صا�س  على  بالدولة 

ت�صمن حتقيق نقلة نوعية يف اأداء هذه ال�صركات.
الربنامج  اأن  االإدارة  جمل�س  رئي�س  معايل  واأو�صح 
يهدف اإىل التاأ�صي�س لبيئة مناف�صة بني �صركات اخلدمات 
وحتقيق  التميز،  معايري  اأع��ل��ى  اإىل  و���ص��واًل  امل��ال��ي��ة 
ل�صركات  املوؤ�ص�صي  الن�صج  م��ن  قيا�صية  م�صتويات 
املتقدمة،  ال��دول  يف  مثيلتها  ت�صارع  املالية  اخلدمات 

وتعزيز اآليات حماية امل�صتثمرين يف االأ�صواق وتر�صيخ 
ل�صمان  اآل��ي��ات  واإي��ج��اد  املوؤ�ص�صية،  احلوكمة  م��ب��ادئ 
لهذه  املوؤ�ص�صية  القدرات  لتطوير  املنهجي  اال�صتمرار 
االأنظمة  واإنتاجية  وفاعلية  كفاءة  يكفل  مبا  ال�صركات 
امل�صتثمرين«  »�صوت  دور  وتعظيم  املطبقة،  والعمليات 
املالية،  اخلدمات  �صناعة  يف  التميز  خريطة  ر�صم  يف 
ف�صاًل عن متكني امل�صتثمرين من اختيار مزود اخلدمات 
املالية االأكر متيزًا والتزامًا واالأقدر على تقدمي خدمات 

راقية تتميز بال�صفافية والنزاهة.
�صوابط  و���ص��ع  يتم  امل��ق��رح��ة..  املنهجية  ووف���ق   
اخلم�س  ت�صنيف  على  ال�صركات  حل�صول  وحم���ددات 
�صتعقد  كما  التميز،  درج���ات  اأع��ل��ى  ميثل  ال��ذي  جن��وم 
الهيئة ور�س توعية لكافة املعنيني بغر�س �صرح وعر�س 
كافة املعلومات املتعلقة بالربنامج. وعقب انتهاء دورة 
التقييم يتم ت�صليم كل �صركة �صهادة مب�صتوى الت�صنيف، 
من  املعتمدة  النجوم  ولوحة  النهائي،  التقييم  وتقرير 

الهيئة.
خريطة  حتديد  وم��ع  تقييم-  دورة  ك��ل  نهاية  ويف 
�صركة  كل  �صتتوىل  املالية-  اخلدمات  �صركات  ت�صنيف 
اإعداد خطة تطوير لت�صحيح نقاط ال�صعف لديها ورفعها 
ومناق�صتها مع املخت�صني بالهيئة، وتقدمي تقارير دورية 
ترقية  ل�صمان  اخلطط  هذه  تنفيذ  يف  التقدم  مدى  عن 
ت�صنيفها ب�صفة م�صتمرة. ومبوازاة ذلك يتم كل عامني 
مدى  واختبار  للمعايري  وامل��راج��ع��ة  التحديث  اإج���راء 
كفاءتها وفاعليتها يف حتقيق االأثر املطلوب، وذلك بعد 
حتليل الدرو�س امل�صتفادة والتوا�صل مع كافة االأطراف 

املعنية.

تطبيق البرنامج بصفة 
استرشادية لمدة عامين 
تمهيداً للتطبيق اإللزامي
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واأو�صحت الهيئة اأن �صناعة اخلدمات املالية بالدولة 
والتناف�صية،  الن�صج  من  جديدة  مرحلة  نحو  تخطو 
التكنولوجيا  يف  والتطور  التحديات  تنامي  ظ��ل  يف 
متخ�ص�صة  كيانات  تكوين  اإىل  واحلاجة  والتطبيقات 
ا�صتثمارية  وبيئة  قوية وم�صتدامة  بنية  بوجود  تتميز 
ال�صركات وقدرتها على  تعتمد على كفاءة وفاعلية هذه 
املت�صارعة  امل��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  نوعية  نقلة  حتقيق 
العاملية،  للريادة  و�صواًل  املال  راأ�س  اأ�صواق  جمال  يف 
امل�صتوى  اإىل  املالية  باالأ�صواق  الو�صول  اإىل  وي�صعى 
تقدمها  التي  املالية  اخلدمات  تطوير  خالل  من  املتقدم 

املوؤ�ص�صات املالية لتكون موؤ�ص�صات �صاملة.
ا�صر�صاديا  �صيكون  الربنامج  تطبيق  اأن  وبينت 
ملدة عامني متهيدًا لبدء التطبيق االإلزامي على �صركات 
اخلدمات املالية. واأ�صافت اأن املعايري التي مت االعتماد 
العمل  بيئة  يف  املوؤثرة  التفاعل  عنا�صر  تت�صمن  عليها 
اخلارجية والداخلية لل�صركات من خالل اأربعة حماور 

رئي�صية هي:
و�صع  على  ي��رك��ز  ال���ذي  املوؤ�ص�صية:  احل��وك��م��ة   .1
ال�صركات  وك��ف��اءة  فاعلية  ل�صمان  ال��الزم��ة  امل��ع��اي��ري 
االإج���راءات  على  الداخلية  للرقابة  نظام  تطبيق  يف 
ال�صوابط  م��ع  ي��ت��واف��ق  وال��ع��م��ل��ي��ات واخل���دم���ات مب��ا 

واملعايري املعتمدة من الهيئة.
ال�صركات  قدرة  على  ويركز  الت�صغيلية:  الكفاءة   .2
�صاأنها  من  التي  املخاطر  واإدارة  على حتديد وت�صنيف 
العمليات واخلدمات مبا  ا�صتمرارية  التاأثري �صلبًا على 
وخماطر  واملالية  واالإداري���ة  الت�صغيلية  املخاطر  فيها 
ال��ق��ان��ون��ي��ة..  وامل��خ��اط��ر  ال�صمعة  وخم��اط��ر  االئ��ت��م��ان 
باالإ�صافة اإىل مدى تبني ال�صركات للمفاهيم االبتكارية 
للتقدم  مواكبة  ع�صرية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  تطوير  يف 

التقني يف تكنولوجيا اخلدمات املالية.
3. منظور امل�صتثمرين: بالركيز على و�صع املعايري 
الالزمة للح�صول على اأف�صل واأرقى م�صتوى للخدمات 
املقدمة للم�صتثمرين يف جميع مراحل التعامل، مبا يف 
ذلك معاملته باحرام و�صفافية ونزاهة، واطالعه على 
املعلومات املوؤثرة على ا�صتثماراته يف الوقت املنا�صب، 
وتوفري املن�صات واالأدوات التحليلية الداعمة لقراراته 
ب�صفة  اال�صتثماري  موقفه  ومتابعة  اال�صتثمارية، 
م�صتمرة، مع �صمان اأن يكون مقدم اخلدمة على دراية 

كافية وموؤهل للتعامل مع متطلباته اال�صتثمارية.
ال�صركات  تفعيل  مبعنى  املجتمعية:  امل�صوؤولية   .4
لدورها يف دعم وتر�صيخ مفاهيم امل�صوؤولية املجتمعية 
هذا  لقيادة  املواطنة  الكوادر  دعم  جمال  يف  وحتديدًا 
التي  واملبادرات  ال�صبل  كافة  وتقدمي  احليوي  القطاع 
التحاق  وحتفيز  وتاأهيل  وت��دري��ب  ا�صتقطاب  حتقق 
اخلدمات  ب�صركات  التخ�ص�صية  بالوظائف  املواطنني 

املالية.

تكريم الرئيس التنفيذي السابق لـ» األوراق المالية«

»الهيئة« ت�ضارك يف اجتماع جمل�ص احتاد هيئات الأوراق املالية العربية
االأوراق  هيئة  م��ن  وف��د  ���ص��ارك 
د.  �صعادة  برئا�صة  وال�صلع  املالية 
التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب���االإن���اب���ة يف االج��ت��م��اع 
احلادي ع�صر ملجل�س احتاد هيئات 
االأوراق املالية العربية الذي ُعقدت 
بح�صور  ت��ون�����س،  يف  ج��ل�����ص��ات��ه 
املالية  االأ����ص���واق  ه��ي��ئ��ات  ممثلي 

العربية االأع�صاء.
ال�صكر  االحت���اد  اأع�����ص��اء  وق���دم 
املالية  االأوراق  لهيئة  وال��ت��ق��دي��ر 
العربية  االإم���ارات  بدولة  وال�صلع 
امل���ت���ح���دة )دول������ة امل���ق���ر( ل��دع��م��ه��ا 
به  تقوم  ال��ذي  وال���دور  املتوا�صل 
يف االرت����ق����اء مب�����ص��رية االحت����اد، 
دعمه  كامل  تقدمي  املجل�س  وق��رر 
ال�صنوي  االج��ت��م��اع  ال���ص��ت�����ص��اف��ة 
هيئة  ق��ب��ل  م���ن  ل�"االأيو�صكو" 
كما  وال�����ص��ل��ع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
ك��ذل��ك خ���الل االج��ت��م��اع تكرمي  مت 
االأم��ني  الطريفي  الله  عبد  �صعادة 
والرئي�س  لالحتاد،  ال�صابق  العام 
على  للهيئة،  ال�����ص��اب��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تاأ�صي�س  يف  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ج��ه��وده 
فيها  ت��وىل  التي  االحت���اد وال��ف��رة 

االأمانة العامة لالحتاد. 
كافة  االج��ت��م��اع  وا���ص��ت��ع��ر���س   
وامل�صاريع  واالأح��داث  امل�صتجدات 
االأ���ص��واق  �صعيد  على  امل�صتقبلية 

املالية العربية.
رئ��ا���ص��ة االحت����اد  ان��ت��ق��ال  ومت 
املالية  ال�����ص��وق  هيئة  رئي�س  اإىل 
�صالح  ت�صلم  ح��ي��ث  ال��ت��ون�����ص��ي��ة؛ 
للعام  االحت�����اد  رئ��ا���ص��ة  ال�����ص��اي��ل 

رئي�س  �صامي  �صريف  م��ن   2017
مب�صر..  ل��ل��رق��اب��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
االحت���اد خالل  رئا�صة  ت��وىل  ال��ذي 
تكرميه  مت  وق���د  2016؛  ال���ع���ام 
ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا خ��الل 
ال���ع���ام امل��ن��ق�����ص��ي. وا���ص��ت��ع��ر���س 
العامة  االأم��ان��ة  مذكرات  االجتماع 
ل���الحت���اد ح����ول درا�����ص����ة م��ق��ارن��ة 
بق�صد  ال�����ص��راء  ع��رو���س  لتنظيم 
اال�صر�صادي  والدليل  اال�صتحواذ، 
املدرجة  ال�صركات  حوكمة  لقواعد 
يف االأ�����ص����واق امل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة؛ 
الدليل  اعتماد  املجل�س  ق��رر  حيث 
ال�صركات  حلوكمة  اال���ص��ر���ص��ادي 
امل��ال��ي��ة  امل����درج����ة يف االأ������ص�����واق 
العامة  االأم��ان��ة  وتكليف  العربية، 
والدليل.  الدرا�صة  بن�صر  لالحتاد 
لالحتاد  العام  االأم��ني  وا�صتعر�س 
بخ�صو�س  العامة  االأم��ان��ة  مذكرة 
االأط���راف  متعددة  التفاهم  م��ذك��رة 
ب��ني ال��ه��ي��ئ��ات االأع�����ص��اء ب��االحت��اد 
وال���ت���ي ج�����اءت ت��ل��ب��ي��ة ل��ت��ط��ل��ع��ات 

االأع���������ص����اء ب���ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
والتن�صيق ولتحقيق اأهداف اخلطة 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ل��الحت��اد يف ه��ذا 
قدمًا  ال�صري  املجل�س  وقرر  املجال، 
ب�صكلها  امل��ذك��رة  اإع���داد  با�صتكمال 
م��الح��ظ��ات  اأي  وت��ق��دمي  ال��ن��ه��ائ��ي 
ت��وق��ع��ه��ا  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ب�����ص��اأن��ه��ا 
م���ن االأع�������ص���اء مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
الر�صمية  واإج��راءات��ه��م  متطلباتهم 
التفاهم.  مذكرة  بتوقيع  املرتبطة 
ا�صتعرا�س  االجتماع  كما مت خالل 
مذكرة االأمانة العامة لالحتاد ب�صاأن 
اأ�صواق املال اخل�صراء والتطورات 
االأخ��رية يف هذا املجال، حيث قام 
ع��دد م��ن اأع�����ص��اء االحت���اد بعر�س 
جت��ارب��ه��م يف ه���ذا امل���ج���ال، ويف 
ق���رر امل��ج��ل�����س تكثيف  ���ص��وء ذل���ك 
ج��ه��ود اأع�����ص��اء االحت�����اد يف ه��ذا 
امل����ج����ال واع����ت����م����اد ال���ت���وج���ه���ات 
يف  وال��واردة  العملية  واخلطوات 
مذكرة االأمانة العامة ب�صاأن اأ�صواق 

املال اخل�صراء.
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قانوين  اإجن��از نظام  االإم���ارات  دول��ة  اأعلنت حكومة 
وم�صاريع  اأع��م��ال  �صمن  املخاطر  امل��ال  راأ���س  ل�صندوق 
اأطلقها  التي  احلكومية  امل�صرعات  م��ن  االأوىل  الدفعة 
نائب  اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  �صاحب 
"رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
االأجندة  م�صتهدفات  حتقيق  على  العمل  لت�صريع  الله"، 

الوطنية.
عهود  معايل  املخاطر  امل��ال  راأ���س  نظام  توقيع  �صهد 
عام  مدير  لل�صعادة  دول��ة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت 
عبيد  الدكتور  و�صعادة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�صة  مكتب 
الزعابي الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق املالية وال�صلع 
باالإنابة بح�صور �صعادة عبد الله �صلطان الفن ال�صام�صي 
الوكيل امل�صاعد لقطاع ال�صناعة بوزارة االقت�صاد وهدى 
واالبتكار  لال�صراتيجية  العام  املدير  م�صاعد  الها�صمي 
يف مكتب رئا�صة جمل�س الوزراء بوزارة �صوؤون جمل�س 

الوزراء وامل�صتقبل.
امل��ال  راأ����س  ل�صندوق  ال��ق��ان��وين  النظام  ويت�صمن 
امل�����ص��رع��ات احلكومية  ف��ري��ق  اأجن����زه  ال���ذي  امل��خ��اط��ر 
االأوراق  وهيئة  االقت�صاد  وزارة  من  املكون  امل�صرك 
ال�����ص��واب��ط واالل���ت���زام���ات اخلا�صة  امل��ال��ي��ة وال�����ص��ل��ع، 

ب�صندوق راأ�س املال املخاطر.
وحتفيز  املبتكرين  عمل  ت�صهيل  اإىل  النظام  ويهدف 
جذب روؤو�س االأموال املخاطرة اإىل الدولة وي�صكل اأحد 
امل�صاريع  يف  لال�صتثمار  امل�صجعة  الرئي�صية  االأدوات 
من  يعزز  مبا  واملبتكرة  اجلديدة  االأفكار  على  القائمة 
ممكنات االبتكار بالدولة وي�صهم يف تعزيز مكانتها على 

موؤ�صر االبتكار العاملي.
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  واأك��د 
اإقرار  اأن  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزير 
املخاطر  امل��ال  براأ�س  املتعلقة  وااللتزامات  ال�صوابط 
بني  الوطيدة  وال�صراكة  الوثيق  للتعاون  نتيجة  ج��اء 
وفر�س  اآف��اق  لتو�صيع  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
متويل امل�صاريع القائمة على االبتكار يف دولة االإمارات 
الدولة  روؤي���ة  حتقيق  اإىل  الرامية  امل�صاعي  اإط���ار  يف 
باإر�صاء دعائم اقت�صاد تناف�صي متنوع مبني على املعرفة 

واالبتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.
بالغة  خ��ط��وة  مي��ث��ل  ال��ق��رار  اأن  معاليه  اأ���ص��اف  و 
االأهمية للدفع قدما باجلهود الرامية اإىل تعزيز تناف�صية 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وريادة االأعمال الوطنية 
خ��ا���ص��ة يف امل���ج���االت امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ع��رف��ة واالب��ت��ك��ار 
اال�صتدامة  بعوامل  وتزويدها  املتقدمة  والتكنولوجيا 

اإىل ما ميثله راأ�س املال املخاطر  ومعززات النمو نظرا 
من و�صيلة بارزة ومبتكرة يف عامل اال�صتثمار املعا�صر 
لتمويل امل�صروعات الريادية واالأعمال املبنية على اأفكار 
لها ال�صيما يف  النجاح  واإبداعية وتوفري عوامل  المعة 
مراحل تاأ�صي�صها وانطالقها االأمر الذي ينعك�س اإيجابا 
االبتكار  مفاهيم  تعزيز  امل�صرية نحو  دعم  على  �صك  بال 
يف  وي�صهم  للدولة  االقت�صادية  البيئة  يف  وامل��ع��رف��ة 
موؤ�صرات  ت�صمنته  ال��ذي  احلكومي  امل�صتهدف  حتقيق 

االأجندة الوطنية واملتمثل يف رفع مكانة الدولة لتكون 
االبتكار  جم��ال  يف  ال��ع��امل  يف  دول   10 اأف�صل  �صمن 

بحلول عام 2021.
اإن  الزعابي  عبيد  الدكتور  �صعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
والقرارات  االنظمة  حزمة  ا�صتكمال  يف  ي�صهم  القرار 
اأ�صواق  يف  اال�صتثماري  املناخ  تعزيز  يف  ت�صهم  التي 
الت�صريعية  املنظومة  تطوير  عن  ف�صال  املحلية  امل��ال 
للهيئة وفق اأف�صل املمار�صات العاملية مما يوؤهل اأ�صواق 

را�س املال يف الدولة للرقية لالأ�صواق املتقدمة.
يف  ي�صهم  لكونه  تعود  ال��ق��رار  اأهمية  اأن  اأو���ص��ح  و 
اأخ��رى  اأن��ظ��م��ة  اآل��ي��ات وا���ص��ح��ة و�صفافة ت��دع��م  ت��وف��ري 
اأ�صدرتها الهيئة خالل العام احلايل ويف مقدمتها نظام 
اأنظمة  وه��ي  اال�صتثمار  واإدارة  اال�صتثمار  �صناديق 
والفردي  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  حجم  رف��ع  �صاأنها  من 
كفاءتها وجاذبيتها  م�صتوى  من  يزيد  االأ�صواق مبا  يف 
مع  تتوافق  واأنها  خا�صة  واالجنبي  املحلي  لال�صتثمار 
املنظمة  االأوروب��ي��ة  الهيئة  ومعايري  االأيا�صكو  معايري 

الأ�صواق املال " اأزما".
ال�صام�صي  الفن  �صلطان  الله  عبد  �صعادة  واأو���ص��ح 
اأن  االقت�صاد  ب��وزارة  ال�صناعة  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل 
الرامية لتطوير وتنظيم  ياأتي ا�صتكماال للجهود  القرار 
اأف�صل  مع  ويتوافق  ال��دول��ة  يف  املالية  االأ���ص��واق  عمل 
اأح��د  ميثل  ال�صندوق  اإن  وق���ال  العاملية.  امل��م��ار���ص��ات 
اأ�صكال التمويل للم�صاريع الريادية واملبتكرة وامل�صاريع 
التكنولوجيا احلديثة مبا يفتح  القائمة على  ال�صناعية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لتمويل  اأو���ص��ع  اآف��اق��ا 

واال�صتثمار يف جماالت اقت�صاد املعرفة.

أول مشروع يتم االنتهاء منه وإنجازه في المسرعات الحكومية 

»اإ�ضدار نظــام �ضنــدوق راأ�ص املــال املخــاطــر«

 معالي سلطان المنصوري: القرار 
يعزز المسيرة نحو جعل اإلمارات 

ضمن أفضل 10 بلدان مبتكرة

د. عبيد الزعابي: يعزز بيئة 
االستثمار وتطوير حاضنات لتمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفد من »نا�ضداك-نيويورك« يزور »الهيئة«
 - "نا�صداك  �صركة  وف��د  ب��االإن��اب��ة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  �صعادة  ا�صتقبل   
نيويورك"  برئا�صة بول ماكوين نائب الرئي�س التنفيذي/ رئي�س قطاع مبيعات تقنيات االأ�صواق بنا�صداك. 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  تطوير  م��ن  ��ن  ��كِّ مُيَ مب��ا  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �صبل  بحث  االج��ت��م��اع  خ��الل  مت 
نا�صداك.  وبور�صة  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  املالية  االأ�صواق  بني  املالية  اخلدمات  ب�صناعة   املتعلقة 
تناول اللقاء اأو�صاع االأ�صواق املالية يف كل من االإمارات والواليات املتحدة، ومت التطرق خالل املباحثات اإىل 
جماالت التعاون فيما يخ�س تطوير نظم الرقابة االإلكرونية على التداول من خالل نظام SMART، وتطوير 
ال�صراكة مع موؤ�ص�صة "نا�صداك" فيما يخ�س جماالت تطوير التكنولوجيا املالية وتطبيقات )Block Chain( يف 
 النظم الرقابية واالإ�صرافية وكذلك  التعاون بني اجلانبني فيما يتعلق بتطوير وحتديث نظام التقا�س والت�صوية.

من  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  املال  اأ�صواق  به  تتميز  ملا  تقديرهم  "نا�صداك" عن  م�صوؤولو  وعرب 
نقل  جماالت  يف  اجلانبني  بني  التعاون  من  املزيد  �صت�صهد  القادمة  الفرة  اأن  اإىل  م�صريين  وانفتاح،  تطور 

التكنولوجيا.
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فعاليات  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  �صاركت   
اأبوظبي  معر�س  م��ن  والع�صرين  ال�صابعة  الن�صخة 
ع��ددًا  امللتقى  يف  الهيئة  جناح  �صم  للكتاب.  ال���دويل 
التوعية  ومطبوعات  والرقمية  الفيلمية  امل���واد  م��ن 
الهيئة  ل���ربام���ج  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  وامل������واد  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
كبري  باإقبال  الهيئة  جناح  وحظي  املختلفة.  واأن�صطتها 
على  ا�صتف�صاراتهم  ان�صبت  الذين  املعر�س  رواد  من 
يف  ال��ت��داول  واأن��ظ��م��ة  للتدريب  الهيئة  م��رك��ز  ب��رام��ج 
اأ�صواق املال بالدولة.. كما القت طاولة العر�س املتحفي 
التي �صاركت بها الهيئة اهتمامًا كبريا من الزوار الذين 
اأبدوا اهتمامًا يف التعرف على تاريخ املعامالت املالية 
واإرها�صات  وب��داي��ات  ال��دول��ة  يف  ال�صلعي  وال��ت��داول 

ن�صاأة ال�صوق املايل.
التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د.  �صعادة  وق��ام 
نائب  احل�صري  خليفة  حممد  و�صعادة  باالإنابة،  للهيئة 
وامل�صاندة  املوؤ�ص�صية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
قام  التي  اجلهود  على  واالط��الع  الهيئة  جناح  بزيارة 
بها الفريق املكلف باالإ�صراف على اجلناح والدور الذي 
الهيئة  بر�صالة  وتعريفهم  الزوار  ا�صتقبال  يف  به  يقوم 
�صالمة  و�صمان  املالية  االأ���ص��واق  تنظيم  يف  ودوره���ا 
د.  �صعادة  اأثنى  وقد  بها.  تتم  التي  التداوالت  وعدالة 
يف  للهيئة  املمثل  الفريق  ج��ه��ود  على  ال��زع��اب��ي  عبيد 

املعر�س.
وتندرج م�صاركة الهيئة يف املعر�س �صمن "امل�صروع 
الذي  املالية"  باالأ�صواق  امل�صتثمرين  لتوعية  الوطني 
ع��ددًا  ت�صمن  وال���ذي  اجل����اري،  ال��ع��ام  الهيئة  اأطلقته 
املعار�س  بينها  م��ن  ال�صخ�صي  االت�صال  اأن�صطة  م��ن 
النقا�صية  واحللقات  وامللتقيات  التوعوية  وال��ن��دوات 
رم�صان  �صهر  خ��الل  الرم�صانية  املجال�س  اإىل  اإ�صافة 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عن  ف�صاًل  وذلك  املبارك، 
اأ�صكالها  مبختلف  واملطبوعات  الرقمية،  والو�صائط 

وال�صحف واملواد االإذاعية والفيلمية.
 وق��ام��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س، 
احل�صور  لتعريف  ق�صرية  تعريفية  ور�س  عدة  بتنظيم 
ب��ق��واع��د ال��ت��داول يف ال�����ص��وق امل���ايل، وك��ذل��ك ب��رام��ج 
االأ�صواق  يف  العمل  يف  الراغبني  وترخي�س  التدريب 
على  ال��رد  ومت  امل�صتثمرين،  توعية  وب��رام��ج  امل��ال��ي��ة، 
املعر�س،  زوار  وجهها  التي  واالأ�صئلة  اال�صتف�صارات 
التداول يف  باأن�صطة  لهم عن كل مايتعلق  وتقدمي نبذة 

ال�صوق املايل والدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.
على  كذلك  املعر�س  يف  الهيئة  اأن�صطة  وا�صتملت 
وقد  للم�صاركني،  ج��وائ��ز  تقدمي  خاللها  مت  م�صابقات 
باحل�صول  �صعادتهم  املت�صابقني  من  كبري  ع��دد  اأب��دى 
كتاب  اخل�صو�س  وجه  وعلى  امل�صابقات،  جوائز  على 

مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
توزيع  مت  كما  واالإيجابية"،  ال�صعادة  يف  "تاأمالت 
املب�صطة  التوعية  كتيبات  �صل�صلة  من  كبرية  جمموعة 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول م��و���ص��وع��ات ال�����ص��وق امل����ايل، وك��ذل��ك 
التدريب  مبركز  التعريف  وب��رو���ص��ورات  امل��ط��وي��ات، 
والربامج التي يقدمها لالرتقاء باأداء العاملني بال�صوق 

املايل وتاأهيل الراغبني للعمل فيه. 
وق����د ت���واف���د ع��ل��ى ج���ن���اح ال��ه��ي��ئ��ة ع����دد ك��ب��ري من 

جمتمع  وم�صاهري  االإعالم  وجنوم  الهامة  ال�صخ�صيات 
مب�صاركة  �صعادتهم  عن  اأعربوا  الذين  واالأع��م��ال  امل��ال 
هذا  يف  الهيئة  جهود  على  واأث��ن��وا  باملعر�س  الهيئة 
يف  االأطفال  من  كبرية  جمموعات  �صاركت  كما  ال�صدد. 
برنامج تعريفي بالهيئة واأن�صطتها من خالل م�صابقات 
التعريف  ا�صتهدفت  والتي  الهيئة  نظمتها  التي  الر�صم 

بالهيئة ومهامها.
يذكر اأن معر�س اأبوظبي للكتاب قد �صارك به 1320 
ما  بعر�س  ق��ام��وا  ال��ع��امل،  دول��ة ح��ول   65 م��ن  عار�صًا 
لغة، وقد   30 م��ن  ب��اأك��ر  ع��ن��وان  األ��ف   500 ع��ن  يزيد 
االأع��م��ال  ن��ادي  يف  اأقيمت  فعالية   800 املعر�س  ق��دم 
الرقمي، و�صينما  الن�صر  للنا�صئة، وركن  االإبداع  وركن 
ال��ث��ق��ايف، وتواقيع  االأ����ص���ود، وال��ربن��ام��ج  ال�����ص��ن��دوق 
امل�صاحة  بلغت  وق��د  وغ��ريه��ا،  املوؤلفني  ورك��ن  الكتب، 
ب��زي��ادة  م���ر،   35148 ن��ح��و  ل��ل��م��ع��ر���س  امل��ح��ج��وزة 
60 عار�صًا عن الدورة املا�صية. وقد مت اختيار  قدرها 
الفيل�صوف حميي الدين بن عربي ال�صخ�صية املحورية 
للمعر�س؛ كما مت اختيار ال�صني ك�صيف �صرف للدورة 

الهيئة ت�ضارك يف الدورة الـ27 ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 

ضم جناح الهيئة عدداً من المواد 
الفيلمية والرقمية ومطبوعات 

التوعية االستثمارية
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وقام �صعادة د. عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة 
اختبارات  برنامج  اجتياز  �صهادات  بتوزيع  ب��االإن��اب��ة 
الرخي�س املهني على 40 و�صيطًا وحملاًل ماليًا اأجنزوا 
لهذا  اأقيم  تكرمي  حفل  خالل  وذل��ك  الربنامج،  متطلبات 

الغر�س يف دبي.
العاملني  م��ن   10 احلفل  يف  املكرمني  �صمن  وك���ان 
مبجال الو�صاطة ممن اأجنزوا متطلبات برنامج التعليم 
اإىل  ينتمون  املا�صي،  للعام   )CPD( امل�صتمر  املهني 
املالية،  للخدمات  ك��ورب  ومينا  التمويل،  دار  �صركات 

والرمز كابيتال.
الو�صاطة  �صركات  م��ن  اثنتني  ت��ك��رمي  ك��ذل��ك  مت  كما 
الرائدة والداعمة لربنامج التعليم املهني امل�صتمر وهما 
التمويل  و"دار  املالية"  للخدمات  مبا�صر  "ال�صفوة 
اأمناء  التكرمي عن جمل�س  املالية.  ح�صر حفل  ل��الأوراق 
مركز التدريب الدكتور عبدالله ال�صام�صي مدير اجلامعة 
اإدارة  رئي�س  الرميثي  وث���اين  دب���ي،  يف  الربيطانية 
الت�صويق واالت�صال املوؤ�ص�صي ب�صوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية، وخليفة رباع نائب رئي�س قطاع العمليات ب�صوق 
دبي املايل، ف�صاًل عن ماثيو كاون املدير االإقليمي باملعهد 
ال�صرق  مبنطقة  واال�صتثمار  املالية  ل����الأوراق  املعتمد 
االأو�صط، وعدد من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف االأ�صواق 

املالية بالدولة وخارجها. 
ووجه د. عبيد الزعابي يف افتتاح احلفل، التهنئة ملن 
اأمتوا الربنامج التاأهيلي، كما تقدم بال�صكر الإدارة معهد 
لتعاونهم  املتحدة  باململكة  واال�صتثمار  املالية  االأوراق 
جمال  يف  للهيئة  مهم  ا�صراتيجي  ك�صريك  املتوا�صل 

التدريب والتاأهيل.
واأكد اأن"مركز هيئة االأوراق املالية وال�صلع للتدريب" 

يف  ع��م��ره  م��ن  م�صت  ال��ت��ي  ال�صنوات  م���دار  على  جن��ح 
تر�صيخ مكانته يف جمال التطوير املهني املتخ�ص�س يف 
�صناعة االأوراق املالية.. حمليًا واإقليميًا ودوليًا، كما اأن 
جتربته الريادية انطلقت من روؤية تقوم على التوافق مع 
املنظمة  يف  ممثلة  املالية  ال�صناعة  يف  العاملية  املعايري 

الدولية لهيئات االأوراق املالية "اأيو�صكو".
ونوه اإىل اأن برنامج التاأهيل املهني للعاملني يف حقل 
الو�صاطة والتحليل املايل قد حظي بدعم قوي من جمل�س 
اإدارة الهيئة، واأن اخلطة اال�صراتيجية للمركز تت�صمن 
تاأهيل خمتلف املهن العاملة يف االأ�صواق املالية بالدولة، 
ويف هذا االإطار، فاإن مركز التدريب بالهيئة ب�صدد اإطالق 
املزيد من الربامج ومن بينها اختبارات لرخي�س مدراء 
اال�صتثمار وبع�س الفئات االأخرى العاملة يف االأ�صواق 

املالية. 
التعليم  برنامج  حققه  مبا  الزعابي  عبيد  د.  واأ���ص��اد 
االأوىل،  انطالقته  يف  �صريع  تطور  من  امل�صتمر  املهني 
اأن االأهداف الطموحة خلطة مركز التدريب  واأ�صار اإىل 
والربامج التي يقدمها تن�صجم مع االأهداف املحددة وفق 

االأجندة الوطنية وروؤية االإمارات 2021.
تاأهيل جميع  التدريب ي�صتهدف  اأن مركز  وركز على 
تاأهيل ما  املالية، بعدما جنح يف  االأ�صواق  العاملني يف 
يناهز 400 من الو�صطاء واملحللني املاليني خالل الفرة 
املا�صية؛ مو�صحًا اأن اإجمايل من مت تاأهيلهم من العاملني 
بلغ  ال�صابقة  االأع���وام  م��دى  على  الو�صاطة  �صركات  يف 
260 و�صيطًا من اإجمايل عدد الوظائف العاملة ب�صركات 
عددها  البالغ  الهيئة  لدى  واملعتمدة  امل�صجلة  الو�صاطة 
مت  كذلك   ،%74 تتجاوز  بن�صبة  وذل��ك  و�صيطًا،   350
مايل  حملل   100 اإجمايل  من  ماليًا  حملاًل   32 تاأهيل 

م�صجل ومعتمد لدى الهيئة، وذلك بن�صبة 32%.
الدفعة  بتاأهيل  �صعادته  ع��ن  ك���اون  ماثيو  واأع����رب 
اجل���دي���دة م��ن ال��و���ص��ط��اء وامل��ح��ل��ل��ني امل��ال��ي��ني وم���دراء 
اإجناز  �صهادات  ت�صلموا  للذين  التهنئة  ووجه  التداول، 
حمفزًا  عاماًل  االإجن��از  هذا  يكون  اأن  متوقعا  الربنامج، 
املالية بالدولة،  لزمالئهم واالآخرين يف جمال اخلدمات 
تخطو  بالدولة  املالية  اخلدمات  �صناعة  اأن  اإىل  م�صريا 

خطوات �صريعة لالأمام. 
العام  الربنامج  اأجن��زوا  الذين  االأ�صخا�س  وبلغ عدد 
ممثلي   11 كالتايل:  وم��وزع��ني  �صخ�صًا،   40 احل��ايل 
و�صيط، 22 مدير تداول ومدير عمليات ومراقب داخلي، 
7 حمللني ماليني ينتمون اإىل 6 دول هي الواليات املتحدة 
والهند.  وال�صودان  واالردن  وم�صر  املتحدة  واململكة 
الأف�صل  وف��ق��ًا  ت�صميمه  مت  ال��ذي  الربنامج  ومبقت�صى 
املعايري العاملية يقوم مركز هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
للتدريب باإجراء 6 اختبارات للرخي�س املهني تت�صمن 
والقوانني  ال���دويل،  املنهج   – اال�صتثمار  يف  )مقدمة 
واالأنظمة املالية يف االإمارات، واالأوراق املالية – املنهج 
الدويل، واملخاطر الت�صغيلية، وخماطر اخلدمات املالية، 
واإدارة الروات(، علمًا باأن الربنامج يتوجه يف االأ�صا�س 
اإىل الفئات العاملة يف �صركات الو�صاطة بالدولة، والتي 
التداول، ومديري  الو�صطاء، ومديري  تت�صمن )ممثلي 

العمليات، واملراقبني الداخليني، واملحللني املالني(. 
وفقًا  ال��ربن��ام��ج  ت�صميم  مت  ق��د  ك��ان  اأن��ه  اإىل  ي�صار 
مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  مبقت�صى  الهيئة  ملتطلبات 
املتحدة،  باململكة  املالية  واالأوراق  اال�صتثمار  معهد 
ال���ذي ي��ع��د اإح����دى اجل��ه��ات ال���رائ���دة ع��امل��ي��ا يف جم��ال 
املالية،  اخلدمات  �صناعة  يف  للعاملني  املهني  التاأهيل 
يف  ال��ربن��ام��ج  لهذا  وفقا  اخ��ت��ب��ارات  اأول  عقد  مت  وق��د 
يقع  –الذي  ال��ت��دري��ب  مركز  وي��ق��دم   .2009 اأك��ت��وب��ر 
الر�صوم  من  معفاة  اختبارات  بدبي-  الهيئة  مقر  يف 
اأو  الو�صاطة  �صركات  يف  بالفعل  العاملني  للمواطنني 
الراغبني يف العمل م�صتقبال يف هذا املجال، اإ�صافة اإىل 

موظفي الهيئة املواطنني.

»الأوراق املالية« تكرم 40  و�ضيطًا وحملًل ماليًا اجتازوا اختبارات برنامج الرتخي�ص املهني 
احتفل مركز التدريب في هيئة األوراق المالية والسلع بتأهيل 40 من الوسطاء 
والعاملين بصناعة الخدمات المالية الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص 
مع  بالتعاون  تمت  والتي  بالدولة،  المالية  األوراق  أسواق  في  للعمل  المهني 

. CISI المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار بالمملكة المتحدة
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ناقش الخطط المستقبلية للنصف الثاني من العام

جمل�ص اأمناء مركز التدريب بـ »الأوراق املالية« يطلع 
على اإجنازات املركز يف تطوير الأداء بال�ضوق املايل

االأوراق  بهيئة  التدريب  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  عقد 
الرابعة  ال���دورة  من  الثالث  اجتماعه  وال�صلع  املالية 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د.  برئا�صة 
حيث  التدريب؛  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  باالإنابة- 
باالرتقاء  املت�صلة  املو�صوعات  من  عدد  مناق�صة  متت 
تتعلق  التي  ال��ق��رارات  من  ع��دد  واتخاذ  املركز،  ب��اأداء 

مب�صتجدات ومهام املركز يف الفرة املقبلة.
خليفة  حممد  �صعادة  املجل�س  اجتماع  يف  ���ص��ارك 
احل�صري نائب الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون املوؤ�ص�صية 
التدريب  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  وامل�صاندة- 
اجلامعة  مدير  ال�صام�صي  عبدالله  الدكتور  واال�صتاذ 
�صوق  عن  ممثاًل  الرميثي  وثاين  دبي،  يف  الربيطانية 
ل����الأوراق امل��ال��ي��ة، وخليفة رب���اع مم��ث��اًل عن  اب��وظ��ب��ي 
�صوق دبي املايل ويو�صف حممد الوهابي رئي�س مركز 

التدريب بالهيئة- مقررًا واأمينًا لل�صر.
االجتماع  خ��الل  مت  اأن��ه  الزعابي  عبيد  د.  و���ص��رح 
الن�صف  خ��الل  التدريب  مركز  اجن���ازات  ا�صتعرا�س 
عمل  ور���ص��ة  ت�صمنت  وال��ت��ي   ،2017 ع��ام  م��ن  االأول 
دول  بني  اخل��ربات  لتبادل  التداول  على  الرقابة  حول 
جمل�س التعاون بعنوان )التالعب يف اأ�صواق االأوراق 
املالية(، وم�صاركة املركز يف فعاليات معر�س التوظيف 
ملتقى  ويف  ال�����ص��ارق��ة،  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  يف 
التدريبية  اخلطة  ون�صر  ال�صنوي،  واإعداد  اال�صتثمار 
التدريب  مركز  وم�صاركة   ،2017 لعام  التدريب  ملركز 
يف معر�س الكتاب الدويل يف اأبوظبي خالل الفرة من 

26 ابريل وحتى 2 مايو 2017.
االجتماع  خ��الل  كذلك  مت  اأن��ه  الزعابي  د.  واأ���ص��اف 
االطالع على تطورات امل�صروع املقرح لطرح ال�صهادة 

وا�صتعرا�س  املالية"،  االأوراق  يف  "التحكيم  املهنية 
الن�صخة اجلديدة من كتيب مركز التدريب الت�صويقي، 
معدل  بني  املقارنة  جدول  يف  االح�صائيات  ومراجعة 
معدل  م��ع  الهيئة  يف  ل��الخ��ت��ب��ارات  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��اح 
اق��رار  اإىل  باالإ�صافة  النا�صئة،  االأ���ص��واق  يف  النجاح 
دليل  م�صتجدات  من���وذج  على  وامل��واف��ق��ة  ال��ت��ط��ورات 
اأن  على  الوطنية  للكوادر  املهنية  وامل�صارات  الوظائف 
برنامج  ط��رح  مقرح  وكذلك  امل�صروع،  ا�صتكمال  يتم 
مع  بالتعاون  مال"  اأ�صواق  م�صتثمر  تاأهيل  "�صهادة 
ور�صة  وك��ذل��ك  اخليمة،  راأ����س  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
تدريب بالتعاون مع منظمة  IOSCO. وي�صار اإىل اأن 
مركز التدريب بالهيئة يقوم باإجراء اختبارات برنامج 
الرخي�س املهني للمهن املعتمدة: ممثل و�صيط، مدير 
مايل،  وحملل  عمليات  مدير  داخ��ل��ي،  مراقب  ت���داول، 
تاأ�صي�صه  منذ  اختبارًا   4717 باإجراء  املركز  قام  وقد 
الوظائف  ع��دد  بلغ  وق��د   ،2017 اإب��ري��ل  �صهر  حتى 
بلغ  فيما  وظيفة   354 الهيئة  لدى  واملعتمدة  امل�صجلة 
260 وظيفة، وبذلك  املوؤهلة والعاملة:  الوظائف  عدد 
ي�صار  كما   ،%73.45 االإجمالية  التاأهيل  ن�صبة  تبلغ 
اإىل اأنه مت تاأهيل 174 من اأ�صل 214 و�صيطًا بن�صبة 
اأ�صل  من  ت��داول  مدير   35 اإىل  باالإ�صافة   ،%81.31
اأ�صل43  من  عمليات  مدير  و27   ،%67 بن�صبة   52
بن�صبة 63%. يذكر كذلك اأن املركز جنح يف تاأهيل 32 
حملاًل ماليًا من اأ�صل 74 حملاًل باأ�صواق الدولة، وذلك 
يخ�صعون  املاليني  املحللني  ب��اأن  علمًا   ،%41 بن�صبة 
الختبارات االأنظمة واللوائح املالية يف دولة االمارات، 
واالأوراق املالية، وخماطر اخلدمات املالية، وال�صهادة 

الدولية يف اإدارة الروات واال�صتثمار.

وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  م��ن��ح��ت   
الالزمة  املوافقة  الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك 
»ع�صو  بدور  والقيام  التقا�س،  ن�صاط  ملزاولة 

تقا�س عام« يف االأ�صواق املالية املحلية.
الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك  يكون  وبذلك 
امل��واف��ق��ة يف  اأول ج��ه��ة حت�����ص��ل ع��ل��ى ه���ذه 
العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة  امل��ال��ي��ة  االأ����ص���واق 
ال�صروط  البنك  ا�صتوفى  اأن  بعد  امل��ت��ح��دة، 

واملتطلبات الالزمة لدى »الهيئة«.
الهيئة   ���ص��ع��ي  ظ���ل  يف  امل��واف��ق��ة  وت���اأت���ي 
امل��ت��وا���ص��ل ل��الرت��ق��اء ب�����االأداء يف االأ����ص���واق 
املالية يف الدولة ومبادراتها املتوا�صلة �صمن 
بت�صنيف  االرت��ق��اء  ت�صتهدف  ال��ت��ي  خططها 
االأ�صواق  مرتبة  اإىل  بالدولة  املالية  االأ�صواق 
ال��ك��ربى،  العاملية  امل��وؤ���ص��رات  على  املتقدمة 
وت��ل��ب��ي��ة حل��اج��ة ���ص��رك��ائ��ه��ا اال���ص��رات��ي��ج��ي��ني 
واآليات  خدمات  واإ�صافة  كافة،  واملتعاملني 

جديدة يف ال�صوق املايل بالدولة.
القيام  من  التقا�س  ع�صو  املوافقة  ومتكن 
�صركات  حل�صاب  والت�صوية  التقا�س  بعمليات 
وذل��ك  وعمالئهم،  ت���داول«  »ع�صو  الو�صاطة 
لت�صوية  الطرفني  بني  فيما  اتفاقية  اإبرام  بعد 
»ع�صو  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات  ع��م��الء  ح�صابات 

تداول« اأو ح�صابات ال�صركة نف�صها.
عالقة  تنظيم  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ���ص��اأن  وم���ن 
وااللتزامات  واحلقوق  الطرفني  بني  التعامل 
العمولة  توزيع  وكيفية  طرف،  بكل  اخلا�صة 

بينهما.
ي�صار اإىل اأن قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 
اخلا�س  النظام  �صاأن  يف   2001 ل�صنة   )2(
ب���ال���ت���داول وامل��ق��ا���ص��ة وال��ت�����ص��وي��ات ون��ق��ل 
ب��اأن  ي�صرط  املالية  االأوراق  وحفظ  امللكية 
فرع  اأو  حملي  م�صرف  التقا�س  ع�صو  يكون 
م�صرف اأجنبي مرخ�س له بالعمل يف الدولة، 
القيام  على  »الهيئة«  موافقة  على  وحا�صل 

بن�صاط التقا�س.
ف��روع  اأو  املحلية  امل�����ص��ارف  ع���دا  وف��ي��م��ا 
بن�صاط  ل��ه��ا  امل��رخ�����س  االأج��ن��ب��ي��ة  امل�����ص��ارف 
امل��ال��ي��ة، ال يجوز  ل�����الأوراق  االأم����ني  احل��ف��ظ 
مزاولة ن�صاط التقا�س، اإال بعد احل�صول على 
موافقة من »الهيئة« جتدد �صنويًا بعد ا�صتيفاء 

املتطلبات الالزمة و�صداد الر�صم املقرر.

 »األوراق المـاليــة« تصدر أول 
مــوافقة لعضـو تقـاص
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واأكد د. عبيد الزعابي يف كلمة افتتاح احلفل- الذي 
ح�صره �صعادة حممد احل�صري نائب الرئي�س التنفيذي 
الرئي�س  بالهيئة/  وامل�����ص��ان��دة  املوؤ�ص�صية  ل��ل�����ص��وؤون 
وروؤ�صاء  الهيئة  اإدارات  ومديرو  لالبتكار  التنفيذي 
االأق�صام- اأن روؤية الهيئة لالبتكار تقوم على اأنه حمرك 
اأ�صا�صي  وراف��د  اخل��دم��ات،  تقدمي  يف  للتطوير  رئي�س 
مكانة  تعزيز  يف  اإ�صهامه  عن  ف�صاًل  االقت�صادي،  للنمو 

و�صمعة دولة االإمارات كمركز عاملي لالبتكار.
يف  بها  املنوط  بالدور  تقوم  الهيئة  اأن  اإىل  ون��وه   
قيادة قاطرة التطور واالبتكار يف قطاع االأوراق املالية 
�صواء على امل�صتوى التنظيمي اأو على �صعيد اخلدمات 

املقدمة للمتعاملني.
الهيئة  اأن  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��اف 
حر�صت على اأن تكون �صباقة يف امل�صاركة يف املبادرات 
التي تطلقها قيادتنا الر�صيدة، مبا ين�صجم يف امل�صمون 
2021، التي ترمي اإىل  واالأه��داف مع روؤية االإم��ارات 
بخدمات  االرت��ق��اء  يف  واأهميته  االبتكار  قيم  تر�صيخ 
بل  املتعاملني  اإر�صاء  على  والعمل  احلكومي،  القطاع 
والنمو  التطور  يف  املراكز  اأف�صل  لتتبواأ  واإ�صعادهم، 

يف �صتى املجاالت. ونوه الزعابي اإىل اأن الهيئة �صعت 
االإب���داع،  ثقافة  ون�صر  االب��ت��ك��ار  مفهوم  تر�صيخ  اإىل 
متثل  التطوير  ومناهج  العلمية  البحوث  اأن  مبينًا 
العلوم  جماالت  يف  قدمًا  لالنطالق  عنها  غنى  ال  رافعة 
والتكنولوجيا واالبتكار، �صواء من خالل توفري البنى 
رفيعة  املتخ�ص�صة  الكوادر  بناء  اأو  التقنية،  التحتية 
يف  االبتكار  "جائزة  اأهمية  تنبع  هنا  ومن  امل�صتوى، 
اأطلقها  التي  االبتكار"  فر�صان  امل��ال/  اأ���ص��واق  بحوث 
وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  املهند�س  معايل 

االقت�صاد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.
الفائزين  اأ���ص��م��اء  ع��ن  االإع����الن  احل��ف��ل  خ���الل  ومت 
فر�صان  امل��ال/  اأ���ص��واق  بحوث  يف  االبتكار  "بجائزة 
تقييم  اأعمال  من  االنتهاء  مت  اأن  بعد  وذل��ك  االبتكار"، 
اأ�صفرت عن  وحتكيم البحوث املتقدمة للجائزة، والتي 

النتائج التالية:
�صامورو  كري�صتيان  د.  م��ن  ك��ل  االأول  باملركز  ف��از 
بعنوان:  امل��ق��دم  البحث  ع��ن  وذل��ك  ك��وه��ني،  ود.م���ارك 
درو���س  امل���ال:  راأ����س  اأ���ص��واق  يف  املبلغني  "قوانني 

م�صتفادة للتطبيق بدولة االإمارات العربية املتحدة".

"نظام  عن  خالد  اأم��رية  الثانية  باجلائزة  فازت  كما 
تداول االنبعاثات".

عن  ال��غ��زاوي  حممود  الثالث  امل��رك��ز  على  وح�صل 
العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  التزام  "مدى  بعنوان  بحث 
ك��اأداة  التقديرية  امل��وازن��ات  ب��اإع��داد  امل��درج��ة  املحلية 

رقابية".
كما مت تكرمي �صبعة من موظفي الهيئة الذين فازوا 
بجائزة االبتكار يف جمال االأوراق املالية "مبتكرون".

املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  وكان 
قد  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  االق��ت�����ص��اد  وزي����ر 
االبتكار  "جائزة  اإط���الق  ع��ن  ع���ام-  نحو  قبل  اأع��ل��ن- 
تاأتي  اجلائزة  ب��اأن  منوهًا  املال"،  اأ���ص��واق  بحوث  يف 
االبتكاري  الطابع  ذات  البحثية  اجلهود  تعزيز  بهدف 
ت�صتهدف  واأنها   وال�صلع،  املالية  االأوراق  جم��ال  يف 
بعمليات  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  ج��دي��دة  اآف���اق  ا�صت�صراف 
ال���ت���داول وال��رخ��ي�����س وو���ص��ع االأن��ظ��م��ة وال��رق��اب��ة 
باالأ�صواق                            املتعلقة  العمليات  من  وغريها  والتوعية 

املالية.
اإىل  اجل��ائ��زة  خ��الل  م��ن  تتطلع  الهيئة  اأن  م�صيفًا   
االأك��ادمي��ي��ني  والباحثني  املتخ�ص�صني  كافة  م�صاركة 
امل��ال��ي��ة  االأوراق  ب��ق��ط��اع  ال�����ص��ل��ة  ذوي  وامل��م��ار���ص��ني 
لال�صتفادة من الروؤى االبتكارية الإيجاد حلول متطورة 
للتحديات التي ت�صهم يف االرتقاء باالأداء يف االأ�صواق.

 في حفل نظمته »األوراق المالية«

تكرمي 4 فائزين بجائزة فر�ضان البتكار و7 من موظفي 
الهيئة اأحرزوا جائزة البتكار يف بحوث اأ�ضواق املال

كرم سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع 
االبتكار"،  فرسان  المال/  أسواق  بحوث  في  االبتكار  "جائزة  بـ  الفائزين  باإلنابة، 

وذلك خالل الحفل الذي نظمته الهيئة احتفااًل بهذه المناسبة.
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بالوقوف  الكرامة"  "واحة  يف  جولته  الوفد  ا�صتهل 
االأل��واح  من  لوحًا   31 من  املكون  ال�صهيد  ن�صب  اأم��ام 
املعدنية ال�صخمة التي ي�صتند كل منها على االآخر رمزًا 
للوحدة والتكاتف والتالحم بني �صعب االإمارات وقيادته، 
والقوة وال�صجاعة وال�صمود التي متيز اأبناء االإمارات. 
كما توقف الوفد عند اللوح املعدين الذي مت نق�س ق�صم 
عما  ل�صرح  احل�صور  وا�صتمع  عليه،  امل�صلحة  ال��ق��وات 
ي�صمه "جناح ال�صرف" من األواح حملت اأ�صماء ال�صهداء 

على  ُنق�صت  قراآنية  واآي���ات  عنهم،  ومعلومات  االأب���رار 
جدارية اجلناح.

كما قام الوفد بجولة يف "ميدان الفخر" وهو �صاحة 
الوطنية،  الفعاليات  ال�صت�صافة  ال�صكل  دائ��ري��ة  كبرية 
دائرية.  بركة  وتتو�صطه  الوا�صعة  مب�صاحته  ويتميز 
الكرامة"،  "واحة  باإقامة  الزعابي  عبيد  الدكتور  وا�صاد 
وفخرنا  اعتزازنا  عن  تعرب  رمزية  دالل��ة  من  متثله  مبا 
هذا  زي���ارة  اأن  اإىل  ون��وه  البوا�صل.  ب�صهدائنا  جميعًا 

الوطنية،  ال��وح��دة  معاين  نفو�صنا  يف  تعمق  ال�صرح 
وتوؤكد وقوفنا �صفًا واحدًا خلف قيادتنا احلكيمة، دفاعًا 
هذه  "يف  واأ�صاف:  واالإن�صانية،  احل�صارية  قيمنا  عن 
الت�صحيات  اأم��ام  واالإك��ب��ار  االإج���الل  بكل  نقف  اللحظة 
العظيمة ل�صهدائنا االبرار. ويف ختام الزيارة، قراأ الوفد 
العلي  الله  �صائلني  ال��وط��ن،  �صهداء  روح  على  الفاحتة 
القدير اأن يرحمهم واأن يتغمدهم جميعًا بوا�صع رحمته، 
وي�صكنهم ف�صيح جناته، ويلهم ذويهم ال�صرب وال�صلوان.

 وفد »الأوراق املالية« يزور »واحة الكرامة«
زار وفد من هيئة االأوراق املالية وال�صلع واحة الكرامة التي اأقيمت لتج�صد ت�صحيات �صهداء االإمارات 
مقد�صاته  عن  والدفاع  الوطن  عن  ال��ذود  اأج��ل  من  بالنف�س  واجل��ود  والكرامة  العزة  رمز  ومتثل  االأب���رار، 
حممد  د.  و�صعادة  للهيئة باالنابة،  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  �صعادة  الوفد  وثوابته.  �صم 
احل�صري نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة ومديري اإدارات الهيئة وروؤ�صاء االأق�صام 

وممثلني عن موظفي كافة اإدارات الهيئة وفرعها يف دبي.

حلقة نقا�ضية حول »التلعبات يف اأ�ضواق الأوراق املالية«
اجلهات  ممثلي  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  كرمت 
الذين  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول  والتنظيمية  الرقابية 
التدريب  مركز  نظمها  التي  العمل  ور�صة  يف  �صاركوا 
امل�صاركون  وت�صلم  وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق  بهيئة 
فعالياته��ا،  خت��ام  يف  ال���دورة  يف  امل�صاركة  �صهادات 
لتبادل  الفعاليات  ه��ذه  انعقاد  اأهمية  الهيئة  واأك���دت 
التي  والنتائ���ج  ال���درو����س  وا���ص��ت��خ��ال���س  اخل����ربات 
االأداء  وتطوي���ر  ال�صفافي���ة  مب���داأ  تعزي���ز  يف  ت�صه���م 
الرقاب���ي لالأ�ص���واق املال���ي���ة يف دول جمل����س التع���اون 

اخلليج���ي.

مت  ال��ت��ي  امل��ك��ث��ف��ة-  النقا�صية  احل��ل��ق��ة  وا���ص��ت��ه��دف��ت   
تنفيذها على مدى يومني- عر�س بع�س حاالت التالعب 
جمل�س  دول  يف  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  يف  احلقيقية 

التعاون لدول اخلليج العربية. 
عر�صت-  بحيث  النقا�صية  احللقة  ت�صميم  مت  وق��د 
الهيئات  ممثلي  جت���ارب  منهجي-  علمي  اأ���ص��ل��وب  يف 
احللول  مناق�صة  مع  امل�صاركة،  والرقابية  التنظيمية 
تبادل  اإىل  باالإ�صافة  التالعب،  ح��االت  ملواجهة  املمكنة 
يف  املالية  االأ���ص��واق  هيئات  ب��ني  اخل���ربات  وم�صاركة 
وذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

ع��ل��ى ���ص��وء ت��و���ص��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ل��روؤ���ص��اء 
ي��ع��ادل��ه��م  م���ن  اأو  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ات  جم��ال�����س 
هيئات  روؤ���ص��اء  جلنة  وك��ذل��ك  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب���دول 
التعاون. يعادلهم بدول جمل�س  اأو من  املالية   االأ�صواق 
�صارك يف احللقة النقا�صية ممثلون عن هيئات االأ�صواق 

املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي. 
كما �صارك يف الور�صة ممثلون عن عدد من اجلهات 
وقد  ب��ال��دول��ة.  املالية  واالأ���ص��واق  واالأم��ن��ي��ة  الق�صائية 
عملية  ومن��اذج  تطبيقية  ح��االت  العمل  ور�صة  �صهدت 

اأثارت نقا�صات مو�صعة. 
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»الأوراق املالية« ت�ضت�ضيف الجتماع الـ 38 للجنة اأفريقيا وال�ضرق الأو�ضط مبنظمة »اأيو�ضكو«
ا�صت�صافت هيئة االأوراق املالية وال�صلع للمرة االأوىل، 
وال�صرق  اأفريقيا  للجنة  وال��ث��الث��ني  ال��ث��ام��ن  االج��ت��م��اع 
االأوراق  لهيئات  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  التابعة  االأو���ص��ط 
)اأيو�صكو(، والذي عقد يف فندق يا�س فاي�صوري  املالية 

باأبوظبي.
الرئي�س  ال��زع��اب��ي  عبيد  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ا�صتهل 
التنفيذي لهيئة االأوراق املالية وال�صلع باالإنابة االجتماع 
بكلمة رحب فيها بوفود الدول االأع�صاء متمنيًا لهم طيب 
االإقامة يف دولة االإمارات العربية املتحدة، كما نقل فيها 
حتيات معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير 
لالجتماع  ومتنياته  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد 
مثمرة  لنتائج  التو�صل  يف  والنجاح  اأه��داف��ه  بتحقيق 
د.  حت��دث  كما  اأعماله،  ج��دول  على  املطروحة  للق�صايا 
�صيتناولها  التي  املو�صوعات  اأهمية  عن  الزعابي  عبيد 
وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  وج���ه���ود  االج���ت���م���اع، 
عقدتها  التي  االجتماعات  م��ق��ررات  دع��م  يف  واأن�صطتها 
اتباع  على  الهيئة  حر�س  وك��ذل��ك  ال�صابق،  يف  اللجنة 
 IOSCO معايري املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية

واملبادرات التي اتخذتها يف هذا ال�صدد.
اأعقب ذلك، كلمة افتتاحية األقاها منري غوارزو رئي�س 
املدير   / االأيو�صكو  يف  االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة 

العام لهيئة االأوراق املالية النيجريية.
االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة  اجتماع  خ��الل  ومت 
اع��ت��م��اد ج���دول االأع���م���ال وحم�����ص��ر االج��ت��م��اع ال�صابع 
والثالثني الذي عُقد العام املا�صي يف ليما عا�صمة بريو، 
تال ذلك حوار حول الق�صايا النا�صئة ذات ال�صلة مبح�صر 
اجتماع جلنة اأفريقيا وال�صرق االأو�صط ال�صابع والثالثني، 
اأبرزها  كان  والتي  امل�صتجدات  ا�صتعرا�س  كذلك  مت  كما 

االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة  اجتماع  ا�صت�صافة 
�صوق  هيئة  اأب���دت  حيث  2018؛  االأرب��ع��ني 

الر�صاميل، باململكة املغربية رغبتها 
االج���ت���م���اع،  ع���ق���د  يف 

ندوة  بخ�صو�س  االأخ��رى  امل�صتجدات  االجتماع  وبحث 
التي  املتنقلة  التدريبية  االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة 
العامة  االأم��ان��ة  ق��ام��ت  وق��د   .2017 ال��ع��ام  خ��الل  تعقد 
اأع�صاء  باإحاطة  املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  للمنظمة 
اللجنة بعدد من النقاط واملو�صوعات ذات ال�صلة باأعمال 
جرت  لالجتماع  االأوىل  اال�صراحة  اأعقاب  ويف  اللجنة. 
اأفريقيا  منطقة  يف  النا�صئة  املخاطر  حول  عامة  مناق�صة 
اأ�صواق االأوراق  وال�صرق االأو�صط التي مت حتديدها يف 
املناطق  اأع�صاء  قدمها  التي  امل�صاركات  خالل  من  املالية 
معاجلة  �صبل  النقا�س  وتناول  اللجنة،  حتت  املن�صوية 
هذه املخاطر من اأجل بناء موقف را�صخ ملواجهة االأزمات 
عر�صًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  قدمت  ثم  املالية، 
ت��وىل منري ج���وارزو،  االإط���ار، وق��د  ه��ذا  تو�صيحيًا يف 
"اأيو�صكو"،  يف  االأو�صط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة  رئي�س 
النا�صئة  املخاطر  ح��ول  اجلل�صة  خ��الل  النقا�س  اإدارة 
وكيفية اتخاذ التدابري املالئمة لتجنبها اأو التعامل معها 

حال وقوعها. 

الهيئة تؤكد حرصها على 
اتباع معايير المنظمة الدولية 
لهيئات األوراق المالية 
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�صعيد  ب��ن  �صلطان  امل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  رع��اي��ة   حت��ت 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزير  املن�صوري 
االأوراق املالية وال�صلع، نظمت الهيئة موؤمترها ال�صنوي 
حتت عنوان "االأ�صواق املالية ودورها يف بناء اقت�صاد 

قائم على املعرفة واالبتكار وال�صعادة". باأبوظبي
يف  املالية  االأ���ص��واق  دور  امل��وؤمت��ر  جل�صات  ناق�صت 
االأف��ك��ار  وت��وظ��ي��ف  امل��ع��رف��ة  اقت�صاد  وتر�صيخ  تعزيز 
ب���االأداء  للنهو�س  االب��ت��ك��اري��ة  االإب��داع��ي��ة واالأ���ص��ال��ي��ب 
يحقق  مبا  اأ���ص��رع،  منو  معدالت  وحتقيق  االقت�صادي 
املزيد من فر�س العمل وارتفاع الدخل وحتقيق الر�صا 
انتهاء  عقب  املوؤمتر  ياأتي  واملجتمع".  للفرد  وال�صعادة 
اأفريقيا  للجنة  وال��ث��الث��ني  الثامن  االج��ت��م��اع  فعاليات 

وال�صرق االأو�صط مبنظمة "اأيو�صكو".
وافتتح معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
فعاليات املوؤمتر بكلمة تناول فيها دور االأ�صواق املالية 

يف اقت�صاد املعرفة واالبتكار.
ح�صر املوؤمتر عدد من الروؤ�صاء التنفيذيني لالأ�صواق 
التعاون  جمل�س  ودول  بالدولة  املالية  والبور�صات 
اخلليجي ودول العامل املختلفة، وخرباء ومتخ�ص�صون 
ممثلو  بينهم  م��ن  ال��ع��امل  دول  م��ن  دول���ة   40 نحو  م��ن 
االأو�صط  وال�صرق  "اأفريقيا  جلنة  يف  ع�صو  دول��ة   22

"باالأيو�صكو".

»الأوراق املالية« تنظم موؤمتر الأ�ضواق املالية ودورها يف بناء 
اقت�ضاد قائم على املعرفة والبتكار وال�ضعادة

معالي سلطان المنصوري: 
اقتصاد المعرفة هدف استراتيجي لإلمارات

17أوراق مالية
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قال معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري"ان 
دول  ُجل  فيه  مهم.. توجه  ينعقد يف وقت  املوؤمتر  هذا 
العامل اهتمامًا الفتًا لقطاع االأوراق املالية مبا يتواكب 
الزخم  من  املزيد  الإعطاء  الهادفة  احلثيثة  جهودها  مع 
مهمة  تطورات  �صوء  يف  ياأتي  اأن��ه  كما  القت�صاداتها، 
املالية االإقليمية والعاملية عمومًا يف  ت�صهدها االأ�صواق 

املجاالت املختلفة التنظيمية والقانونية واملوؤ�ص�صية.
اأن نعرج �صريعًا  واأ�صاف معاليه :لعله من املهم هنا 
على موقف اأ�صواق دولة االإمارات بنهاية عام 2016؛ 
بلغت  منوًا  ودبي  اأبوظبي  �صوقي  موؤ�صرا  حقق  حيث 
كما مت خالل  الرتيب،  على  5.6% و%12.1  ن�صبته 
قيمتها  بلغت  مالية  ورق��ة  مليار   155.5 ت��داول  العام 
ال�صوقية  القيمة  وارتفعت  دوالر،  مليار   49.7 نحو 
بنهاية عام 2016 اإىل نحو 222 مليار دوالر، وو�صل 
عدد ال�صركات املدرجة باأ�صواق الدولة اإىل 126 �صركة، 
االإجمايل  املحلي  للناجت  ال�صوقية  القيمة  ن�صبة  وبلغت 
االإجمايل  املحلي  للناجت  ال��ت��داول  وقيمة   ،%55.87

.%12.5
وتابع معاليه: يجدر بي يف هذا املقام االإ�صارة اإىل 
يف  املالية  االأ�صواق  "دور  على  املوؤمتر  هذا  تركيز  اأن 
وال�صعادة"  واالبتكار  املعرفة  على  قائم  اقت�صاد  بناء 
ياأتي مت�صقًا متامًا مع روؤيتنا للتنمية االقت�صادية التي 
ا�صراتيجية  �صمن  املحلية  الطاقات  كل  تعبئة  تتطلب 
االقت�صادية،  القطاعات  كافة  فيها  ت�صهم  �صاملة  تنموية 

ومما ال �صك فيه اأنه يف قطاع االأ�صواق املالية حتديدًا، 
للنمو؛  رئ��ي�����ْس  ك��م��ح��رٍك  ح��ي��وٌي  دوٌر  للمعرفة  ي��ك��ون 
لتقنيات  واالهتمام  العناية  من  املزيد  ين�صرف  حيث 
املعلومات واالت�صاالت واالأفكار االإبداعية امل�صتحدثة، 
وت�صبح املوارد الب�صرية املوؤهلة ذات املهارات العالية، 
اأو مايطلق عليه راأ�س املال الب�صري، اأحد اأكر االأ�صول 
لل�صناعات  الن�صبية  امل�صاهمة  ت��رت��ف��ع  ك��م��ا  ق��ي��م��ة.. 
يف  غالبًا  تتمثل  والتي  ومتكينها،  املعرفة  على  املبنية 
ال�صناعات ذات التكنولوجيا املتو�صطة والرفيعة، مثل 

اخلدمات املالية وخدمات االأعمال.
واأ�صاف: اأود اأن اأوؤكد يف هذا املو�صع كذلك على اأن 
دولة  حلكومة  ا�صراتيجي  هدف  هو  املعرفة  اقت�صاد 
بالغًا  اهتمامًا  يلقَى  واأن��ه  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
من قبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  الله(  )حفظه  الدولة  رئي�س 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�صد  بن  حممد 
وزارة  واأن  الله(،  )رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
الإ�صرافها  تخ�صع  التي  والهيئات  واجلهات  االقت�صاد 
املعريف  االقت�صاد  تطوير  على  احل��ر���س  ك��ل  حتر�س 
املعريف  االقت�صاد  ت�صجع  ت�صريعات  اإ�صدار  خالل  من 
عايل االإنتاجية، وتقدمي خدمات جديدة تدعم الو�صول 
مع  والتكنولوجيا،  االبتكار  على  يرتكز  اقت�صاد  اإىل 
ا�صتقطاب اأرقى اخلربات العاملية يف هذا املجال، حتقيقًا 
لروؤية االإمارات 2021 وم�صتهدفات االأجندة الوطنية. 
هذا  جل�صات  تناق�س  اأن  اإىل  نتطلع  اإننا  معاليه:  وقال 
املت�صلة  وامل�صتحدثات  التطورات  با�صتفا�صة  املوؤمتر 
باأ�صواق االأوراق املالية وعالقاتها املتداخلة مع كل من 
اأيدينا  ن�صع  واأن  وال�صعادة،  االبتكار  املعرفة،  اقت�صاد 
القطاع  هذا  لتطوير  الالزمة  وال�صيا�صات  ال��روؤى  على 
املايل يف هذا االجتاه لال�صتفادة منه يف متويل برامج 

التنمية يف املنطقة والعامل. 
املهام  بحجم  بينة  على  جميعًا  :اإننا  معاليه  واختتم 
عامل  يف  املالية  االأ���ص��واق  بها  مت��ر  ال��ت��ي  وال��ت��ح��والت 
التعاون  جميعًا  منا  املطلوب  اأن  ونعي  التغري،  �صريع 
مبا  بها  امل�صتثمرين  ثقة  وتعزيز  اخل���ربات،  وت��ب��ادل 
ن�صتعني  الوطنية.  االقت�صادات  على  اإيجابًا  ينعك�س 
ذلك  بالعلم واملعرفة واالأمل والعمل، وقبل  ذلك  يف كل 

وبعده.. بتوفيق الله تعاىل".

معايل �ضلطان املن�ضوري: 
»القت�ضاد« واجلهات والهيئات التي تخ�ضع لإ�ضرافها حتر�ص على تطوير القت�ضاد املعريف

مؤتمر األسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار والسعادة

 الموارد البشرية المؤهلة 
ذات المهارات العالية أحد 

أكثر األصول قيمة



19أوراق مالية

باتوميك  يف  التنفيذي  الرئي�س  اأتكن�س  بول  تناول   
املالية  االأوراق  جلنة  يف  ال�صابق  واملفو�س  جلوبال 
كلمته  يف  املتحدة  ب��ال��والي��ات   )SEC( وال��ب��ور���ص��ات 
"�صبل اال�صتفادة من اقت�صاد املعرفة  الرئي�صة للموؤمتر، 

واالبتكار يف تطوير االأ�صواق املالية النا�صئة".
اأمريكا  امل��ال يف  راأ���س  اأ���ص��واق  اأتكن�س"عانت  وق��ال 
كرة  م��ن  املا�صية  الثمانية  االأع����وام  خ��الل  واأوروب�����ا 
القوانني وتدخل احلكومة، وال �صك اأن كرة الت�صريعات 
يف  وانخفا�صا  االأ���ص��ع��ار  يف  زي���ادة  للم�صتثمر  تعني 
العوائد ونق�صا يف اخليارات املتاحة وتوؤدي النخفا�س 
الت�صريعات  من  املتاأثرين  واأك��ر  االأ���ص��واق،  تناف�صية 

احلكومية الكثرية هي ال�صركات ال�صغرية.
الواليات  يف  املالية  االأ���ص��واق  قوة  ترجع  واأ���ص��اف: 
املتحدة اإىل عوامل ال�صفافية، حماية امل�صتثمر، االبتكار، 
�صهولة انتقال وو�صول املعلومات، وال �صك اأن اإ�صهامات 
املخرعات  اأوج����دت  ال��ت��ي  ه��ي  ق��دمي��ًا  العربية  ال���دول 

.FinTech واالبتكارات احلديثة ومنها
واأو�صح اأن االبتكارات يف االأ�صواق املالية توؤدى اإىل 
تخفي�س التكلفة، و�صفافية اأكر، وكفاءة اأكر ف�صاًل عن 

تقدمي خدمات مالية اأكر لعدد اأكرب من النا�س.
وقال :ال �صك اأن نظام امللكية القائم على ال�صفافية مهم 
امل�صتثمرين  على  ال�صعب  من  يكون  بدونه  حيث  ج��دًا، 
اأ�صول  اأو على  اأخ��رى  اأط��راف  الدخول يف عمليات مع 
بطريقة غري وا�صحة وغري �صفافة، فمثاًل - البلوك ت�صني 
انطالق  نقطة  يعترب   -  FinTech تطبيقات  اأحد  وهو 
وثورة يف جمال امللكية، اإذ اأنه ي�صمن امللكية من خالل 
من  ج��دًا  كبري  لعدد  مركزي  غري  �صفاف  �صجل  من�صة/ 
بالتحقق من  العملية  قبل  النظام  العمليات، حيث يقوم 
اأن هناك تزامن وتوافق بني كافة االأجهزة على ال�صبكة، 
تقييم  م��ن  ت�صني  ال��ب��ل��وك  يتمكن  امل�صتقبل  يف  ورمب���ا 
مدفوعات  وح�صاب  حلظيًا  وامل�صتقات  املالية  االأوراق 

الهام�س واإنهاء العمليات عند تعر الطرف النظري.
وتعمل دبي على اأن تكون مركزًا للبلوك ت�صني، الأنه 
وزي���ادة  التكلفة،  تخفي�س  امل��ع��ام��الت،  ل�صرعة  ي���وؤدي 
اإىل كفاءة  ي��وؤدي  املالية  االأم���ان، ويف جم��ال اخل��دم��ات 
معدالت  من  ويزيد  والت�صوية  القيد  عمليات  و�صرعة 

الدخول لالأ�صواق من قبل امل�صتثمرين.
 FinTech تطبيقات  �صمن  من  "اأي�صًا  وا�صتطرد: 
هناك التمويل اجلماعي، العملة االفرا�صية، التطبيقات 
الذكاء  الدفع،  اأنظمة  املحمولة،  االأج��ه��زة  على  البنكية 
يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه  مي��ك��ن  االأخ����ري  وه���ذا  اال�صطناعي"، 
الوترية،  عايل  التداول  واال�صتثمارات،  املحافظ  اإدارة 
املعلومات، منع االحتيال، �صمان  اأمن  البيانات،  حتليل 
القرو�س، وحتى املبيعات وخدمة العمالء. وهناك اأي�صًا 

امل�صت�صار الذكي.

اأو غري املعا�صر  البطيء  التنظيمي  االإطار  :اإن  وقال 
كيف  امل��ث��ال  �صبيل  وعلى  التقدم،  ه��ذا  يعيق  اأن  ميكن 
باأن  علمًا  الكثرية،  بالت�صريعات   FinTech �صيتاأثر 
جمل�س اال�صتقرار املايل �صيقوم بتقييم  اآثار التكنولوجيا 
املايل  للنظام  املايل  اال�صتقرار  على  واالبتكارات  املالية 
عدم  اأ�صا�س  على  فتقوم  االأيو�صكو  منهجية  اأم��ا  ككل، 

فر�س منهج اإلزامي فيما يتعلق باملواءمة التنظيمية.
يذكر اأن ال�صيد اأتكن�س قام مب�صاعدة االإدارة االأمريكية 
مراجعة  يف  ترامب  دونالد  الرئي�س  برئا�صة  اجلديدة 
احلكومية  املالية  الوكاالت  خمتلف  وخطط  ال�صيا�صات 

يف اأمريكا. 
للتكنولوجيا  املبكر  التنظيم  يف  املبالغة  اأن  وراأى 
املالية باأنواعها قد توؤدي اإىل تداخل املبادرات التنظيمية 
املبتكرة  اجلديدة  التقنيات  :اإن  وقال  االبتكار.  واإعاقة 
واخلدمات  املالية،  االأوراق  قطاعات  يف  والديناميكية 
املالية  اخل��دم��ات  من  وغريها  واالإق��را���س،  امل�صرفية، 
ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى احل���د ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري م���ن تكاليف 
ال�صوق،  كفاءة  وتعزيز  االإداري��ة،  واالأعباء  املعامالت، 
واإيجاد م�صادر جديدة لراأ�س املال لل�صركات ال�صغرية، 

وتعزيز اخليارات اال�صتثمارية للم�صتثمرين.
 واأ�صاف:  يتعني على املنظمني عدم الت�صرع يف هذا 
للمنتجات  اكتمااًل  اأك��ر  فهم  لديهم  يكون  حتى  املجال 
النا�صئة،  ال�����ص��رك��ات  ه���ذه  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 

ومناذج اأعمالهم، واالأ�صواق التي تعمل فيها. 
االأعمال  ومن��اذج  للتكنولوجيا  ميكن  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
ن��ع��م��ة كبرية  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ي مت��ث��ل حت���دي  امل��ب��ت��ك��رة 
وتذليل  املناف�صة،  م�صتوى  زي��ادة  حيث  من  لل�صناعات 
يعود  اجل��دي��دة، مب��ا  ال�صركات  دخ���ول  اأم���ام  ال��ع��وائ��ق 
بالنفع على امل�صتهلكني وامل�صتثمرين واملوظفني ودافعي 
اأال ي�صعوا بال�صرورة  ال�صرائب. ويجب على املنظمني 
املبتكرة  التكنولوجيا  على  احلالية  االأنظمة  فر�س  اإىل 
التي  االختالفات  مراعاة  يجب  حيث  موحدة؛  بطريقة 
م�صدرًا  التطورات  ه��ذه  تعترب  وق��ال:  عليها.  تنطوي 
العربية  االإم��ارات  الع�صرية كدولة  للدول  لفر�س جيدة 

العاملية  امل��ال��ي��ة  وامل��راك��ز  االأ����ص���واق  لتطوير  امل��ت��ح��دة 
االأ�صواق  ه��ذه  من  مهم  ج��زء  على  واحل�صول  للدخول 

اجلديدة.
واأكد انه مع كل هذا، فمن املهم جدًا التاأكد من اأن هذه 
ال�صوق،  نزاهة  على  توؤثر  ال  اجلديدة  التكنولوجيات 
ال��ذي  القانوين  الهيكل  و�صع  املنظمني  على  ويتعني 
يحمي ب�صكل اأ�صا�صي حقوق امل�صاهمني، ويدعم �صفافية 
للقوانني.  انتهاكات  اأي  �صارم  ب�صكل  ويعاقب  ال�صوق، 
امل�صتثمرين  ف��اإن  امل�صتثمرين،  حماية  حيث  من  فمثاًل 
ملكياتهم من خالل  االأ�صا�س حماية حقوق  يريدون يف 
خالل  وم��ن  �صليم  ب�صكل  التعاقدية  االرتباطات  تنفيذ 

وجود قوانني قوية ملكافحة االحتيال. 
فيجب  ال�صوق،  يف  لل�صفافية  بالن�صبة  اأم��ا  وتابع: 
ب�صكل  االأ���ص��واق  يف  املطلوب  االإف�صاح  اأنظمة  تطوير 
وبني  املعلومات  من  امل�صتثمر  احتياجات  بني  ي��وازن 
�صتتكبدها  ال��ت��ي  االإف�����ص��اح  لقواعد  االم��ت��ث��ال  تكاليف 
تركز  اأن  وينبغي  املالية،  ل��الأوراق  امل�صدرة  ال�صركات 
للتالعب  متطلبات االإف�صاح على امل�صائل االأكر عر�صة 
هذا  ال�صركات،  داخ��ل  املالية  البيانات  يف  حتريف  اأو 

ف�صاًل عن اأهمية ا�صتقالل املحا�صبني واملدققني.

اأتكن�ص: البتكارات تعزز الكفاءة 

املالية  االأوراق  لهيئات  العاملية  باملنظمة  االأو���ص��ط  وال�صرق  اأفريقيا  جلنة  رئي�س  ج��وارزو  منري  �صدد 
امل�صتثمرين. وحماية  وال�صفافية  الكفاءة  مبادئ  على  الركيز  "اأيو�صكو" على 

�صوق  واأن  اخل�صراء،  االأ�صواق  جمال  يف  لال�صتثمار  االأ�صواق  يف  �صانحة  فر�صة  هناك  اأن  اإىل  واأ�صار 
االأوراق املالية توفر من�صة لالبتكار، واأن هناك ترابط بني وجود املعرفة واإمكانية حتقيق الروة.

واأو�صح اأن االبتكار فر�صة جلعل االأ�صواق اأكر تناف�صية، واأن التكنولوجيا تلعب دورًا مهما يف توفري 
البنية االأ�صا�صية لالأ�صوق، كما اأن التقنيات املالية �صتوؤدي لتطوير االأ�صواق، ولكنها متثل يف الوقت نف�صه 

حتديًا للجهات التنظيمية.

جوارزو: فر�ص �ضانحة لل�ضتثمار يف الأ�ضواق اخل�ضراء
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���ص��ع��ادة را���ص��د  ل��ل��م��وؤمت��ر  االأوىل  ت��راأ���س اجل��ل�����ص��ة 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي 
احل��دي��ث��ة          ال��ع��امل��ي��ة  "االجتاهات  وت��ن��اول��ت  امل��ال��ي��ة، 
التكنولوجيا  ودور  امل��ال��ي��ة  االأ����ص���واق  يف  ل��الب��ت��ك��ار 
اأبوظبي  "�صوق  اأن  اإىل  البلو�صي  واأ���ص��ار  املالية"، 
ل����الأوراق امل��ال��ي��ة وظ��ف االب��ت��ك��ار يف ح���االت ع��دة من 
كما  واح��دة،  دقيقة  خ��الل  امل�صتثمر  رق��م  اإ���ص��دار  بينها 
واإتاحتها  التداول  تقارير  اإ�صدار  مدة  تقليل  يف  جنح 
�صني  البلوك  تقنية  طبق  اأنه  كما  الذكية،  االأجهزة  على 
العمومية  للجمعيات  االإلكروين  الت�صويت  جمال  يف 

لل�صركات.
واأ�صاف: رغم اأن للتكنولوجيا املالية مزايا كت�صريع 
�صلبي على  تاأثري  لها  يكون  قد  اأنه  اإال  املعامالت،  تنفيذ 
تهديدات  من  متثله  قد  عما  ف�صال  االأ�صا�صية  العمليات 

تقنية". 

املخترب التنظيمي
حتدث يف اجلل�صة ريت�صارد تينغ الرئي�س التنفيذي 
اأبوظبي  ب�صوق  املالية  للخدمات  التنظيمية  لل�صلطة 
العاملية  امل��ال��ي��ة  امل��راك��ز  ل���دور  تعر�س  حيث  ال��ع��امل��ي 

والهيئات املالية يف تعزيز االبتكار يف االقت�صاد.. 
هو  التنظيمي  امل��خ��ت��رب  اإن  كلمته  يف  ت��ن��ج  وق���ال 
ل�صركات  لل�صماح  خ�صي�صًا  م�صمم  تنظيمي  اإط���ار 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر واخ���ت���ب���ار ح��ل��ول 
حمكمة  بيئة  يف  املالية  بالتكنولوجيا  ابتكارية 

املتطلبات  لكامل  لالمتثال  احل��اج��ة  دون 
متطلبات  ويت�صمن  التنظيمية، 

م���ي�������ص���رة وت�����ك�����ون م����دة 
ال��ت��ط��وي��ر واالخ��ت��ب��ار هي 

للم�صاعدة فيما يتعلق  عامني وهناك فريق عمل متفرغ 
التنظيمية. باملتطلبات 

وبني اأن عنا�صر النظام البيئي هي البنية االأ�صا�صية 
وراأ�س املال والطلب وال�صيا�صات، اأما عن اجلهات التي 
ال�صوق  م�صتثمرو  فهي:  النظام  يف  وتتعاون  تتداخل 
االأولية- م�صروعات راأ�س املال املخاطر- االأكادمييون- 
التكنولوجيا-  �صركات  االأفكار-  واأ�صحاب  املبتكرون 
احلكومة-  �صركات-  م�صتهلكون-  مالية-  موؤ�ص�صات 

اجلهات التنظيمية.
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط حت��ت��اج  م��ن��ط��ق��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
االق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م��و  لتلبية  م��ت��ط��ورة  م��ال��ي��ة  خل��دم��ات 
والتنوع ال�صكاين، ونتيجة وجود جمموعة كبرية من 
ال�صركات يف املنطقة، واأنه يجب يف البداية قبل تنظيم 

فهم  يتم  اأن  املالية،  التكنولوجيا 
العمل  من���وذج  وا���ص��ت��ي��ع��اب 
املقدم من ال�صركات واملخاطر 

يف  يتم  وذل��ك  بها،  املتعلقة 
ممثلة  االفرا�صية  البيئة 

التنظيمي،  امل��خ��ت��رب     يف 
اللوائح  و�صع  بعدها  يتم  ثم 

ال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة 
لل�صركات. 

التنظيمية  اجلهات  بني  التعاون  اأهمية  على  و�صدد 
كما  ال����دول،  م�صتوى  وع��ل��ى  املنطقة  م�صتوى  ع��ل��ى 
متابعة  على  قا�صرة  مهمته  تكون  �صخ�س  تعيني  يجب 
املالية،  بالتكنولوجيا  املرتبطة  االأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر 
هي  املالية  التكنولوجيا  �صركات  اأغ��ل��ب  اأن  وي��الح��ظ 
�صركات �صغرية ونا�صئة وتعاين من ق�صور يف املوارد 
التنظيمية  اجل��ه��ات  على  يجب  ف��اإن��ه  ل��ذا  وال��ت��م��وي��ل، 
التنظيمية اخلا�صة  القواعد  املرونة عند و�صع  توخي 
بها؛ حيث ال يكون من املف�صل تطبيق االأنظمة احلالية 
قيا�س  ويتعني  ال�صركات.  هذه  على  احل��ايل  بو�صعها 
التاأثري على  للتكنولوجيا ملعرفة مدى  معدل االخراق 

النظام املايل.
تبني  القائمة  املالية  املوؤ�ص�صات  على  يجب  وق��ال: 
ارتفاع  يف  ���ص��روري  اأم��ر  وه��و  املالية،  التكنولوجيا 
الربح واحلاجة  م�صتوى املناف�صة وانخفا�س هوام�س 

لزيادة م�صتوى فعالية اأن�صطة ت�صغيلها".

مبادرات تطوير اأ�سواق ال�سندات يف اآ�سيا
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���دم ك���وك ي��ون��غ ه��و ���ص��ري��ك ورئ��ي�����س/ 
اآ�صيا  ���ص��رق  بجنوب  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
تو�س،  اآن���د  بديلويت  و�صنغافوره 
االجتاهات  تناول  تقدمييًا  عر�صًا 
ال��ع��امل��ي��ة احل��ال��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار يف 
ودور  امل�����ال  راأ�������س  اأ�����ص����واق 

التكنولوجيا املالية. 
وحت�����دث ي���ون���غ ه���و عن 
ال�صندات  اإ����ص���دار  ت�صجيع 
ب��ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة وزي�����ادة 
ت�صكيلة ال�صندات وامل�صدرين، 

اجلل�ضة الأوىل.. الجتاهات العاملية للبتكار

مؤتمر األسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار والسعادة
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وا�صتثمار االأموال املتجمعة لدى �صناديق ال�صندات يف 
امل�صتثمرين  اأم��ام  املعوقات  لتقليل  ال�صندات  اأ���ص��واق 
وزيادة �صيولة اأ�صواق ال�صندات احلكومية. واأ�صار اإىل 
اأ�صواق  تطوير  يف  االأ�صا�صية  الق�صايا  حتديد  وج��وب 
يف  املمار�صات  بني  التناغم  وحتقيق  املحلية  ال�صندات 
عرب  ال�صندات  اإ���ص��دار  وت�صهيل  وال��ل��وائ��ح  االأ���ص��واق 
االئتمانية  التعزيزات  اأنه من خالل  اإىل  احل��دود، ونبه 
عرب  وك��ذا  لل�صندات  الكبرية  االإ���ص��دارات  ت�صهيل  يتم 
اإقليمي يف  تكامل  اأن يكون هناك  واأن��ه يجب  احل��دود، 
املنطقة  امل��ال يف  راأ���س  واأ���ص��واق  التجارة واخل��دم��ات 

االآ�صيوية.
اأحيانًا  يهدف  واال�صتحواذ  االن��دم��اج  اأن  واأو���ص��ح 
ل���زي���ادة ال���ق���درات واإي���ج���اد ���ص��ب��ك��ات ج���دي���دة، ويجب 
اال�صتثمار يف التكنولوجيا احلديثة، فالزيادة يف حمو 
االأمية التقنية ت�صهم يف جلب اهتمام العمالء باملنتجات 
اأواًل"  "العميل  فكرة  على  االعتماد  اأن  كما  واخلدمات، 
يوؤدي اإىل تقدمي خدمات فريدة مبا ي�صاهم يف االحتفاظ 
بالعمالء وزيادة والئهم، ويجب اأن تكون هناك �صفافية 
عاتق  على  وي��ق��ع  امل��ف��رو���ص��ة،  ب��ال��ر���ص��وم  يتعلق  فيما 
اأ�صا�س  على  للم�صتثمرين  املعلومات  اإتاحة  االأ���ص��واق 

حلظي وبكل �صهولة.
تنظيمي حديث  اإط��ار  اأن وج��ود  �صك  "ال  واأ���ص��اف: 
ومعا�صر ي�صاهم يف تطوير ال�صوق واالبتكارات، ولكن 
التحوط من اأن االأنظمة ال�صارمة ومتطلبات راأ�س املال 
التنظيمية  للمتطلبات  االمتثال  وتكلفة  فيها  الكبرية 
ت�صغط على ال�صركات وربحيتها، ومن واجب ال�صركات 
التكنلوجيا  وتبني  الرئي�صية،  غ��ري  االأن�صطة  تعهيد 

احلديثة التي تعترب حتديًا".
م�صاريع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات  "اإن  وق����ال: 
خالل  م��رات   10 م��ن  اأك��ر  من��ت  املالية  التكنولوجيا 
ال�صنوات اخلم�صة االأخرية اإىل ما ي�صل اإىل 22 مليار 
دوالر اأمريكي يف عام 2015. وكانت اآ�صيا هي واحدة 
هذا  ي�صتمر  اأن  املتوقع  ومن  من��وًا  املناطق  اأ�صرع  من 

النمو يف امل�صتقبل، خ�صو�صا يف اآ�صيا". 
اأه��م  م��ن  تعترب  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  اأن  وب���ني 
حم��رك��ات االب��ت��ك��ار يف اأ���ص��واق راأ����س امل���ال وم��ن اأه��م 
الروبوتية  العمليات  اأمت��ت��ة  ك��ان��ت  االب��ت��ك��ارات  ه��ذه 
ال�صحابية،  والتقنيات  الرقمية  املعامالت  وتكنولوجيا 

والتحليالت املتقدمة، والذكاء اال�صطناعي.
اأ�صواق  على  املالية  التكنولوجيا  توؤثر  اأن  وتوقع 

املال العاملية من خالل:
لتوفري  التكنولوجية  احل��ل��ول  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة   •
ورفع  العمليات  كفاءة  وزي��ادة  الت�صغيلية،  التكاليف 

م�صتوى ال�صفافية.
لتعزيز  اأداء  واأ�صرع  ذك��اء  اأك��ر  اأجهزة  انت�صار   •
حتول  واإح��داث  املالية  االأ�صواق  يف  املتداولني  قدرات 

يف اأ�صواق راأ�س املال.

التمويل  على  للح�صول  واملناف�صة  التنوع  • زيادة 
االأ�صهم  مثل  التقليدية  الطرق  تتخطى  جديدة  بطرق 

التقليدية وال�صندات.
وذلك  االمتثال  لوظائف  الروتينية  املهام  اأمتتة   •
وتخفي�س  الت�صغيلية،  املخاطر  وتقليل  الكفاءة  لتعزيز 

تكاليف االمتثال للقوانني واالأنظمة. 
تكنولوجيا اأمن الف�صاء االإلكروين  اعتماد  • زيادة 
تكبد  اأو  احل�صا�صة  ال��ع��م��الء  م��ع��ل��وم��ات  ت�����ص��رب  مل��ن��ع 

اخل�صائر املالية.

ال��ذك��اء  وح��ل��ول  ال�صخمة  البيانات  ا�صتخدام   •
اال�صطناعي ت�صمح ملوظفي املكاتب االأمامية باحل�صول 
�صرعة  من  وترفع  عمالئهم  عن  عمقًا  اأك��ر  مرئيات  على 
وجودة عملية اتخاذ القرارات. وتابع:"ميكن اأن يكون 
انت�صار  جت��اه  ع��رة  حجر  اأو  للنمو  داعمني  املنظمون 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة. وق���د مت اإط����الق جم��م��وع��ة من 
الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  اأنحاء  يف  التنظيمية  امل��ب��ادرات 
يف  والتطور  االبتكار  ور�صد  تي�صري  ت�صتهدف  والتي 

التكنولوجيا املالية. 

كرم معايل املهند�س �صلطان املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س االإدارة،  ال�صركاء اال�صراتيجيني 
امل�صاهمة  و�صركات  واملحلية،  االحتادية  احلكومية  اجلهات  من  عددًا  التكرمي  �صمل  احلدث.  ورعاة  للهيئة، 

العامة، و�صركات الو�صاطة، وامل�صارف العاملة بالدولة.  

معايل املهند�س �سلطان املن�سوري خالل ت�سليم درع تذكارية اإىل �سعادة را�سد البلو�سي الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

.. وخالل ت�سليم درع تذكارية اإىل ح�سن ال�سركال نائب الرئي�س التنفيذي -الرئي�س التنفيذي للعمليات ل�سوق دبي املايل

تكرمي ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني
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تراأ�س اجلل�صة الثانية اأميت جني الرئي�س التنفيذي 
ل�صركة اإعمار بدبي وتناولت "دور �صوق راأ�س املال يف 

حتقيق اقت�صاد املعرفة".
و نوه اإىل اأن ال�صوق املايل يوفر فر�صة للم�صتثمرين 
لزيادة  الفر�صة  للم�صاريع  يوفر  كما  ال��روة  لتحقيق 

راأ�س املال وتنمية امل�صروعات.
حتدث يف اجلل�صة روبرت اأن�صاري املدير التنفيذي 
االأو���ص��ط/ ال�����ص��رق  مبنطقة  ال��ع��م��الء  تغطية  وم��دي��ر 

مورجان �صتانلي، عن "ال�صيا�صات واملبادرات املطلوبة 
من االأ�صواق املالية املحلية لتحقيق التناف�صية والريادة 

يف جمال االأ�صواق املالية".

 �سيا�سات لتحقيق التناف�سية
 -MSCI موؤ�ص�صة  رئي�س  اأن�����ص��اري-  روب��رت  ق��ال 
امل�صتثمرين  وو���ص��ول  دخ���ول  اإن   " االأو���ص��ط  ال�صرق 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن املحليني  ب���ني  م���ا  ي��خ��ت��ل��ف  ل���الأ����ص���واق، 
واالأجانب، وما بني امل�صتثمرين االأفراد واملوؤ�ص�صاتيني، 
الجتذاب  النا�صئة  ال��دول  م�صتوى  على  تناف�س  وهناك 
روؤو�س االأموال، وهناك توقع باإدراج االأ�صهم ال�صينية 

�صمن االأ�صواق النا�صئة وهذا �صيكون له اأثر كبري.
واأ�صاف :ال �صك اأن للم�صتثمرين املحليني دور كبري، 
الذين  هم  الدوليني  املوؤ�ص�صاتيني  امل�صتثمرين  ولكن 
م�صاألة  فاإن  وبالتايل  االأم��وال،  روؤو���س  تدفق  يحركون 
م�صاألة  تعترب  االأجانب  بتملك  يتعلق  فيما  قيود  وجود 
ت�����ص��اوؤل ع��ن حق  اأخ���رى يثور  ج��وه��ري��ة، وم��ن ناحية 
امل�صتثمرين )االأجانب( يف الت�صويت بجانب احل�صول 

على املنافع االقت�صادية لالأوراق املالية.
بني  ما  الت�صريعات  ت��وازن  اأن  يجب  اأن��ه  على  واأك��د 
حماية امل�صتثمرين املحليني وما بني اإعطاء امل�صتثمرين 
دخول  يف  حقهم   - املوؤ�ص�صاتيني  وخا�صة   - االأج��ان��ب 
وبالتايل  �صديدة،  مناف�صة  من  عنه  ينتج  وما  االأ�صواق 
االأ�صواق  يف  ال�صفافية  حتقيق  هو  الت�صريعات  ف��دور 

واملعاملة املت�صاوية بني امل�صتثمرين.
وفيما يتعلق بالبنية االأ�صا�صية لالأ�صواق، قال: يجب 
للمعايري  وفقًا  وت�صوية  تقا�س  نظام  هناك  يكون  اأن 
الدفع  مقابل  الت�صليم  اأ�صا�س  يت�صمن  بحيث  العاملية 
املجمعة،  للح�صابات  ا�صتخدام  هناك  يكون  واأن   ،DVP
ت�����ص��ري��ع��ات االأ����ص���واق م��ت��ط��ورة وت��ك��ون  ت��ك��ون  واأن 
دخ��ول وخ��روج  ت�صهيل  م��ع  االإن��ف��اذ،  على  ق��درة  هناك 
اال�صتثمارات االأجنبية، واأن يكون �صوق �صعر ال�صرف 
متطورًا، كما ينبغي اأن يكون هناك تنويع يف املنتجات 
العامة  ال�صركات  اإف�صاحات  تكون  واأن  االأ���ص��واق،  يف 
ت�صريعات  هناك  تكون  اأن  يجب  كما  خمتلفة،  بلغات 
لت�صجيع االإدراجات اجلديدة، واأن تكون قواعد تعليق 

واإلغاء االإدراج وا�صحة".
يف  املهم  التنظيمي  "الدور  روب��رت  ال�صيد  واأو�صح 
على  تركز  والتي  االأ���ص��واق،  لت�صنيف   MSCI معايري 
على  االنفتاح  درج��ة  وه��ي:  لل�صوق  الو�صول  معايري 
الداخلة  امل��ال  راأ���س  تدفقات  �صهولة  االأجنبية،  امللكية 
التناف�صية  البيئة  الت�صغيلي،  االإطار  كفاءة  واخلارجة، 

وا�صتقرار االإطار املوؤ�ص�صي. 
املنظمني  م��ع  وث��ي��ق  ب�صكل   MSCI :ي��ع��م��ل  وق���ال 
التنظيمية  التغيريات  ب�صاأن  معهم  الت�صاور  خالل  من 

املطلوبة الإجراء مراجعة الإعادة ت�صنيف ال�صوق املحلية 
على املوؤ�صر من فئة اإىل فئة اأخرى اأعلى. 

املتحدة  العربية  االإم���ارات   MSCI اأدخلت  وتابع: 
ومنذ   ،2008 ع��ام  يف  الت�صنيف  اإع���ادة  مراجعة  يف 
2014 بذلت جميع االأطراف  ذلك التاريخ وحتى العام 
املعنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة جهودًا كبرية 
االأ�صواق املحلية مبا يف  االأنظمة واالآليات يف  لتطوير 
والتداول،  احلفظ  ح�صابات  بني  الر�صمي  الف�صل  ذلك: 
تنظيم ن�صاط احلفظ االأمني لالأوراق املالية، طرح نظام 
الت�صليم مقابل الدفع، كما مت تنظيم املعامالت، وعمليات 

اإقرا�س واقرا�س االأوراق املالية". 

ال�سالحات اجلريئة ت�ساعد القت�سادات النا�سئة
التنفيذي  الرئي�س  دي�����ص��اي  ج���وراجن  ق��ال  ب���دوره 
باملوؤمتر  ورق��ت��ه  يف  وال�صلع  للذهب  دب��ي  لبور�صة 
النا�صئة يف  "دور االأ�صواق املالية  التي جاءت بعنوان 

الو�صول القت�صاد املعرفة"،
انتقالية  حالة  تكون  النا�صئة  ال�صوق  حالة  "اإن 
التحول  حالة  يف  االقت�صاد  يكون  حيث  طبيعتها  يف 
امل��ف��ت��وح، واإن  ال�����ص��وق  اق��ت�����ص��اد مغلق الق��ت�����ص��اد  م��ن 
االإ�صالحات االقت�صادية اجلريئة مع وجود �صوق راأ�س 
ي�صاعد  قوية  �صمعة  ذو  �صلع  و�صوق  وكفوؤ  �صفاف  مال 
االإم��ارات(  دولة  اقت�صاد  )ومنها  النا�صئة  االقت�صادات 

على التحول للم�صتوى االأف�صل الأداء االقت�صاد.
واأ�صاف:ال �صك اأن وجود �صوق مايل نا�صئ وكفوء 
من االأهمية مبكان، الأنه يدعم ثقة امل�صتثمرين املحليني 
واالأجانب وي�صجعهم على االحتفاظ با�صتثماراتهم يف 
ت�صريعي  اإطار  وجود  ظل  يف  خا�صة  املحلية  االأ�صواق 

قوي.
املغربني  نتيجة وجود جمموعة كبرية من  وتابع: 
للخارج،  اأموالهم  بتحويل  وقيامهم  االإم���ارات  بدولة 
هامًا  اأم���رًا  يعد  كفوؤ  اأجنبي  �صرف  �صوق  وج��ود  ف��اإن 

اجلل�ضة الثانية: اقت�ضاد املعرفة

مؤتمر األسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار والسعادة

 دور التشريعات تحقيق الشفافية 
في األسواق والمعاملة 

المتساوية بين المستثمرين
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و�صرورة  االأف�صل  لال�صتثمار  فر�س  توفر  مراعاة  مع 
وجود فر�س للتحوط من املخاطر.

وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  اأن  دي�صاي  واأو���ص��ح 
لالأع�صاء  ميكن  وب��ال��ت��ايل  ال��ك��رون��ي��ة،  من�صة  تعترب 
بنية  ولديها  ال��ع��امل،  يف  مكان  اأي  م��ن  اإليها  ال��دخ��ول 
تكنولوجية قوية وتقدم منتجات فريدة على جمموعة 
خمتلفة من االأ�صول وتطبق املعايري العاملية لالأيو�صكو 
على  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  مع  تعمل  اأنها  كما 
وجود  اأهمية  موؤكدًا  املركزي،  التقا�س  اأنظمة  تطوير 
االأ����ص���واق يف  ل��ك��اف��ة  امل��رك��زي  للتقا�س  م��وح��د  م��رك��ز 
اأن  ت��داول ميكن  م�صتودعات  اأن وجود  كما  االإم��ارات، 
يف�صح لها عن عمليات امل�صتقات بنظام OTC ب�صورة 
منتظمة وموحدة هو اأمر مهم جدًا لتاليف خماطر تعر 

الطرف املقابل".

اأ�سوق راأ�س املال اأداة فاعلة لو�سع ال�سيا�سات
ال�صابق  التنفيذي  الرئي�س  �صنجر  جيف  واأ���ص��ار 
مل��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي يف ورق���ت���ه ال��ت��ي ج���اءت 
ال�����ص��ع��ادة  لتحقيق  وال��ت��ح��دي��ات  بعنوان"الفر�س 
ل��الأ���ص��واق  اال�صراتيجيني  وال�����ص��رك��اء  للم�صتثمرين 
املالية املحلية"، اإىل اإن الأ�صواق راأ�س املال فوائد كبرية 
الفعلي  لالقت�صاد  التمويل  توفري  من  تراوح  تاريخيًا 
وامل��ت��ن��وع ومت��ك��ني ال�����ص��رك��ات ال��ك��ب��رية م��ن احل�صول 
اجلمهور  ومتكني  ال�صريع،  للنمو  الالزم  التمويل  على 
نقل  وبالتايل  االقت�صادي،  النمو  ه��ذا  يف  للم�صاركة 

الروات عرب االأ�صواق.
وامل�صاريع  ال�صركات  جل��وء  م��وؤخ��رًا  ن��رى   : وتابع 
اأ���ص��ول  حجم  من��و  يدعمه  وال���ذي  اخل��ا���س،  للتمويل 
�صناديق امللكيات اخلا�صة و�صناديق الروة ال�صيادية، 
التمويل  م�صادر  اإىل  تلجاأ  ال�صركات  اأ�صبحت  حيث 
من  التمويل  على  احل�صول  ح�صاب  على  تلك  اخلا�صة 
بامل�صاركة  للجمهور  ي�صمح  والذي  العام،  الطرح  خالل 
االأرب��اح  م��ن  واال�صتفادة  اخلا�صة  امل�صاريع  ه��ذه  يف 

والروات التي حتققها.
 ودع����ا امل��ت��ح��دث ال��ه��ي��ئ��ات ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، و���ص��ن��اع 
التفاعل  اإىل  وامل��م��ار���ص��ني  وامل��ن��ظ��م��ني،  ال�����ص��ي��ا���ص��ات، 
اأهمها:  التو�صيات  بع�س  وق��دم  التطورات.  ه��ذه  مع 
للم�صتثمرين يف املنطقة  الفر�س املتاحة  تو�صعة نطاق 
اإىل  لالأ�صواق  املبا�صر  الو�صول  اآليات  من خالل توفري 
ومن�صات  �صا�صات  وان�صيابية  الدوليني،  امل�صتثمرين 
مقا�صة  بيت  واإن�صاء  املحلية،  البور�صات  بني  التداول 
اإقليمي يف  ال�صوقني، ووجود �صوق مايل  مركزي لكال 
تاأ�صي�س مقا�صة  التعاون اخلليجي، مع  منطقة جمل�س 
من�صة  ا���ص��ت��خ��دام  ومي��ك��ن  م�����ص��رك،  ت�صوية  وم��رك��ز 
م�صركة لتحقيق الكفاءة ومتكني �صهولة الو�صول اإىل 
فئات  عدة  وج��ود  اأهمية  اإىل  واأ�صار  املنطقة.  اأ�صواق 
وفئة  الكربى،  ال�صركات  فئة  مثل  ال�صوق  يف  خمتلفة 

وتوقع  اأخ��رى،  وفئات  والنامية،  ال�صغرية  ال�صركات 
يف  العام  التمويل  ل�صوق  مهمًا  م�صتقباًل  �صينجر  جيف 
اأفريقيا وجنوب اآ�صيا، وميكن اأن تكون دولة االإمارات 
العبًا رئي�صيًا هنا نظرا ملوقعها املركزي. واأ�صار اإىل عدة 
فوائد لوجود �صوق اإقليمية يف دولة االإمارات العربية 
يف  املتوفرة  ال�صيولة  حجم  ات�صاع  اأهمها:  املتحدة، 
املنطقة، تطوير �صوق امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، 
عدم االعتماد على اأ�صواق راأ�س املال اخلارجية، اإعادة 

التنظيمي  االعراف  ال�صوق،  خالل  من  الروة  توزيع 
وخدمات  منتجات  وط��رح  املنطقة،  ب��اأ���ص��واق  العاملي 
اأن تتناغم قواعد العمل التي  جديدة. واأكد على اأهمية 
من�صة  اإتاحة  اإىل  باالإ�صافة  املاليان،  ال�صوقان  تطبقها 
م�صتقلة لل�صركات العائلية مع مراعاة خ�صو�صية و�صع 
هذه ال�صركات املتعلق بال�صفافية واالإف�صاح. كما تطرق 
من  ب��دال  بالدولة  ل���الإدراج  ال�صركات  ج��ذب  اأهمية  اإىل 

االجتاه لالإدراج باالأ�صواق العاملية".

مؤتمر األسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار والسعادة

اجلل�ضة الثالثة: دور التعليم امل�ضتمر والبحث العلمي يف تطوير 
القدرات الإبداعية للعاملني يف قطاع الأ�ضواق املالية

طريف  جليل  احل��واري��ة  الثالثة  اجلل�صة  ت��راأ���س 
العربية؛  املالية  االأوراق  هيئات  الحتاد  العام  االأم��ني 
التعليم  "دور  على  النقا�صية  اجلل�صة  رك���زت  حيث 
امل�صتمر والبحث العلمي يف تطوير القدرات االإبداعية 

للعاملني يف قطاع االأ�صواق املالية.
ال�صيد عامر خان�صاحب رئي�س  �صارك يف اجلل�صة 
االإم��ارات،  بدولة  املعتمدين  املاليني  املحللني  جمعية 
�صي.اآي. مبعهد  التطوير  مدير  موور  كيفن  وال�صيد 

اأ�س.اآي الربيطاين، وال�صيد حممد علي يا�صني املدير 
العام ل�صركة اأبوظبي الوطني لالأوراق املالية.

دور  م��دى  مناق�صة  احل��واري��ة  اجلل�صة  خ��الل  ومت 
معينة  موؤهالت  وجود  فر�س  يف  التنظيمية  الهيئات 
اأن  تاأكيد  الوظائف، مع  لبع�س  للرخي�س  كمتطلبات 
يحتذى  منوذجا  متثل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة 
االأخ��رى  ال��دول  يف  التنظيمية  اجلهات  ت�صجيع  يف 
التاأهيل  متطلبات  فر�س  حيث  من  بها  االحتذاء  على 
ا�صتخدام  �صرورة  مناق�صة  كذلك  والتدريب.ومتت 
التكنولوجيا لتطوير جوانب التدريب والتطوير يف 
اأجل مواكبة احتياجات  املالية، من  �صناعة اخلدمات 
ن�صر  اآلية  جلعل  وذلك  املهنيني  من  اجلديدة  االأجيال 

التدريب والتطوير مواكبة للم�صتجدات.
اأن  ���ص��رورة  اإىل  اجلل�صة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ون���وه 
يكون هناك حاجة للتعلم الدائم مو�صحني اأن للجهات 
املهنية دور مهم يف هذا املجال من حيث رفع م�صتوى 
خالل  من  املجتمع  م�صلحة  فيه  وما  املهنية  املعايري 
مع  وا�صتثماراتهم،  اجلمهور  م�صلحة  على  احلفاظ 
االهتمام  فقط  لي�س  املوؤ�ص�صة  دور  اأن  على  التاأكيد 
املهنية  امل��م��ار���ص��ات  تقييم  اأي�����ص��ًا  ول��ك��ن  بالربحية 
ثقافة  م��ن  ج����زءًا  ي��ك��ون  واأن  بال�صناعة  للعاملني 
ومن  واملهنية،  االأخ��الق��ي��ة  املعايري  ه��ي  املوؤ�ص�صات 
امل�صتثمرين  وتعليم  تثقيف  ي��ج��ب  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة 
اأن  التنظيمية  اجل��ه��ات  على  يجب  وق��ال��وا:  ك��ذل��ك. 
تقدم الربامج التعليمية ب�صورة م�صتمرة واأن جتعل 
اأن  يجب  كما  ومتطورًا،  متدرجًا  والتدريب  التعليم 
يتم تو�صيح م�صادر املعلومات التي ترد يف التقارير 
معني  م�صتوى  هناك  يكون  اأن  تن�صر.ويجب  التي 
بال�صناعة،  يعملون  م��ن  ل��دى  والتعليم  اخل��ربة  م��ن 
الع�صوية  جتديد  متطلبات  ا�صتيفاء  يتم  اأن  ويجب 
متطلبات  ا���ص��ت��ي��ف��اء  وخ��ا���ص��ة  امل��ه��ن��ي��ة  ب��اجل��م��ع��ي��ات 

املعايري املهنية.
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 دعمًاً لمبادرة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات

»الأوراق املالية« توقع مذكرة تفاهم مع جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�ضني

..و توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم
وموؤ�ص�صة  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  وق��ع��ت 
حممد بن را�صد اآل مكتوم مذكرة تفاهم من اأجل تبادل 
بينهما يف جماالت  املتبادل  التعاون  اخلربات وتعزيز 
من  اال�صتفادة  خالل  من  واالقت�صادية  الثقافية  التنمية 
برامج التاأهيل والتدريب والتثقيف التي تقدمها الهيئة 

واملوؤ�ص�صة وفقًا الأف�صل املمار�صات العاملية.
وقع املذكرة عن هيئة االأوراق املالية وال�صلع �صعادة 
د. عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة باالإنابة وعن 

املوؤ�ص�صة �صعادة جمال بن حويرب الع�صو املنتدب.
الرغبة  م��ن  ان��ط��الق��ًا  امل��ذك��رة  على  التوقيع  وي��اأت��ي 
التعاون  اأ���ص�����س  تطوير  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل�صركة 
ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  امل�صاهمة  الأج���ل  بينهما  امل��ت��ب��ادل 

للم�صالح  وتقديرًا  منهما،  بكل  ال�صلة  ذات  التنموية 
منهما  واإميانًا  الثنائية،  العالقات  تطوير  يف  امل�صركة 

باأن التعاون بني الطرفني ي�صاهم يف التنمية املحلية.
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د.  واأ�صاد 
ب��االإن��اب��ة ب����دور م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب��ن را���ص��د يف دع��م 
االأن�����ص��ط��ة امل��ع��رف��ي��ة، وجم����االت ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، 
واإط��الق  العامة،  الثقافة  وتنمية  والرجمة،  والن�صر 
واملعرفة  واالأدب  الثقافة  جماالت  يف  العاملية  اجلوائز 

والعلوم، واإعداد و�صقل جيل ال�صباب.
موؤ�ص�صة  " ت�صعى  حويرب:  بن  جمال  �صعادة  وقال 
اإىل  اآل مكتوم ب�صكل حثيث وم�صتمر،  حممد بن را�صد 
اجلهات  خمتلف  وب��ني  بينها  التعاون  اأوا���ص��ر  توطيد 

قيادتنا  توجيهات  يواكب  مبا  ال��دول��ة،  يف  والهيئات 
بني  ال�صراكة  ع��الق��ات  تفعيل  اأه��م��ي��ة  ح��ول  الر�صيدة 
م�صرية  دعم  يف  ي�صهم  ب�صكل  بالدولة  اجلهات  خمتلف 
طريق  وع��ن  ال�صعد،  خمتلف  على  امل�صتدامة  التنمية 

اال�صتفادة من اخلربات الراكمية لكل جانب". 
اتفاقية  ك��ذل��ك  اجل��ان��ب��ان  وق��ع  ل��ل��م��ذك��رة،  وتفعيال 
بن  حممد  موؤ�ص�صة  مبقت�صاها  تتوىل  اخلدمات  لتقدمي 
"عائلتي  مبادرة  اإطار  للهيئة يف  تقدمي خدماتها  را�صد 
املعنونة  الكتب  م��ن  ب��ع��دد  ت��زوي��ده��ا  تت�صمن   ،" تقراأ
"، وتوزيع جمموعة من �صناديق الكتب  ب�"عائلتي تقراأ
الهيئة  من  م�صاركة  مقابل  وذلك  الدولة،  م�صتوى  على 

يف جزء من تكلفة املبادرة. 

�صعادة  امل��ال��ي��ة،  االأوراق  هيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وق���ع 
باالإنابة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  د. 
وع����ن جم��ل�����س االإم��������ارات ل���ل���ت���وازن ب���ني اجل��ن�����ص��ني، 
للمجل�س.  ال���ع���ام  االأم������ني  ���ص��ال��ح  ���ص��م�����ص��ة   ���ص��ع��ادة 
والتن�صيق  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى  امل���ذك���رة  وت��ن�����س 
والتعاون يف جماالت تنظيم برامج تدريبية يف جمال 
تطوير  بهدف  املالية،  اخلدمات  و�صناعة  املال  اأ�صواق 
باملنتجات  الوعي  وزيادة  املهنية  امل�صتويات  وحت�صني 
واالأدوات املالية املتداولة باالأ�صواق املالية، اإىل جانب 
تبادل املعلومات واخلربات والدرا�صات والبحوث بني 

يتنا�صب  ومبا  املذكرة  باأغرا�س  العالقة  ذات  الطرفني 
الطرفني.  م��ن  اأي  ل��دى  بها  امل��ع��م��ول  ال�صيا�صات   م��ع 
ال��ت��اأه��ي��ل  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون  امل���ذك���رة  تت�صمن  ك��م��ا 
والتثقيف التوعوي بني الطرفني يف كافة املجاالت ذات 
االخت�صا�س املتبادل، واال�صراك يف تنظيم املوؤمترات، 
العالقة  ذات  العمل  وور���س  والندوات  واالجتماعات، 
فر�صة  الطرفني  موظفي  ومنح  الطرفني،  باخت�صا�س 
التي  واملوؤمترات  والفعاليات  االأن�صطة  من  اال�صتفادة 

ينظمها اأي منهما.
 ي�صار اإىل اأن هيئة االأوراق املالية وال�صلع اأ�صدرت 

ل�صنة  ر.م   /7 رقم  ال�صركات  حلوكمة  املعدل  "القرار 
وحوكمة  املوؤ�ص�صي  االن�صباط  معايري  ب�صاأن   2016
اأال  ا�صراط  ت�صمن  الذي  العامة"  امل�صاهمة  ال�صركات 
ت�صكيل جمل�س  من   %20 عن  امل��راأة  ن�صبة متثيل  تقل 
االإدارة مع التزام ال�صركات باالإف�صاح عن اأ�صباب تعذر 

حتقيق تلك الن�صبة.
ك��م��ا ت�����ص��م��ن ال���ق���رار ال���ت���زام جل��ن��ة ال��ر���ص��ي��ح��ات 
تر�صح  بت�صجيع  امل���درج���ة  ب��ال�����ص��رك��ات  وامل���ك���اف���اآت 
ال�������ص���رك���ات  اإدارات  جم���ال�������س  ل��ع�����ص��وي��ة  امل���������راأة 
 م���ن خ����الل م���زاي���ا وب����رام����ج حت��ف��ي��زي��ة وت��دري��ب��ي��ة.

بح�صور معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد 
املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س اإدارة 
هيئة االأوراق املالية وال�صلع، و�صعادة منى 
املري نائب رئي�صة جمل�س االإمارات للتوازن 
بني اجلن�صني، رئي�صة جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
دبي للمراأة؛ وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع 
وجمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�صني مذكرة 
تفاهم من اأجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف 
جهود الدولة الهادفة لتحقيق التوازن بني 
اجلن�صني، من خالل العمل على رفع م�صاركة 
املراأة يف جمال�س اإدارات ال�صركات امل�صاهمة 
يف االأ�صواق املالية، وفقًا للموؤ�صرات الوطنية 
لدولة االإمارات العربية املتحدة.

مذكرات تفاهمتوعية
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وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع مذكرة تفاهم مع 
 )ESMA( الهيئة االأوروبية لالأوراق واالأ�صواق املالية
لدور  امل�صتمر  االلتزام  املعلومات حول  تبادل  ت�صتهدف 
والتي  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ف�ي  املقا�صة 
وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  واإ�صراف  لرقابة  تخ�صع 
ب�صركات  وال��ق��ان��وين  ال��ف��ن��ي  االع�����راف  ي�صمن  مب��ا 
وتعد  بالدولة.  املحلية  االأ�صواق  يف  املوؤ�ص�صة  املقا�صة 
هذه املذكرة الثانية التي يتم توقيعها حتت غطاء الهيئة 
املتبادل  باالعراف  االأوىل  اخت�صت  حيث  االأوروبية؛ 
هيئة  كل  مع  منفرد  ب�صكل  البديلة  اال�صتثمار  ل�صناديق 

اأوروبية.
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  واأك��د 
وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية 
وال�صلع، اأن توقيع املذكرة بني اجلانبني يعد على جانب 
كبري من االأهمية نظرًا الأنها تنطوي على اعراف الهيئة 
االأوروبية لالأوراق واالأ�صواق املالية ب�صركات املقا�صة 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  املوؤ�ص�صة يف  املركزية 
وهو االأمر الذي ميكن هذه ال�صركات من تقدمي خدماتها 
االأوروب����ي. االحت���اد  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات   للبنوك 
االأوراق  هيئة  اأن  يظهر  االت��ف��اق  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
متطلبات  اأنظمتها  و�صع  عند  راع��ت  وال�صلع  املالية 
ومعايري الهيئة االأوروبية لالأوراق املالية، واأن االأنظمة 
اأف�صل  م��ع  ت��ت��واف��ق  الهيئة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

املمار�صات العاملية. 
وثمن معاليه هذا االإجناز الذي يعك�س مدى حر�س 
ويوؤثر  امل�صتثمرين  جت��اه  االإم���ارات  حكومة  واهتمام 

وبخا�صة  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  حجم  على  اإي��ج��اب��ًا 
اإليه  و�صلت  ما  اأن  على  وي��وؤك��د  ال��دول��ة،  يف  االأجنبي 
اأ�صواق املال وال�صلع بالدولة من تطور يعك�س جاذبيتها 
واأنه  وال��دويل،  االقليمي  امل�صتويني  على  وتناف�صيتها 
املال  باأ�صواق  الهيئة نحو االرتقاء  يندرج �صمن جهود 
 وال�صلع يف الدولة اإىل م�صاف اأ�صواق الدول املتقدمة.

وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ع���ن  امل���ذك���رة  وق����ع 
باالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  د.عبيد  �صعادة 
الهيئة  رئي�س  مايجور  �صتيفني  ال��ث��اين  ال��ط��رف  وع��ن 
االأوروبية لالأوراق واالأ�صواق املالية. ومت التو�صل اإىل 
التنظيمية  اللوائح  مبوجب  املوقعة  املذكرة  ن�صو�س 
اأ�ص�س  يحدد  مبا  االأوروب��ي��ة،  لالأ�صواق  التحتية  للبنية 
االأوروبية  الهيئة  مبراقبة  املتعلقة  التعاون  وترتيبات 
املقا�صة  �صركات  الل��ت��زام  املالية  واالأ���ص��واق  ل���الأوراق 
يف  عليها  امل��ن�����ص��و���س  االع�����راف  ب�����ص��روط  امل�صتمر 
 اللوائح التنظيمية للبنية التحتية لالأ�صواق االأوروبية.

متهيدًا  الطرفني  بني  جرت  التي  املباحثات  ومبقت�صى 
االأوروب��ي��ة  املفو�صية  اأق��رت  التفاهم،  مذكرة  ل�صياغة 
االأوراق  هيئة  ف�ي  والرقابية  القانونية  الرتيبات  باأن 
مبتطلبات  املقا�صة  دور  التزام  ت�صمن  وال�صلع  املالية 
ف�ي  عليها  املن�صو�س  املتطلبات  تعادل  قانونيًا  ملزمة 
اللوائح التنظيمية للبنية التحتية لالأ�صواق االأوروبية- 
التي تقت�صي خ�صوع دور املقا�صة يف الدولة لعمليتْي 
اأخ��ذًا  م�صتمرة-  ب�صفة  بالفعالية  تت�صم  وتنفيذ  رقابة 
ين�س  االإم���ارات  ف�ي  القانوين  االإط��ار  اأن  االعتبار  يف 
على وجود نظام معادل فعال "لالعراف بدور املقا�صة 
االأوروبية". غري  للدول  القانونية  االأنظمة   مبوجب 
ب�صاأن  نوايا  اإعالن  وثيقة  املوقعة  التفاهم  مذكرة  وتعدُّ 
يت�صل  فيما  املعلومات  وت��ب��ادل  وال��ت��ع��اون  الت�صاور 
واالأ����ص���واق  ل�����الأوراق  االأوروب����ي����ة  "الهيئة  مب��راق��ب��ة 
املغطاة ب�صروط  املقا�صة  التزام دور  املالية" ال�صتمرار 

االعراف.

 »الهيئة« توقع مذكرة تفاهم مع »األوروبية لألوراق واألسواق المالية«

اعرتاف اأوروبي ب�ضركات املقا�ضة املركزية يف المارات

وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع ومركز ال�صارقة 
ت�صتهدف  تفاهم  م��ذك��رة  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  للتحكيم 
اأ�صواق  جماالت  يف  التعاون  وتعزيز  اخل��ربات  تبادل 
عن  املنازعات  وف�س  املالية  اخلدمات  و�صناعة  امل��ال 
طريق التحكيم. وقع املذكرة عن الهيئة �صعادة د. عبيد 
الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة باالإنابة وعن املركز 
 �صعادة عبد الله دعيف�س رئي�س اللجنة التنفيذية للمركز.
ف��ي��م��ا يخ�س  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���ذك���رة  ت��ه��دف 
يف  ي�صهم  مب��ا  وذل��ك  املتخ�ص�صة،  ال��درا���ص��ات  اإج���راء 
املالية  اخلدمات  و�صناعة  امل��ال  راأ���س  اأ�صواق  تطوير 
القانونيني  ب��ني  التحكيم  ثقافة  ون�صر  واال�صتثمار، 

املحلي،  امل�صتوى  على  االأعمال  ورج��ال  وامل�صتثمرين 
م�صركة  اآل��ي��ات  تطوير  اأج��ل  من  املتبادل  والتن�صيق 
اأرقى  توفري  عرب  اال�صتثماري  املناخ  ويدعم  يعزز  مبا 
املنازعات  وف�س  للتحكيم  وال�صفافية  النزاهة  معايري 
 بني امل�صتثمرين وفق اأف�صل املعايري الدولية املعتمدة.
وقال د. عبيد الزعابي" "اإن الهيئة تثمن غاليًا الر�صالة 
ال��دويل،  التجاري  للتحكيم  ال�صارقة  مبركز  املنوطة 
للتعاون  امل�صركة  االأر�صية  وج��ود  على  توؤكد  وه��ي 
للخ�صوم  ال��ع��دال��ة  ت��وف��ري  يخ�س  فيما  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
املركز  يكون  ب��اأن  وتعتز  ونزيهة،  �صفافة  اآل��ي��ات  عرب 
اأحد �صركائها اال�صراتيجيني الذين تتعاون معهم مبا 

امل�صركة.  والطموحات  االأه���داف  حتقيق  يف   ي�صهم 
ولفت �صعادته اإىل اأنه �صيتم التعاون مع املركز الإطالق 
االأوراق  نزاعات  يف  متخ�ص�صة  التحكيم  يف  �صهادة 
اأهمية  ميثل  املركز  مع  التعاون  اأن  اإىل  منوها  املالية، 
حتكيمية  كجهة  امل��رك��ز-  ل��دور  بالنظر  للهيئة  خا�صة 
اآليات  توفري  يف  التحكيم-  يف  ومتخ�ص�صة  حمايدة 
وكافة  امل�صتثمرين  التجارية بني  النزاعات  حل وف�س 
املتعاملني، وباالأخذ يف االعتبار اأن الهيئة قد تبنت منذ 
التحكيم  الت�صريعية-  منظومتها  خالل  -ومن  البداية 
اأهدافها  مع  يتما�صى  مبا  النزاع،  حل  اآليات  من  كاآلية 

اخلا�صة بحماية امل�صتثمرين وتر�صيخ مبداأ العدالة.

مذكرة تفاهم بين »األوراق المالية« ومركز الشارقة للتحكيم التجاري 

  اإطلق �ضهادة يف التحكيم متخ�ض�ضة يف نزاعات الأوراق املالية
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مذكرات تفاهمتوعية

اأكد معايل �صلطان املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س 
جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع اأن املوؤ�ص�صات 
الريا�صية يف الدولة تلعب اأدورًا تنموية مهمة تتخطى 
ريا�صي  منتج  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ري��ا���ص��ة  االأن�����ص��ط��ة  ح���دود 
رفع  يف  ي�صهم  ع��امل��ي  م�صتوى  على  متميز  اح���رايف 
وال�صجالت  املحافل  يف  �صمعتها  وتعزيز  الدولة  مكانة 
الريا�صية. واأ�صار معايل وزير االقت�صاد اإىل اأن اهتمام 
يف  املتطورة  العلمية  باالأ�صاليب  باالأخذ  الكرة  احت��اد 
اإدارة االأندية الريا�صية والنظر اإليها ككيانات اقت�صادية 
ت�صهم يف خطة التنمية بالدولة مبادرة ا�صتثنائية ت�صع 
اجلهة  بني  ا�صراتيجية  �صراكة  لبناء  ومعايري  اأ�ص�س 
هيئة  يف  ممثلة  امل��ال��ي��ة-  االأ���ص��واق  لقطاع  التنظيمية 
االأوراق املالية وال�صلع- واحتاد كرة القدم بهدف تعزيز 

القدرة التناف�صية لالأندية الريا�صية يف دولة االإمارات.
الريا�صية  االأن��دي��ة  من  العديد  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه 
ب��ال��دول��ة ال��ت��ي اأ���ص�����ص��ت ���ص��رك��ات جت���اري���ة و���ص��رك��ات 
التي ت�صمنتها  املبادرات  ت�صتفيد من  ا�صتثمارية �صوف 
مذكرة التفاهم التي �صت�صع االأ�صا�س الإطار عمل موحد 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه ال��ع��م��ل ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود حت���ول ه��ذه 
ناجحة  اقت�صادية  بطريقة  تدار  موؤ�ص�صات  اإىل  االأندية 
اأطر  لديها  العاملية، بحيث يكون  ال�صركات  وفق منوذج 
اعتبارها  يف  تاأخذ  را�صخة  اإداري���ة  وهياكل  تنظيمية 
قواعد االإدارة الر�صيدة و�صوابط احلْوكمة املوؤ�ص�صية، 
الأن�صطتها  ال���الزم  التمويل  ت��وف��ري  ت�صتطيع  وبحيث 
واإطالق م�صاريعها وا�صتقدام اأف�صل اخلربات واالأجهزة 

واملعدات الريا�صية.
جاء ذلك تعقيبًا على مذكرة التفاهم التي وقعها كل من 
العربية  االإمارات  املالية وال�صلع واحتاد  االأوراق  هيئة 
د.  �صعادة  الهيئة  عن  املذكرة  وقع  القدم.  لكرة  املتحدة 
عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة باالإنابة و�صعادة 

املهند�س مروان بن غليطة رئي�س احتاد كرة القدم.
بت�صريح  الزعابي،  عبيد  د.  اأدىل  التوقيع،  وعقب 

اأعرب فيه على �صعادته بو�صع اأ�ص�س التعاون امل�صرك مع 
احتاد االإمارات العربية لكرة القدم، واأثنى على اجلهود 
الريا�صية  البيئة  تطوير  اأج��ل  من  االحت��اد  يبذلها  التي 
لكرة القدم الداعمة لتحقيق االجنازات العاملية �صواء من 
ناحية ا�صتثمار املواهب ال�صاعدة وكذلك خدمة املجتمع 
عرب تطبيق معايري وقواعد االحراف العاملية والتميز 
ومعايري  القارية  الريا�صية  املنظومة  ف��ق  املوؤ�ص�صي 

االحتاد العاملي لكرة القدم "الفيفا".
الريا�صية  االأندية  حتول  باجتاه  الدفع  اأن  واأو�صح 
الحقًا  ل��الإدراج  يوؤهلها  مبا  عامة  م�صاهمة  �صركات  اإىل 
يف االأ�صواق املالية ياأتي وفق اأف�صل املمار�صات العاملية. 
طرحها  يتم  عامة  م�صاهمة  �صركات  اإىل  التحول  اأن  كما 
لالكتتاب يف ال�صوق االأوىل يزكي املناف�صة بينها بحيث 
اأ�صهمها  ت��داول  اأن  عن  ف�صاًل   ، ناجحة  كم�صاريع  ُت��دار 
مينحها فر�صة احل�صول على متويل باأقل كلفة ممكنة.. 
الالعبني  م��دخ��رات  ا�صتثمار  الإع����ادة  ق��ن��اة  مي��ث��ل  ك��م��ا 
يف  واالأج���ان���ب  املحليني  امل�صتثمرين  م��ن  وامل��ه��ت��م��ني 
اال�صتثمارية  وال�صناديق  وال�صندات  االأ�صهم  اال�صتثمار 

وغريها من حا�صنات االأعمال املنظمة من قبل الهيئة.
واأ�صاف اأن هذا التوجه �صيكون له تاأثري اإيجابي على 
ال�صوق املايل نظرًا الأنه �صيمكن من تعزيز عمق االأ�صواق 
لدى  املالية  واالأوراق  البدائل  من  املزيد  واإتاحة  املالية 
املكونة  القطاعات  تنويع  يف  وامل�صاهمة  امل�صتثمرين، 
لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  النهاية  يف  ي�صكل  مبا  لل�صوق 

الوطني.
م��ذك��رة  بتوقيع  غليطة،  ب��ن  م����روان  اأ���ص��اد  ب����دوره 
اجلانبني،  بني  التعاون  وتاأطري  تفعيل  بهدف  التفاهم، 
يف جمال حتويل االأندية الكروية اإىل �صركات م�صاهمة 
الر�صيدة  االإدارة  وقواعد  معايري  وتعزيز  ون�صر  عامة، 
اأع�صاء  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  االأن��دي��ة  ���ص��رك��ات  واحل��وك��م��ة يف 
ال��راأي  وتقدمي  القدم،  ك��رة  الإحت��اد  العمومية  اجلمعية 

وامل�صورة والدعم الفني من الهيئة لهذه االأندية. 

واأ�صاف: اأ�صكر معايل الوزير، والهيئة على حر�صهما 
امللف  واإع��داد هذا  درا�صة  االإحت��اد على   وتعاونهما مع 
املهم، واإن �صاء الله ينتج عن هذا التعاون، درا�صة متكاملة 
و�صاملة من كافة النواحي الفنية واالإدارية وتكون قابلة 
الكبري، لتغيري  العمل  لبدء مرحلة جديدة من  للتطبيق، 
وجه الكرة االإماراتية، واإدخالها يف مرحلة متقدمة من 
االإحراف احلقيقي، بال�صعي لتاأ�صي�س �صركات م�صاهمة 
دوري  باأندية  القدم   كرة  �صركات  لكافة  قانوين  ب�صكل 
اخلليج العربي، حتى تعتمد هذه االأندية على اإمكانياتها 
الذاتية وتنمية مواردها، وتكف عن االإعتماد التام على 

الدعم احلكومي .
الطرفان يف  يتعاون  اأن  التفاهم على  وتن�س مذكرة 
اإطار ال�صالحيات املخولة لهما بهدف دعم فر�س ا�صتفادة 
ت�صكيل  ذل��ك  ويت�صمن  االآخ��ر،  امكانيات  من  منهما  كل 
حتويل  ب�صاأن  العام  االإط���ار  لو�صع  بينهما  عمل  فريق 
متهيدًا  عامة  م�صاهمة  �صركات  اإىل  ال��ق��دم  ك��رة  اأن��دي��ة 

الإدراجها يف اأ�صواق املال يف الدولة.
الطرفان كذلك على �صعيد دعم وتعميق  كما يتعاون 
بالدولة  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  ل��دى  احلوكمة  مفهوم 
ال�صركات  حوكمة  حول  موؤمتر  تنظيم  خالل  من  �صواء 
واملوؤ�ص�صات الريا�صية واأندية كرة القدم يف االإمارات، 
كما توفر الهيئة خرباتها وم�صورتها لالحتاد للم�صاهمة 
يف  القدم  كرة  واأندية  �صركات  حلوكمة  دليل  اإع��داد  يف 

االإمارات.
الهيئة  تقوم  اال�صتثمارية  التوعية  يخ�س  وفيما 
بتنظيم ندوات وور�س عمل متخ�ص�صة يف جمال حوكمة 
االإماراتية،  القدم  كرة  ندية  جمال�س  الأع�صاء  ال�صركات 
لتقدمي  جانبها  م��ن  وم�صت�صارين  خ���رباء  ت��وف��ر  ك��م��ا 
يف  اال�صتثمار  وقواعد  اأ�ص�س  عن  ون��دوات  حما�صرات 
امل�صجلني  املحرفني  القدم  كرة  لالعبي  املالية  االأ�صواق 

يف اأندية الدولة.

تعزيزًا للتعاون في مجاالت الحوكمة واإلدارة الرشيدة

تفاهم بني »الأوراق املالية« و»احتاد كرة القدم« لدعم جهود الأندية للتحول ل�ضركات م�ضاهمة عامة
معالي سلطان المنصوري: »األوراق المالية« تدعم جهود تحول األندية 

الرياضية بالدولة إلى مؤسسات تدار بطريقة اقتصادية ناجحة
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بهدف تطوير ضوابط حوكمة الشركات باألسواق المالية

تن�ضيق بني »الأوراق املالية« و»الإمارات للت�ضنيف« لإ�ضدار �ضهادات مطابقة تعتمد معيار 
اأيزو 37001 لت�ضنيف ال�ضركات وتعزيز م�ضتويات ال�ضفافية والن�ضباط املوؤ�ض�ضي

التنفيذي  الرئي�س  ال��زع��اب��ي  عبيد  د.  �صعادة  اأك���د 
تعمل  الهيئة  اأن  باالإنابة  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة 
واالن�صباط  احل��وك��م��ة  ���ص��واب��ط  تطبيق  تعزيز  على 
�صلطان  املهند�س  معايل  توجيهات  وف��ق  املوؤ�ص�صي، 
جمل�س  رئي�س  االقت�صاد  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن 
االإدارة، من خالل تطوير اآليات اإنفاذ حوكمة ال�صركات 
تطوير  يف  ي�صهم  مبا  العاملية  املمار�صات  الأف�صل  وفقًا 

ال�صناعة املالية بالدولة.
االتفاق  تفعيل  با�صرت  الهيئة  اأن  الزعابي  واأ�صاف 
مذكرة  على  ب��ن��اء  للت�صنيف"-  االإم����ارات  "هيئة  م��ع 
التفاهم التي مت توقيعها موؤخرًا بني اجلانبني- بحيث 
املطابقة  �صهادات  للت�صنيف" اإ�صدار  "االإمارات  تتوىل 
بتطبيق  يتعلق  فيما  التطوير  اأوجه  كاأحد  للموؤ�ص�صات 
يتوافق  الذي  بال�صكل  املوؤ�ص�صي  واالن�صباط  احلوكمة 
الر�صوة  مكافحة  معايري  مثل  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  م��ع 
وامل�صوؤولية  االأع��م��ال  وا�صتمرارية  االإداري  والف�صاد 

املجتمعية.
م��ذك��رة  ت�صمنتها  ال��ت��ي  ال��ن�����ص��و���س  اأن  واأو����ص���ح 
ترتيب  ل��رف��ع  ال����دوؤوب  الهيئة  �صعي  تعك�س  التفاهم 
ويف  العاملية  التناف�صية  م��وؤ���ص��رات  كافة  على  ال��دول��ة 
يت�صمن  ال���ذي  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�صية  م��وؤ���ص��ر  مقدمتها 
موؤ�صرًا فرعيًا )رقم 1.05( يقي�س مكافحة الر�صوة على 

يف  الهيئة  روؤي��ة  كذلك  وتعك�س  املوؤ�ص�صات،  م�صتوى 
الريادة عامليًا يف  االإم��ارات موقع  اأن تتبواأ  العمل على 

جمال ال�صفافية واحلوكمة املوؤ�ص�صية.
اإىل  ب��االإن��اب��ة  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ون����وه 
نقطة  ميثل  اأن  �صاأنه  م��ن  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن 
معيار  تطبيق  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن��در���س  ل��الن��ط��الق  ارت��ك��از 
اأف�����ص��ل  ي��ع��ت��م��د  وال�����ذي   ،)ISO37001:2016(
املمار�صات العاملية ويراعي توفر عدة متطلبات للتقييم 
وم��درو���س  دوري  تقييم  منهج  ا���ص��ت��خ��دام  بينها  م��ن 
تقييم  بخطة  واال�صتعانة  بالر�صوة،  املرتبطة  للمخاطر 
قبل  من  والرقابة  وامل�صوؤولية  االلتزام  تعزيز  تتطلب 
يف  الواجبة  العناية  اإج��راءات  واتخاذ  العليا،  االإدارة 
فيها  تدخل  التي  االأع��م��ال  و���ص��راك��ات  امل�صاريع  ���ص��اأن 
واملراجعة،  والتحقيق  امل�صتمرة  والرقابة  ال�صركة، 

واتخاذ االإجراءات الت�صحيحية والتح�صني امل�صتمر.
اأ�صا�صًا  ميثل  املعيار  اأن  اإىل  الزعابي  د.  واأو���ص��ح 
التي  واملوؤ�ص�صات  للجهات   ت�صنيف  وخطة  لنموذج 
النزاهة  م��ب��ادئ  ن�صر  جم���االت  يف  التناف�صية  تتبنى 
وال�صفافية ومواجهة حتديات الف�صاد املايل واالإداري.. 
وهو ما يتقاطع مع اأهداف احلوكمة اأخذًا يف االعتبار 
ل�صنة  )7/ر.م(  رقم  القرار  �صمنت  اأن  �صبق  الهيئة  اأن 
وحوكمة  املوؤ�ص�صي  االن�صباط  "معايري  ب�صاأن   2016

قيا�س  م��ن  متكن  ب��ن��ودًا  ال��ع��ام��ة  امل�صاهمة  ال�����ص��رك��ات 
االأط��راف  مع  التعامالت  بتنظيم  يتعلق  فرعي  موؤ�صر 
واالإدارة  االإدارة  جمال�س  اأع�صاء  )�صواء  العالقة  ذوي 
على  الهيئة  اإ���ص��رار  على  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  التنفيذية(، 
مبعايري  االل��ت��زام  تعزيز  على  العمل  يف  قدما  امل�صي 

االإدارة الر�صيدة.
تت�صدر دولة االإم��ارات دول ال�صرق االأو�صط و�صمال 
اأفريقيا باعتبارها االأكر �صفافية واالأف�صل على م�صتوى 
مكافحة ممار�صات الف�صاد �صمن موؤ�صر مدركات الف�صاد 

2016 ال�صادر عن منظمة ال�صفافية الدولية.
د. عبيد  التي وقعها  املذكرة  اأنه مبقت�صى  اإىل  ي�صار 
الزعابي ورا�صد احلب�صي الرئي�س التنفيذي ل�"االإمارات 
الفكرية  امللكية  ب��اح��رام  الطرفان  تعهد  للت�صنيف"، 
و�صمان التطبيق الكامل حلقوق امللكية الفكرية، املتفق 

عليها مبا يتفق مع القوانني واالأنظمة املعمول بها.
تنظيم  على  امل��ذك��رة  ن�صت  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���ص��اف��ة 
امل�صتويات  وحت�صني  تطوير  بهدف  تدريبية  ب��رام��ج 
املهنية وزيادة الوعي وذلك من خالل تنظيم املوؤمترات، 
العالقة  ذات  العمل  وور���س  والندوات  واالجتماعات، 
ب��ال��ط��رف��ني، واال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واالأن�����ص��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات ع��ل��ى ت��ب��ادل 

املعلومات واخلربات والدرا�صات والبحوث بينهما. 
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التي  احلكومية  للم�صرعات  الرئي�صي  الهدف  يتمثل 
تقدم خدمات لدعم خمتلف اجلهات احلكومية يف ت�صريع 
جم��االت  اأرب��ع��ة  يف  الوطنية  االأج��ن��دة  اأه���داف  حتقيق 
اأ�صا�صية هى: املوؤ�صرات الوطنية، وال�صيا�صية، والربامج 

واملبادرات، واخلدمات احلكومية.
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  حكومة  واأع��ل��ن��ت 
املال  راأ���س  ل�صندوق  قانوين  نظام  اإجن��از  عن  م��وؤخ��رًا 
من  االأوىل  الدفعة  وم�صروعات  اأعمال  �صمن  املُخاطر 
الثاقبة،  بروؤيته  اأطلقها،  التي  احلكومية"  "امل�صرعات 
نائب  اآل مكتوم  ال�صيح حممد بن را�صد  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي رعاه 
م�صتهدفات  حتقيق  على  العمل  ت�صريع  ب��ه��دف  ال��ل��ه، 

االأجندة الوطنية.
املبادرة يف جوهرها تعد فكرة مبتكرة؛ فللمرة االأوىل 
العربية، وهو  املنطقة  م�صتوى  على  النظام  هذا  ي�صدر 
ثمرة تعاون بني كل من وزارة االقت�صاد، وهيئة االأوراق 
املالية وال�صلع وفريق امل�صرعات مبجل�س ال��وزراء، كما 
اأن فكرة هذا ال�صندوق تاأتي �صمن روؤية متكاملة للهيئة 
متطابقة مع االأجندة الوطنية، وهناك بالتاأكيد �صناديق 

اأخرى على الطريق �صيتم االإعالن عنها فيما بعد. 
اأجل  نقلة نوعية من  النظام- كما يت�صح- ي�صكل  اإن 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع��ات  تناف�صية  تعزيز 
وريادة االأعمال الوطنية خ�صو�صًا يف املجاالت املرتبطة 
وتزويدها  املتقدمة،  والتكنولوجيا  واالبتكار  باملعرفة 
بعوامل اال�صتدامة ومعززات النمو، نظرًا ملا ميثله راأ�س 
املال املخاطر يف عامل اال�صتثمار املعا�صر من اأداة مبتكرة 
لتمويل امل�صروعات الريادية واالأعمال املبنية على اأفكار 

المعة واإبداعية وتوفري عوامل النجاح لها.
يف  تتمثل  املُخاطر  امل��ال  راأ���س  �صندوق  خ�صو�صية 
اأنه يعد مبثابة حا�صنة امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، 
حيث يتم اإحلاق كافة مبادرات متويل امل�صاريع ال�صغرية 
القانوين  ب��االإط��ار  ال��دول��ة  يف  امل��وج��ودة  واملتو�صطة 

والتنظيمي لل�صناديق.
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ت��ك��ون  م��ا  وع���ادة 
خريجي  اأو  للطالب  م�صاريع  ���ص��واء  مبتكرة  م�صاريع 
يبتغون  �صباب  اأعمال  رواد  من  مبادرات  اأو  اجلامعات 
خو�س معرك احلياة العملية .. توفر هذه االآلية متوياًل 
لتلك امل�صاريع.. وت�صتقطب م�صتثمرين من داخل الدولة 
حاليًا  امل��وج��ودة  امل�صاريع  يف  لال�صتثمار  وخ��ارج��ه��ا 

وامل�صاريع ذات االأفكار املبتكرة.
ه��و جهة تقوم  املُ��خ��اط��ر  امل���ال  راأ����س  اإذن ���ص��ن��دوق 
التمويل والرعاية، ولي�س على  بكافة االأعمال من حيث 
اأعده  الذي  امل�صروع  اأو  باالبتكار  ياأتي  اأن  اإال  امل�صتفيد 

ليتم دجمه يف منظومة اأو اآلية معينة متكن من تنفيذه 
طاملا كان امل�صروع جمٍد ونافٍع للدولة، وبذلك تقوم هيئة 
اال�صتثمار،  بها يف جذب  املنوط  بالدور  املالية  االأوراق 
ولكن هذه املرة يف م�صاريع ال�صباب حديثي العهد بعامل 
املال واالأعمال، والذين قد يجدون �صعوبة يف التوا�صل 

مع ال�صركات الكبرية. 
املُخاطر م�صتمد من معيار  املال  راأ�س  نظام �صندوق 
العليا  املظلة  ميثل  وال���ذي   ،Emirates UCITS
عنا�صرها  كافة  وينظم  الدولة  يف  اال�صتثمار  ل�صناديق 
من موؤ�ص�صات من�صئة لهذه ال�صناديق اأو جمال�س اإدارات 
تقدم  التي  وال�صركات  والو�صطاء  ومدرائها  ال�صناديق 
خدمات لها. هذا النظام يتميز باأنه يعك�س ما تتميز به 
الوقت  ويف  اقت�صادية  خ�صائ�س  من  االإم���ارات  دول��ة 
التي  الدولية  املتطلبات  املطابقة مع  فيه نوع من  نف�صه 
والتي  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  درا�صة  عنها  ك�صفت 
هي  االأوروب���ي���ة  للهيئة  التابعة  االأن��ظ��م��ة  اأن  اأظ��ه��رت 
االأف�صل عامليًا.. ومت تطبيق اأغلب اال�صراطات الواردة 

بها مع اإ�صافة اللم�صة املحلية عليها. 
ال��دق��ي��ق مل��ا ي��ج��ري يف االأ����ص���واق العاملية  وامل��ت��اب��ع 
منوذجا  متثل  املتحدة  الواليات  اأن  يلحظ  اأن  ي�صتطيع 
اأن  ذلك  املخاطر؛  املال  راأ�س  �صندوق  تطبيق  يف  رائعًا 
اأغلب املوؤ�ص�صات املزدهرة اليوم مثل جوجل- وغريها 
عن  متويلها  مت  �صركة  اأ�صا�صها  الرائدة-  ال�صركات  من 
طريق راأ�س املال املخاطر. على �صبيل املثال هناك الكثري 
هو  يعد  ال��ذي  ال�صليكون"-  "وادي  يف  ال�صركات  من 
جرى  املتحدة  بالواليات  االإلكرونية  ال�صناعات  مركز 

متويلها عن طريق �صندوق "راأ�س املال املخاطر". 

�ضندوق راأ�ص املال الُمخاطر.. الفكرة والنطلقة والنتائج املتوقعة 

ملف التوعية - مقاالت

 النظام يشكل نقلة نوعية 
من أجل تعزيز تنافسية 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة األعمال 
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�صندوق راأ�س املال املخاطر لي�س عمالة اأو �صانعني 
م���ه���رة.. ب���ل ل��دي��ه م�����ص��ت��ث��م��رون مي��ت��ل��ك��ون ال�����ص��ي��ول��ة 
يف  مزدهرة  غري  تكون  قد  م�صاريع  فر�س  ويت�صيدون 
اأو  ال�صناعة  يف  املخاطر  من  بقدر  تت�صم  اأو  بداياتها.. 
قد تعاين من ركود معني.. يتبناها وميولها، بعد فرة 
باإجراء  يقوم  ح�صاباته-  وف��ق  يقدرها  معينة-  زمنية 
واحل�صول  وتقييمها  عامة،  موؤ�ص�صات  اإىل  لها  ترقية 
يقوم  ث��م  وم��ن  احل�ص�س،  قيمة  اأو  التقييم  َف���ْرق  على 
باإدراجها يف االأ�صواق املالية، ويخرج من هذا امل�صروع 
ليتحول اإىل م�صروع جديد ي�صتثمر فيه بنف�س الطريقة. 
ُيدِخلها  م�صاريع جديدة  لها..  دائرة النهاية  اأمام  فنحن 
امل�صتثمر على �صوق املال ثم َيخرج منها الأن �صوق املال 
�صك  وال   ،exitsو  Price formations وظيفتان  له 
يتم  حيث  االقت�صادية  التنمية  اأه���داف  يحقق  ذل��ك  اأن 
متويل �صباب ريادة االأعمال.. هوؤالء امل�صتثمرين الذين 

ي�صتثمرون يف هذا ال�صندوق.
الذي هو  االإط��الق  اآخر عن توقيت  وقد يثور �صوؤال 

مبثابة دعوة للم�صتثمرين لطرق هذا املجال.
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اقت�صاد  اأن  �صك  ال 
املوؤ�صرات  اأثبت جناعته ومتانته، وكل  اقت�صاد حيوي 
على  اعتمادًا  جيدًا..  منوًا  يحقق  اأنه  على  تدل  العاملية 
على  قائم  تناف�صي  اقت�صاد  اأن��ه  كما  ال��ذات��ي..  التمويل 
الوحيد  ال��راف��د  على  االعتمادية  من  تخل�س  املعرفة.. 
ممثاًل يف قطاع النفط؛ الذي اأ�صبحت ح�صته التتجاوز 
ن�صبة 30% من الدخل القومي، وتنخف�س هذه الن�صبة 
يومًا بعد اآخر، وبف�صل الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�صيدة 
اإح��دى  وه��ذه  املوؤ�ص�صات  على  قائمًا  اقت�صادًا  اأ�صبح 
خ�صائ�س االقت�صاد العاملي....ووفق االأجندة الوطنية 
وروؤية االإمارات 2021، يجب اأن تنخف�س ح�صة النفط 

الأقل درجة ممكنة يف االقت�صاد الكلي للدولة. 
وبالتايل اأي�صًا.. تعد ال�صناديق القائمة على املخاطر 
اإذا  ال�صناديق  فهذه  االأجنبي؛  للم�صتثمر  جيدة  فر�صة 
روؤو���س  �صت�صتقطب  املن�صود  والنجاح  ال��رواج  حققت 
اأموال كبرية من اخلارج ؛ نظرًا النفتاح �صهية امل�صتثمر 
وهذه  االإم����ارات..  دول��ة  يف  اال�صتثمار  على  االأجنبي 
االأوع��ي��ة ق��د ت��ك��ون عن�صر ج��ذب ل��روؤو���س االأم����وال.. 
خ�صو�صًا اأن هناك �صوابط على اال�صتثمار املبا�صر يف 
ال�صركات امل�صاهمة العامة التي هي ن�صبة 51 ل� %49، 
وبالتايل يعترب �صندوق راأ�س املال املخاطر اآلية منا�صبة 

للتغلب على هذه الن�صبة.

هل يتوجه �سندوق راأ�س املال 
املخاطر للم�ستثمرين ال�سغار؟

يتوجه �صندوق راأ�س املال املخاطر اأ�صا�صًا للم�صتثمر 
الذي لديه روؤو�س اأموال كبرية، وهو م�صتثمر موؤ�ص�صي 
ي�صتطيع  والتنبوؤ..  التحليل  على  كبرية  ق��درات  ميلك 
وجود  مدى  ومعمقة" ويقدر  كثيفة  "بيانات  يجمع  اأن 

فر�س جيدة يف امل�صاريع التي �صيغامر باال�صتثمار فيها. 
وبالتايل ميكن للم�صتثمر ال�صغري retail اأن يتوجه اإىل 

�صراء وحدات هذه ال�صناديق املطروحة يف االأ�صواق.
ال�صناديق؟ هل  النوع من  العمل يف هذا  اآلية  ماهي 
ي�صارك امل�صتثمر يف التخطيط واملوافقة على منح املبلغ 
اال�صتثمار  بغر�س  ال�صندوق  يف  و�صعه  ال��ذي  امل��ايل 
على  يحتوي  ال�صندوق  هذا  هل  اأو  امل�صروع،  هذا  يف 
امل�صاريع،  بدرا�صة  تقوم  خا�صة  اإدارة  لها  مادية  مبالغ 
ومن ثم النظر يف اأن متول اأو ال متول دون العودة اإىل 

امل�صتثمر؟ 
مدراء  وكذلك  اإدارة  جمل�س  له  ال�صندوق  اأن  الواقع 
لديهم  الهيئة،  قبل  م��ن  مرخ�صني  حمرفني  �صناديق 
وف��ق��ًا  امل�����ص��اري��ع  م��ق��رح��ات  حتليل  ل��ه��م  تتيح  اأدوات 
لدرا�صات اجلدوى املقدمة، وبالتايل يتم انتقاء م�صاريع 
"مزود"  بدور  يقوم  اأن  بهدف  فيها..  لال�صتثمار  معينة 
ما  يبني   "provider seed capital" ي�صمونه 
املال  اأو  ه��ذه  امل�صاريع  الإن�صاء  ال��الزم  امل��ال  راأ���س  هو 

ال�صروري لتو�صعها اأو حتويلها اإىل اأن�صطة معينة.
وبالن�صبة ل�صناديق را�س املال املخاطر، فاإن النظام 
املعايري  اإىل  بالنظر  ان��ه  غ��ري  للتمويل،  ح��دًا  ي�صع  مل 
الدولية التي مت االأخذ بها يف اإعداد النظام يتعني الوفاء 
مبتطلبات خا�صة باالإف�صاح وال�صفافية والتقارير املالية 
يف حال جتاوز راأ�س مال ال�صندوق 180 مليون درهم، 

اأي�صًا..  اال�صتثمار  �صيا�صات  حتكمها  ال�صناديق  وهذه 
اأن هناك ن�صب خماطرة تو�صع يف االعتبار، حيث  كما 
لال�صتثمار  ال�صناديق  هذه  مال  راأ�س  من   %30 يطلب 

يف �صناديق خماطرة موازية.

واأخرياً فما اخلطوة القادمة بعد اإ�سدار 
النظام والإف�ساح عن هذا ال�سندوق؟

جديدًا  يعد  االأ�صتثمار  �صناديق  مو�صوع  اأن  مب��ا 
بهذه  والتعريف  بالتوعية  نقوم  فاإننا  املنطقة،  على 
للتوعية.  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط����ار  يف  ال�����ص��ن��ادي��ق.. 
خيارًا  متثل  ال�صناديق  اأن  نعتقد  فاإننا  ع��ام  وب��وج��ه 
باأ�صواق  اخلربة  حديثي  االأف��راد  للم�صتثمرين  ممتازَا 
اخلطة  حتقيق  يف  �صي�صهم  رواجها  اأن  واأعتقد  امل��ال، 
ومركزًا  رئي�صة  من�صة  االإم��ارات  تكون  باأن  امل�صتهدفة 
تاأ�صي�س  كان  �صواء  ال�صناديق  ل�صناعة   "hub" عامليًا 
اأت��وق��ع اأن  ���ص��ن��ادي��ق اأو ال��روي��ج ل���ه. وب�����ص��ك��ل ع���ام 
املحافظ  على  اإيجابية  انعكا�صات  ال��ق��رار  لهذا  يكون 
عن  ف�صاًل  وامل�صتثمرين  اال�صتثمارية  وال�صناديق 
ملا  بالنظر  احل��ج��م..  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
التي  االأط����راف،  ه��ذه  عمل  تدعم  اآل��ي��ات  م��ن  يت�صمنه 
الأ�صواق  التنظيمية  املكونات  من  مهمًا  جانبًا  ت�صكل 
اال�صتثمارية  القنوات  اأهم  من  تعد  والتي  املحلية  املال 

الداعمة لالقت�صاد الوطني.
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»املحافظ الوهمية« ظاهرة تتطلب ت�ضافر اجلهود التنظيمية والرقابية 
والأمنية والإعلمية ملواجهتها واحلد من تداعياتها ال�ضلبية

ال��ن��ظ��ر عن  ب��غ�����س  ال��ت��اأك��ي��د-  ه��و  ه��ن��ا  يعنينا  وم���ا 
)�صواء  الن�صب واالحتيال  معادلة جرمية  دوافع طريف 
و�صره  طمع  وت��ر  على  يعزف  ال��ذي  املحرف  الن�صاب 
اأو  جهد  دون  ال�صريع  املك�صب  يف  ورغبتها  ال�صحية 
قنوات  توفر  الدولة  املعنية يف  اأن اجلهات  على  عناء(، 
ا�صتثمارية متعددة تتيح فر�صة  ت�صم منتجات واأدوات 
اأموالهم وا�صتثمارها  الراغبني يف تنمية  اأمام  لالختيار 
واملحافظ  اال�صتثمار  �صناديق  بينها  وم��ن  اآم��ن  ب�صكل 
وحقوق  وال�صكوك  وال�صندات  واالأ�صهم  اال�صتثمارية 
بطبيعة  واأن��ه  وغريها...  البنكية،  والودائع  االكتتاب 
احلال تتفاوت العوائد واالأرباح وفق درجة املخاطرة؛ 
املخاطر  درج��ة  زادت  كلما  عالية  تكون  اأنها  فاملعروف 

وتنخف�س كلما قلت ن�صبة املخاطرة.
الالفت لالنتباه هو اأنه رغم اأن الدولة توفر القنوات 
اأن��ه  اإال  م��ت��زاي��د،  ب�صكل  اال�صتثمار  لفر�س  القانونية 
توجد �صهولة ملحوظة يف اقتنا�س ال�صحية رغم تكرار 
التوعية،  وب��رام��ج  املخت�صة  اجل��ه��ات  م��ن  التحذيرات 
الب�صرية  النف�س  ت��وق  اإىل  منه  ج��زء  يف  ذل��ك  وي��رج��ع 
و�صعها  ال��ت��ي  ال�صفهية  وال��ث��ق��ة  ال�����ص��ري��ع،  للمك�صب 

يف  باال�صتثمار  �صبقوا  اأقارب  اأو  اأ�صدقاء  يف  ال�صحايا 
ه��وؤالء  اإغ���راء  يف  و�صاهموا  االأن�صطة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 

ال�صحايا عن ق�صد اأو بدون ق�صد. 
هم  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  يف  املتالعبني  اأن  وامل��الح��ظ 
اأ�صخا�س على درجة عالية من الذكاء؛ يقومون بتحريك 
حقيقة  ا�صتثمارات  وجود  دون  املحفظة  داخل  االأم��وال 
يتم  بحيث  التمويه(  الأغرا�س  منها  القليل  وج��ود  )اأو 
امل�صاهمات  م��ن  ال�صابقني  امل�صتثمرين  اأرب����اح  ���ص��داد 
العملية  ت�صتمر  وهكذا  اجلدد،  امل�صتثمرين  من  الواردة 
الأغ��ل��ب  امل�صتثمرين  ب��ف��ق��دان  ال��غ��ال��ب  يف  تنتهي  وق���د 

م�صاهماتهم.
من  نف�صه  ليحمي  امل�صتثمر  يفعل  ماذا  هنا  وال�صوؤال 
بع�س  هناك  الوهمية؟  املحافظ  هذه  خطر  يف  الوقوع 
االح����رازات ال��وق��ائ��ي��ة واالإر����ص���ادات واالأ���ص��ئ��ل��ة التي 
اأو  اأن يطرحها امل�صتثمر على نف�صه قبل امل�صاهمة  يجب 

امل�صاركة يف اأي حمفظة. 
ف��م��ن ال�����ص��روري اأن ن��وؤك��د ع��ل��ى اأ���ص��ح��اب روؤو����س 
حتى  ال�صحيحة  ال�صبل  واتباع  احلذر  لتوخي  االأم��وال 
اأو  جت��اري  ن�صاط  اأي  اأن  واإدراك  مدخراتهم،  ت�صيع  ال 

لحق  الذي  الهائل  التطور  نتيجة   
بوسائل اإلعالم واالتصاالت المتعددة 
وشبكات  اإلنترنيت  وخــصــوصــًا 
في  تزايدت  االجتماعي  التواصل 
االحتيال  معدالت  األخيرة  السنوات 
من  عــدة؛  مجاالت  في  اإللكتروني 
بينها ما يتعلق بالمسابقات الوهمية 
غير  واألدوية  خيالية،  بأرباح  تعد  التي 
وكذلك  المغشوشة،  أو  المرخصة 
أو  األموال  وتنمية  االستثمار  عمليات 
الوهمية،  بالمحافظ  يعرف  بات  ما 
فيه  ويتلقى  إال  يــوم  يمر  ال  حيث 
الشخص رسالة عبر البريد اإللكتروني 
الستثمار  تروج  الشخصي  الحساب  أو 
بورصة  أو  الفوركس  في  سواء  ما 
دول  في  ــي  األراض تجارة  أو  الذهب 
أخرى أو تجارة السيارات أو حتى فرص 

الدراسة أو العمل وغيرها.

اإلطار القانوني والتشريعي 
لسوق األوراق المالية ضمانة 
أساسية للحفاظ على بيئة 
استثمارية سليمة وآمنة

ملف التوعية - مقاالت
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اآخر،  اأو باأي �صكل  اأو و�صائل التوا�صل االجتماعي  ا�صتثماري عرب االإنرنت 
يجب اأن يح�صل على ترخي�س م�صبق من قبل اجلهات املعنية يف الدولة مثل 
هيئة االأوراق املالية وال�صلع اأو امل�صرف املركزي اأو دوائر التنمية االقت�صادية 
التي  اأدوات اال�صتثمار  اإحدى  املنظمة هي  الدولة؛ فاملحافظ اال�صتثمارية  يف 
الإ�صراف  وتخ�صع  اال�صتثمار  يف  ومرخ�صة  متخ�ص�صة  جهات  قبل  من  تدار 
يتم  اال�صتثمارية  االأدوات  ه��ذه  واأن  بالدولة،  والرقابية  التنظيمية  اجلهة 
تنظيمها وفق اأنظمة واإطار ت�صريعي مت و�صعه وفق اأف�صل املمار�صات العاملية، 
ويحظى باعراف دويل من قبل املنظمات الدولية املخت�صة ومن بينها املنظمة 
" واأنه يعد وفق التقارير الدولية   IOSCO" العاملية لهيئات االأوراق املالية 

على م�صتوى عايل من الكفاءة والفاعلية.
ن�صائح  ع��دة  م��راع��اة  اأم��وال��ه  ا�صتثمار  يف  يرغب  ال��ذي  ال�صخ�س  وعلى 
تفادي  مقدمتها  يف  ياأتي  وم�صداقيته  اال�صتثمار  جدية  من  للتاأكد  وخطوات 
اأو  خربة  لديهم  لي�س  اأف��راد  يديرها  اأو  يوؤ�ص�صها  التي  النظامية  غري  املحافظ 
)هيئة  الر�صمية  اجلهات  من  ر�صمي  ترخي�س  وج��ود  من  والتاأكد  ترخي�س، 
مالية  موؤ�ص�صة  اأو  لبنك  تابعة  املحفظة  تكون  واأن  وال�صلع(،  املالية  االأوراق 
وجود  وعدم  والفنية،  االإدارية  وقدراتها  ا�صتقرارها،  ومدى  ال�صمعة،  ح�صنة 
ال��ذي  وامل��ج��ال  اال�صتثمارية،  وق��رارات��ه��ا  �صيا�صاتها  يف  متتابعة  تغيريات 
كانت  اإذا  وما  الطويل،  اأو  املتو�صط  املدى  على  املحفظة  واأداء  فيه،  ت�صتثمر 
وبدون  منتظم  دوري  ب�صكل  اأرباحها  توزع  كانت  اإذا  وما  خا�صرة،  اأم  رابحة 
اإذا  العوائد املماثلة، ومعرفة ما  تاأخري، ومدى منطقية االأرباح وتنا�صبها مع 
كانت اإدارتها كفوؤة؛ بالتاأكد من كفاءة مدير املحفظة، واأن لديه اآلية يف اختيار 
للمحفظة  اإدارته  تنا�صب و�صعه، وا�صتمراره �صنوات عدة يف  التي  املنتجات 
عن  منتظمة  اإف�صاحات  املحفظة  لدى  وهل  الهيئة،  قبل  من  مرخ�س  وكونه 
لدى  منف�صلة  وح�صابات  اأم��ني  حافظ  لديها  يوجد  وه��ل  املالية،  اأو�صاعها 
البنوك ومدقق ح�صابات و�صابط امتثال داخلي. ونوؤكد هنا على اأن من حق 
التي  امل�صتندات  اأن يطلع على  الهيئة،  اأنظمة  امل�صتثمر- وواجبه كذلك- وفق 

جتعله مطمئنًا اإىل قانونية جميع االأن�صطة واال�صتثمارات قبل الدخول فيها.
االأ�صواق  تتم يف  التي  التعامالت  وحر�صًا منها على �صمان ودقة و�صالمة 
االأخ��رية-  الفرة  خالل  قامت-  قد  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  فاإن  املالية، 
هذه  تنظم  حمكمة  ت�صريعية  بيئة  توفري  ل�صمان  ت�صريعات  ع��دة  ب��اإ���ص��دار 

النوعية من التعامالت من بني هذه الت�صريعات:
واالإ�صراف. االإدارة  ح�صن  ل�صمان  وذلك  اال�صتثمار،  اإدارة  • نظام 

ال�صناديق  عمل  ل�صبط  مواد  من  يكفي  ما  وفيه  اال�صتثمار،  �صناديق  • نظام 
واإحكام الرقابة عليها.

االإدارة. �صركات  • نظام 
من  والتاأكد  الن�صاط  هذا  �صبط  يتم  بحيث  والتعريف،  الرويج  نظام   •

الرويج فقط لل�صناديق امل�صجلة اأو املرخ�صة.
االإ�صرار  اأو  مغالطة  معلومات  اأي  تقدمي  يحظر  الهيئة  قانون  اأن  عن  ف�صاًل 

مب�صالح امل�صتثمرين.
ح�صن  من  للتحقق  وال�صناديق  ال�صركات  على  التفتي�س  للهيئة  ويجوز 
اأدائها وعدم خروجها عن حدود ن�صاطها امل�صرح لها به، وت�صتعني الهيئة بعدة 

اآليات للرقابة على اأن�صطة املحافظ اال�صتثمارية اخلا�صة من بينها:
الرقابة.  ادارة  خالل  من  التفتي�صية  • الزيارات 

التنفيذ. الواردة  اإىل  اإدارة  وال�صكاوى  • البالغات 
وح�صابات  واملواقع  ال�صحف  متابعة  خالل  من  واملعلومات  االخبار  • ر�صد 

التوا�صل االجتماعي من خالل ادارة االعالم.
املعنية. اجلهات  من  الواردة  • املعلومات 

ال محافظ وهمية في السوق

6 نصائح لقنوات آمنة لالستثمار
االأوراق  هيئة  يف  املالية  االأوراق  م�صت�صار  بركات،  منذ  الدكتور  قدم 
املالية وال�صلع، 6 ن�صائح الأ�صحاب روؤو�س االأموال لدى بحثهم عن قنوات 

اآمنة لال�صتثمار، م�صريا اإىل اإن معهد CFA ين�صح بها.
هيئة  م��ن  مرخ�س  املحفظة  مدير  اأن  م��ن  التاأكد  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 

االأوراق املالية وال�صلع.
ون�صح اأ�صحاب روؤو�س االأموال مبراجعة كل ما يتعلق مبدير املحفظة 
من موظفني ومكاتب وقدرات اإدارية وفنية، والتاأكد من اأن مدير املحفظة 
قد در�س و�صع )ال�صيا�صة اال�صتثمارية( امل�صتثمر، واأن لديه اآلية يف اختيار 
واملحددات  والعوائد  )املخاطر  حيث  من  و�صعه  تنا�صب  التي  املنتجات 

االأخرى يف ال�صيا�صة اال�صتثمارية(.
البنوك  لدى  منف�صلة  وح�صابات  اأمني  حافظ  بوجود  واأ�صاف" ين�صح 
عن  االبتعاد  اإىل  اإ�صافة  داخ��ل��ي....،  امتثال  و�صابط  ح�صابات  ومدقق 

الوعود اخليالية. 
تلك  من  للحد  ت�صتحدث  اأن  يجب  التي  الرقابية  االأدوات  اأه��م  وح��ول   
على  مبني  مبقرح  املعنية  اجلهات  تتقدم  اأن  بركات  واق��رح  التالعبات، 
منا�صب  قانوين  تفوي�س  دون  االأم��وال  جمع  بتجرمي  العاملية  املمار�صات 

)تاأمني، بنك، حمافظ.....(
و�صدد على �صرورة تبني مبداأ اإطالق ال�صفارة يف القوانني واالأنظمة، 

ومنع ا�صتالم النقد واأن يكون التحويل عرب البنك وبوجود حافظ اأمني.
وا�صتقبال  والبحث  للتفتي�س  الرقابية  اجلهات  بني  التن�صيق  اإىل  ودعا 
كاأن تكون  العقوبات  لزيادة كمية ونوعية  الت�صريعات  ال�صكاوي، وتعديل 

اأ�صعاف الربح املتحقق اأو اخل�صارة الناجتة عن اجلرم.
و�صدد على اأهمية التوعية امل�صتمرة وبكل الطرق املتاحة. 

وحول وجود حتايالت مت ر�صدها ملحافظ ا�صتثمار وهمية على �صعيد 
�صوق االأ�صهم، قال بركات اإنه ال يوجد حمافظ ا�صتثمار وهمية على �صعيد 
ام��وال  وت��دي��ر  تو�صيات  ت��ب��دي  �صركات  ت��وج��د  ق��د  لكن  االأ���ص��ه��م..  ���ص��وق 

امل�صتثمرين بدون ترخي�س من الهيئة.
على  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  م��ن  رق��اب��ة  و�صع  اإمكانية  وح��ول 
امل�صتخدمة  االليات  اأن  اأو�صح  اخلا�صة،  اال�صتثمارية  املحافظ  اأن�صطة 
خالل  من  واملعلومات  االخبار  ر�صد  هي:  حاليًا  احل��االت  تلك  عن  للك�صف 
االع��الم،  ادارة  خالل  من  االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  ال�صحف  متابعة 
ادارة  اإىل  الواردة  البالغات  الرقابة،  ادارة  التفتي�صية من خالل  الزيارات 
من  ال��واردة  واملعلومات  التنفيذ،  ادارة  اإىل  ال��ورادة  ال�صكاوي  التنفيذ، 

اجلهات املعينة.
يفيد بوجود حمافظ وهمية من خالل  ما  اأنه يف يف حال ورود  وتابع 
باالإ�صافة  العام  النيابة  اإىل  املو�صوع  باإحالة  الهيئة  تقوم  اأعاله،  االآليات 
االلكروين،  موقعها  خالل  من  ال�صاأن  بهذا  الالزمة  التحذيرات  ن�صر  اإىل 
منوها اإىل اأن هذا االجراء ما زال قيد التطبيق بانتظار �صدور ال�صوابط 

املعتمدة.
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معايري الإف�ضاح يف اأ�ضواق املال بالدولة ت�ضاهي 
مثيلتها يف الأ�ضواق املالية املتطورة

االأول  ال��ي��وم  منذ  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأول���ت  وق��د 
لتاأ�صي�صها- ويف اإطار اجلهود التي تبذلها الهيئة لر�صيخ اأ�ص�س 
مو�صوع  امل��ال��ي��ة-  االأ���ص��واق  �صالمة  و�صمان  ال�صليم  التعامل 
االإف�صاح اأولوية ق�صوى نظرًا الأهميته البالغة يف توفري ال�صفافية 
لالأ�صواق املالية التي تعد م�صاألة الثقة بها ومب�صداقيتها على درجة 
عالية من احل�صا�صية والدقة، والأنه ميثل حجر الزاوية يف حتقيق 
�صالمة وعدالة التعامالت باالأوراق املالية، ف�صاًل عن كونه معيارًا 

مهمًا لقيا�س كفاءة ال�صوق وتطوره .
"نظام  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ���ص��درت  فقد  وه��ك��ذا 
االإف�صاح وال�صفافية" مبوجب قرار جمل�س االإدارة رقم )3( ل�صنة 
2000؛ كما راعت الهيئة اأن تكون معايري االإف�صاح املطبقة لدى 
اأ�صواق االأوراق املالية يف الدولة واملتعلقة باالإف�صاح عن التقارير 
املالية املرحلية وال�صنوية من اأكر املعايري تطورًا وت�صددًا، وذلك 
اأف�صل املعايري العاملية ولت�صاهي تلك املطبقة يف الواليات  وفق 

املتحدة االأمريكية وبريطانيا وماليزيا. 
اإىل  بالنظر  كبرياأ  �صوطا ً  قطعت  قد  الهيئة  ف��اإن  �صك  وب��دون 
ال�صنوات  مدى  على  االإف�صاح  اإجن��ازه وتطبيقه يف جمال  ما مت 
املا�صية من عمر الهيئة واالأ�صواق؛ حيث يخ�صع "نظام االإف�صاح 
اأجل  من  دوري��ة  ملراجعة  م�صتمرة  وب�صفة  حتديدًا  وال�صفافية" 
من  العديد  يف  بها  املعمول  املمار�صات  اأف�صل  ملواكبة  حتديثه 
الوطنية،  االأجندة  م�صتهدفات  مع  ومتا�صيًا  املتطورة،  االأ�صواق 
وذلك بعد التن�صيق والت�صاور مع اأهل ال�صناعة واالأ�صواق املالية 

املحلية واالأطراف االأخرى ذات العالقة.
ويتوىل نظام االإف�صاح وال�صفافية تنظيم عملية االإف�صاح �صواء 
كان االإف�صاح �صابقًا لالإدراج )مثل �صركة حديثة التاأ�صي�س اأو �صركة 
ناجتة عن حتول �صركة م�صاهمة خا�صة( اأو الحقًا له )�صواء كان 
اجلوهرية  االأم��ور  عن  اأو  الدورية  املالية  البيانات  عن  االإف�صاح 

واالأحداث الهامة مما ال يت�صع املقام هنا لعر�صها(.
اإن اأهمية االإف�صاح الدوري لل�صركات امل�صاهمة العامة تكمن يف 
اأنه مَيّكن امل�صتثمرين من االطالع على القوائم املالية التي تعترب 
قوائم  اأرب��ع  ال��دوري  االإف�صاح  امل��ايل. ويت�صمن  التحليل  اأ�صا�س 
وقائمة  امل��ايل،  املركز  وقائمة  الدخل،  قائمة  هي:  اأ�صا�صية  مالية 
التدفقات النقدية، وقائمة التغريات يف حقوق املالكني. كما ت�صتمل 
ال�صركة وتطور  اأداء  هذه القوائم على تقرير جمل�س االإدارة عن 
باالإي�صاحات  م�صحوبة  املالية  القوائم  ماتكون  وع��ادة  اأعمالها، 
ذلك  ومب���وازاة  املالية.  القوائم  من  يتجزاأ  ال  ج��زءًا  تعترب  التي 
من  ال��ن��وع��ني  لكال  ال��دائ��م  وال��ت��ط��وي��ر  التحديث  الهيئة  ت��راع��ي 
االأمور اجلوهرية، وذلك وفق  واالإف�صاح عن  الدوري  االإف�صاح: 

الدرا�صات الدائمة التي جتريها الأف�صل املمار�صات العاملية.
الأف�صل  الهيئة  بها  قامت  التي  املعيارية  الدرا�صات  بني  وم��ن 
املتحدة  الواليات  مثل  متطورة  اأ�صواق  )يف  العاملية  املمار�صات 
على  منها-  بع�صًا  نذكر  وغريها(  و�صنغافورة  املتحدة  واململكة 
ال�صركات  اإف�����ص��اح  ع��ن  درا���ص��ة  احل�����ص��ر-  ولي�س  امل��ث��ال  �صبيل 
التي  وال��ت��غ��ريات  امل�صتقبلية  وم�صاريعها  خططها  ع��ن  امل��درج��ة 

ونموه.  السوق  لنجاح  الزم  وشرط  الجسد،  من  الروح  بمثابة  هو  المال  ألسواق  بالنسبة  اإلفصاح 
في  المالية  األوراق  سوق  في  والمهتمين  المستثمرين  لجميع  المعلومات  توفير  باإلفصاح  ونقصد 
أو قرارات جوهرية،  بيانات مالية  المعلومات  المساواة، سواء كانت هذه  الوقت وعلى قدم  نفس 
وذلك بهدف تحقيق عدالة التداول، والحيلولة دون استئثار قلة من المستثمرين بالمعلومات المهمة 
واتخاذ قرارات بالبيع والشراء في ضوء هذه الميزة بينما قد تفتقد الغالبية لهذه المعلومات؛ ما قد 

يجعلهم عرضة التخاذ قرارات استثمارية غير موفقة.

شفافية األسواق 
هي الطريق األمثل 

لمواجهة الشائعات 

ملف التوعية - مقاالت
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���ص��اأن  ال��ع��امل��ي��ٌة يف  ت��ط��راأ عليها دوري�����ًا، وامل��م��ار���ص��ات 
حول  واملعنوي  الطبيعي  ال�صخ�س  اإف�صاح  متطلبات 
واملمار�صات  املدرجة،  ال�صركات  اأ�صهم  يف  التملك  ن�صب 
العاملية ب�صاأن املدد القانونية املحددة لل�صركات املدرجة 
عن  العاملية  واملمار�صات  املالية،  بياناتها  عن  لالإف�صاح 
الطرح  فرة  خالل  ال�صركات  من  املطلوبة  االإف�صاحات 
االإف�صاح  �صاأن متطلبات  العاملية يف  العام، واملمار�صات 
ال�صركات  اأ�صهم  يف  امل�صاهمني  ك��ب��ار  متلك  ن�صب  ع��ن 
عن  لالإف�صاح  العاملية  واملمار�صات  العامة،  امل�صاهمة 
رواتب ومكافاآت كبار املوظفني التنفيذيني يف ال�صركات 
امل�صاهمة العامة، ودرا�صة عن املمار�صات العاملية الإلزام 
اإدارة ال�صركة امل�صاهمة العامة باالإف�صاح  ع�صو جمل�س 
التي متلكها زوجته، وتطور موؤ�صر  املالية  االأوراق  عن 
فرة  ومتطلبات  ال�صركات،  الإف�صاح  ال�صفافية  م�صتوى 

االإف�صاح عن القوائم املالية لل�صركات امل�صاهمة العامة. 
فيما  الدولة  بها يف  املعمول  االإف�صاح  الأنظمة  ووفقا 
يخ�س دور الهيئة واالأ�صواق يف االإف�صاح، فاإن االأ�صواق 
اأوراقها  اإدراج  مت  التي  ال�صركات  التزام  متابعة  تتوىل 
اجلوهرية  واملعلومات  االأم���ور  عن  باالإف�صاح  املالية  
والبيانات املالية ون�صرها وتوقيت هذا الن�صر والتحقق 
عنها.  تعرب  التي  احلقائق  عن  وك�صفها  و�صوحها  من 
باإحالة  الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  بعد  االأ�صواق  وتقوم 
املالية  اأوراق���ه���ا  اإدراج  مت  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  خم��ال��ف��ات 
الأحكام هذا النظام اإىل الهيئة للبت فيها واتخاذ االإجراء 
من��وذج  تطبيق  اإط���ار  ويف  ب�صاأنها.  امل��الئ��م  ال��ق��ان��وين 

كافة  اإ���ص��ن��اد  مت   ،SRO’sالتنظيم ذات��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
ال�صركات املدرجة لالأ�صواق،  باإف�صاح  العمليات املتعلقة 
وتفوي�س االأ�صواق باإيقاف التداول يف عدد من احلاالت، 
على اأن تتوىل الهيئة متابعة االإف�صاح يف عدد حمدود من 
االأمور مثل البت يف تقارير خمالفات ال�صركات املدرجة 
االأ�صواق،  من  اإليها  املحالة  باالإف�صاح  املتعلقة  لالأنظمة 
اإعداد تقرير احلوكمة  ال�صركة عند  التزام  والتحقق من 
بالنموذج املعتمد من الهيئة، كما مت كذلك نقل تبعية ملف 
االإف�صاح االإلكروين XBRL كاماًل اإىل االأ�صواق املالية. 
هو  املالية  البيانات  عن  االإف�صاح  اأن  الهيئة  وت��درك 
االأ�صلوب الناجع للحد من ال�صائعات وواأدها يف مهدها، 
ولعل ذلك يت�صح فيما ت�صمنه نظام االإف�صاح وال�صفافية 
"من ين�صر  اأن  ال�صائعات؛ حيث ين�س على  فيما يخ�س 
يعاقب  االأ�صهم  �صراء  اأو  بيع  عن  املغر�صة  ال�صائعات 
الغرامة  اأو  �صنوات(   3 حتى  اأ�صهر   3 )م��ن  باحلب�س 
1 مليون دره��م(  األ��ف دره��م وحتى   100 )ت��راوح من 
وفقًا  املايل  وال�صوق  الهيئة  اأن  كما  العقوبتني"،  كال  اأو 
اإدراج  مت  التي  اجلهة  اأو  ال�صركة  تلزم  املذكور،  للنظام 
اأوراقها املالية يف ال�صوق بن�صر اأية معلومات اإي�صاحي�ة 
التعامل  �صالمة  يكفل  مبا  واأن�صطتها  باأو�صاعها  تتعلق 
الهيئة  من  كل  حتر�س  ما  وهو  امل�صتثمرين،  واطمئنان 
اأي  وال�صوق على املبادرة به متى وجدت �صائعات على 

ورقة مالية مع اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�صبة.
ولعل من املهم هنا قبل اأن نختم هذه العجالة ال�صريعة 
على  م��وؤخ��رًا  �صدر  تعديل  اإىل  ن�صري  اأن  االإف�صاح  عن 

امل�صاهمة  ال�صركات  اإل��زام  مبقت�صاه  مت  االإف�صاح  نظام 
االأولية  املالية  البيانات  عن  باالإف�صاح  املدرجة  العامة 
للعام خالل )45( يومًا من انتهاء ال�صنة املالية، مع اإبقاء 
ال�صنوية  املالية  البيانات  لالإف�صاح عن  اأ�صهر  مدة ثالثة 
ت�صريع  اإىل  اأدى  القرار  ذلك  اأن  اإىل  هنا  املدققة، وننوه 
الثالثة  بقاء مدة  اأن  االعتبار  اأخذا يف  االإف�صاح،  عملية 
اأ�صهر ال يعني بال�صرورة اأن تنتظر ال�صركة حتى نهاية 
هذه املهلة لالإف�صاح عن بياناتها املالية، اإذ اأن العديد من 
وقت  يف  املالية  بياناتها  عن  باالإف�صاح  تقوم  ال�صركات 
عند  جليًا  يت�صح  ما  وه��ذا  املهلة،  ه��ذه  نهاية  قبل  مبكر 
مطالعة ال�صحف اليومية واملواقع االإلكرونية الر�صمية 
اأخ��ريًا  ننوه  اأن  ن��ود  كما  املالية.  واالأ���ص��واق  لل�صركات 
األزمت  االأ�صواق،  �صفافية  ملبداأ  وتعزيزًا  الهيئة،  اأن  اإىل 
ال�صركات املدرجة- مبقت�صى نظام احلوكمة- بتاأ�صي�س 
االإجابة  امل�صتثمرين بحيث تكون مهمتها  اإدارة عالقات 
على اأي ا�صتف�صارات وت�صاوؤالت تتعلق بال�صركة وتطور 
اأعمالها، وتوفري جميع املعلومات التي متّكن امل�صاهمني 
من ممار�صة حقوقهم على اأكمل وجه دون التمييز بينهم، 
خا�صة  �صفحة  باإن�صاء  املدرجة  ال�صركات  تقوم  اأن  على 
لعالقات امل�صتثمرين على املوقع االإلكروين اخلا�س بها 
بحيث يتم حتديثها ب�صكل دائم  ي�صمن توفري معلومات 
اجلوهرية  واالأح�����داث  وت��ط��ورات��ه��ا  ال�صركة  واأخ��ب��ار 
واملرحلية  ال�صنوية  امل��ال��ي��ة  وال��ق��وائ��م  ب��ه��ا،  اخل��ا���ص��ة 
وتقارير جمل�س االدارة لعدة �صنوات �صابقة، واأن�صطتها 
وا�صراتيجية اأعمالها وروؤيتها واخلطط امل�صتقبلية لها.
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 اجلمعيات العمومية.. ال�ضلطة العليا وال�ضيادة القانونية للم�ضاهمني

 اجلمعيات العمومية:
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  ح�صور  للم�صاهم  يحق   
اأ�صهمه،  ي��ع��ادل ع��دد  م��ا  م��ن االأ���ص��وات  ل��ه  لل�صركة وي��ك��ون 
اجتماعات  حل�صور  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  له  يحق  كما 
اجلمعية العمومية من غري اأع�صاء جمل�س االإدارة مبقت�صى 

توكيل خا�س ثابت بالكتابة.
املو�صوعات  مناق�صة  يف  اال�صراك  للم�صاهم  يحق  كما 
�صواء  العمومية،  اجلمعية  اأع��م��ال  ج���دول  على  امل��درج��ة 
عمل  ج��وان��ب  ك��اف��ة  يف  االإدارة  جمل�س  اأع�����ص��اء  مبناق�صة 
ال�صركة  ح�صابات  مدقق  مراقب/  مناق�صة  وكذلك  ال�صركة، 
يف  ال���واردة  البنود  يف  العمومية  اجلمعية  انعقاد  اأث��ن��اء 

البيانات املالية لل�صركة واأن ي�صتو�صح عما ورد فيها. 
اجلمعية  انعقاد  اأث��ن��اء  للم�صاهم  الت�صريعات  وتكفل   

االإدارة  جمل�س  الأع�صاء  االأ�صئلة  توجيه  حق  العمومية، 
على  امل��درج��ة  املو�صوعات  يف  ال�صركة  ح�صابات  وم��دق��ق 
ال��واردة يف  البنود  العمومية، ويف  اأعمال اجلمعية  جدول 

البيانات املالية لل�صركة. 
اإذا  العمومية  اجلمعية  اإىل  يحتكم  اأن  للم�صاهم  يحق  و 
اجلمعية  ق��رار  ويكون  كاف  غري  �صوؤاله  على  ال��رد  اأن  راأى 
العمومية واجب التنفيذ، ويبطل اأي �صرط يف نظام ال�صركة 

يق�صي بغري ذلك. )مادة 185/2 من قانون ال�صركات(
من   )%10( ميتلك  ال��ذي  للم�صاهم  الت�صريعات  وتتيح 
راأ�س مال ال�صركة على االأقل، طلب اإدراج م�صائل معينة يف 
جدول اأعمال اجلمعية العمومية وذلك قبل البدء يف مناق�صة 

جدول االأعمال. )مادة 180 من قانون ال�صركات(
عند  العمومية  اجلمعية  انعقاد  اأثناء  للم�صاهم  ويحق 
اتخاذ القرارات الت�صويت على هذه القرارات، ويكون له من 

االأ�صوات ما يعادل عدد اأ�صهمه. 
العمومية  اجلمعية  ق���رارات  بوقف  املطالبة  ل��ه  ويحق 
لل�صركة اأو اتخاذ ما يلزم اإزاء هذه القرارات اإذا كانت لي�صت 
اأو  امل�صاهمني  من  معينة  فئة  ل�صالح  اأو  ال�صركة  �صالح  يف 
امل�صتثمر  اأ�صهم  متثل  اأن  ب�صرط  االإدارة،  جمل�س  اأع�صاء 
واأ�صهم املطالبني معًا بوقف ذلك القرار )5%( على االأقل من 

اأ�صهم ال�صركة.

األوراق  أسواق  في  المدرجة  المساهمة  الشركات  في  االستثمار  يمنح 
ألسواق  المنظمة  التشريعات  في  وردت  عديدة  حقوقًا  المستثمر  المالية 
المال؛ وتحرص الهيئة على توعية المستثمر بها والتعرف عليها بشكل تام.

وتضع التشريعات المنظمة لألسواق السلطة العليا أو السيادة القانونية 
في الشركة المساهمة العامة بيد المساهمين الذين يجتمعون من خالل 

الجمعيات العامة للنظر والمداولة في شؤون الشركة. 

ملف التوعية - حقوق املساهمني
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و يحق للم�صاهم االعرا�س اأو طلب بطالن قرارات 
ال�صركة  لعقد  اإذا ما �صدرت خمالفة  العمومية  اجلمعية 
ما  اذا  لها  ال�صليمة  االج���راءات  تتخذ  مل  اأو  نظامها  اأو 

مت�صك بها يف حم�صر اجلل�صة.
للبت  بطلب  املحكمة  اإىل  التقدم  للم�صاهم  يحق  و 
كان  اإذا  العمومية  اجلمعية  تتخذه  ق��رار  اأي  ببطالن 
اأو النظام االأ�صا�صي لل�صركة، كما يحق  خمالفًا للقانون 
اجلمعية  اجتماعات  حما�صر  على  جم��ان��ًا  االط���الع  ل��ه 
يف  املقررة  العمل  �صاعات  خالل  للم�صاهمني  العمومية 

مركز ال�صركة. )مادة 190 من قانون ال�صركات(.
العمومية  اجلمعية  على  االق��راح  للم�صاهم  ويحق 
الناجتة  االأ�صرار  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  مقا�صاة 
ع��ن اأع��م��ال��ه��م امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون وع���ن اأي جت���اوز يف 
للجمعية  يحق  كما  االهمال،  اأو  الغ�س  اأو  ال�صالحيات 
االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  بع�س  اأو  ك��ل  ع��زل  العمومية 
اجلمعية  وعلى  ذل��ك  غري  على  ال�صركة  نظام  ن�س  ول��و 
اأع�صاء جدد ملجل�س  انتخاب  العمومية يف هذه احلالة 
االإدارة بداًل من الذين مت عزلهم. )مادة 168 من قانون 

ال�صركات(.
و يحق للم�صاهم الذي ميلك اأ�صهمًا متثل )20%( من 
راأ�س املال على االأقل اأن يطلب من ال�صركة دعوة اجلمعية 
العمومية لالنعقاد، ما مل يحدد النظام االأ�صا�صي لل�صركة 

ن�صبه اأقل. )مادة 174 من قانون ال�صركات(
رئا�صة  امل�صاهمون  ي��خ��ت��اره  م�صاهم  الأي  وي��ح��ق   
رئي�س  غ��ي��اب  ح��ال��ة  يف  العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع 

جمل�س االدارة ونائبه.

 

دعوة اجلمعية العمومية
وبعد  املحددة  ملكيته  لن�صب  وفقًا  للم�صاهم  يكون   
عقد  بطلب  التقدم  قانونًا،  املقررة  ال�صروط  ا�صتيفاء 
بند  اإدراج  طلب  وتقدمي  العمومية؛  اجلمعية  اجتماع 
اأن يكون  �صريطة  العمومية  اعمال اجلمعية  يف جدول 

اأو  ال�صركات  قانون  اأحكام  مع  يتعار�س  وال  وا�صحًا 
القرارات اأو االنظمة ال�صادرة تنفيذًا له.

عنها  املعلن  االأرباح  اأن�صبة  قب�س  للم�صاهم  يحق  و 
يف اجلمعية العمومية.

اأخريًا تذكر عزيزي امل�صتثمر اأن التعرف على  حقوقك 
كم�صاهم يف االأوراق املالية اأمر مهم، ولكن االأهم من ذلك 

هو اأن حتر�س على ممار�صة هذه احلقوق.

متابعة الأداء
 يحق للم�صاهم االطالع على عقد تاأ�صي�س ال�صركة ونظامها االأ�صا�صي واحل�صول على ن�صخة منه؛ اإذ يحق 
للم�صاهم االطالع على عقد تاأ�صي�س ال�صركة ونظامها االأ�صا�صي على موقع ال�صركة االلكروين، ويحق له اأن 
يتقدم بطلب لل�صركة الإر�صال ن�صخة من عقد تاأ�صي�صها ونظامها االأ�صا�صي له على نفقته. )مادة 140 من قانون 

ال�صركات(.
كما يحق له متابعة اأداء ال�صركة من خالل البيانات املالية، باالطالع على ميزانية ال�صركة وح�صاب االأرباح 
واخل�صائر وتقارير جمل�س االإدارة ومراقبي ح�صابات ال�صركة املتعلقة بال�صنة املالية املن�صرمة اأثناء �صاعات 
العمل يف مركز عمل ال�صركة الرئي�صي، وذلك خالل اأ�صبوعني من املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة العادية 
ال�صنوية، واإجمااًل للم�صاهم احلق يف احل�صول على كافة املعلومات التي تخوله ممار�صة حقوقه على اأكمل 

وجه ودون متييز بينه وبني امل�صاهمني االأخرين.
 ويحق للم�صاهم الذي ميتلك )5%( من اأ�صهم ال�صركة، اأن ُيقّدم طلبًا اإىل الهيئة مدعمًا بامل�صتندات الثبوتية 
باأن ت�صريف �صوؤون ال�صركة قد مّت اأو يتم بطريقة �صارة مب�صالح م�صاهميها اأو بع�صهم، اأو اأن ال�صركة تعتزم 
القيام بت�صرف اأو متتنع عن القيام بت�صرف من �صاأنه االإ�صرار به، وذلك الإ�صدار الهيئة ما تراه من قرارات. 

)مادة 164 من قانون ال�صركات(.
كما تكفل الت�صريعات احلق للم�صتثمر يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�صركة مبقدار م�صاهمته 

عند ت�صفية ال�صركة، واحلق يف حرية التداول والت�صرف باأ�صهم ال�صركة يف ال�صوق.

متابعة امل�ضوؤولني يف ال�ضركات امل�ضاهمة وحما�ضبتهم 
 متنح الت�صريعات املطبقة يف اأ�صواق االأوراق املالية 
ال�صركات  يف  امل�صوؤولني  متابعة  يف  احل��ق  امل�صتثمر 

وحما�صبتهم، مبا يحافظ على حقوقه.
املدنية  امل�صوؤولية  دعوى  مبا�صرة  للم�صاهم  ويحق 
للمطالبة  االإدارة  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  مواجهة  يف 
اأخطاء  ج��راء  م��ن  كم�صاهم  ب��ه  حلقت  التي  ب��االأ���ص��رار 
ال�صركة برفع الدعوى، كما  اإذا مل تقم  ارتكبوها، وذلك 
الذي رفع دعوى ق�صائية �صد  بال�صركة  للم�صاهم  يحق 
اأو  اإدارت��ه��ا  جمل�س  اأع�صاء  اأح��د  اأو  رئي�س  اأو  ال�صركة 
اإدارتها التنفيذية اأمام املحكمة املخت�صة احلق يف اإلزام 
اأ�صار  التي  املعلومات  بتقدمي  عليهم  عليه و/اأو  املدعى 
املحكمة،  اأم��ام  دفاعه  يف  اإليها  اال�صتناد  عليه  املدعي 
حمددة  حقائق  مبا�صرة  ُتثبت  التي  املعلومات  وتقدمي 
يف املطالبة التي اأودعها امل�صاهم املدعي لدى املحكمة؛ 
وكذلك  املطالبة؛  مبو�صوع  �صلة  ذات  معلومات  واأي��ة 
اأو جمموعات  اأية م�صتندات  بتقدمي  املدعى عليه  اإلزام 
بالدعوى  �صلة  ذات  اأنها  املحكمة  ترى  امل�صتندات  من 

دون حتديد.
لع�صوية جمل�س  الر�صح  بال�صركة  للم�صاهم  ويحق 
املطلوبة،  ال�صروط  فيه  ت��واف��رت  متى  ال�صركة  اإدارة 
جمل�س  ومقرر  اأع�صاء  �صجل  على  االط��الع  له  ويحق 
 4 اإدارة ال�صركة دون مقابل خالل �صاعات العمل. )بند 

مادة 144 من قانون ال�صركات(.

الكتتاب
 يحق للم�صاهم يف حالة زيادة راأ�صمال ال�صركة، اأن 
يكون له االأولوية يف االكتتاب باأ�صهم ال�صركة اجلديدة 
بن�صبة عدد االأ�صهم التي ميتلكها. ويبطل كل �صرط على 
بزيادة  ال�صادر  القرار  اأو  ال�صركة  نظام  ذلك يف  خالف 
االأولية  حق  على  اال�صتثناءات  وتنح�صر  امل��ال.  راأ���س 
وفقا لقانون ال�صركات على اال�صتثناءات االأربعة التالية 
الديون  حتويل   - اال�صراتيجي  ال�صريك  )م�صاهمة 
النقدية اإىل اأ�صهم يف راأ�صمال ال�صركة- حتفيز موظفي 

ال�صركة بتملك اأ�صهمها- االندماج(.

اأو  اآخ��ر  مل�صاهم  االأولوية  حق  بيع  للم�صاهم  ويحق 
للغري مبقابل مادي واالت�صال امل�صتمر مع اإدارة ال�صركة 
للوقوف على اأخر امل�صتجدات، واالطالع على حما�صر 

اجلمعية العمومية جمانًا خالل �صاعات العمل املقررة.

 ال�سفقات املربمة
دفاتر  على  االط���الع  بطلب  التقدم  للم�صاهم  يحق   
تتعلق  وث��ائ��ق  اأو  م�صتندات  واأي���ة  ووثائقها  ال�صركة 
واحلق  العالقة،  ذات  االط��راف  مع  املربمة  بال�صفقات 
املعلومات  كافة  للح�صول على  ق�صائية  رفع دعوى  يف 
واحلقائق التي ت�صاعد يف ك�صف حقيقة هذه ال�صفقات.

ويحق له اإذا تخّلف ع�صو جمل�س االإدارة عن اإبالغ 
متثل  له  م�صركة  م�صلحة  وج��ود  عن  االإدارة  جمل�س 
تعار�س م�صالح التقدم للمحكمة املخت�صة الإبطال العقد 
واإلزام الع�صو املخالف باأداء اأي ربح اأو منفعة حتققت 
قانون  من   150 )م��ادة  لل�صركة.  ورده  التعاقد  من  له 

ال�صركات(
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تعد ال�صركات التي تتخذ �صكاًل قانونيًا غري امل�صاهمة 
املحلي  االقت�صاد  عليها  يعتمد  اأ�صا�صية  قوة  العامة، 
امل�صاهمة  اإىل  ال�صركات  هذه  حتول  قرار  ويعد  للدولة، 
به  ويرتبط  م�صارها،  يف  جوهرية  حتول  نقطة  العامة 
جهة  من  والتحفظات  واملخاوف  الت�صاوؤالت  من  العديد 

املوؤ�ص�صني.
هذه  ا�صتمرارية  على  الهيئة  حر�س  اإطار  ويف 
اآمنة  ا�صتثمارية  بيئة  وتوفري  وجناحها  ال�صركات 
اأعدَّت  فقد  امل�صتثمرين  لثقة  لال�صتثمار وداعمة  وجاذبة 
ويو�صح  ال�صائعة،  الت�صاوؤالت  على  ليجيب  الدليل  هذا 
اخلطوات واالإجراءات املرتبطة بعملية حتول ال�صركات 
االأحكام  ظل  يف  وبخا�صة  عامة  م�صاهمة  �صركات  اإىل 
اجلديدة التي اأقرها قانون ال�صركات التجارية رقم )2( 
االإجراءات  تب�صيط  من  يت�صمنه  وما   2015 ل�صنة 
ال�صركة  حتول  مدد  وتقلي�س  ال�صروط  وتخفيف 
املوؤ�ص�صني  تطلعات  يراعي  ال�صوق، ومبا  واإدراجها يف 

وامل�صتثمرين.

املكا�سب التي تعود على ال�سركات القائمة 
عند حتولها اإىل امل�ساهمة العامـــة :

التناف�صية:  ال�صركة وتعزيز قدرتها  اأعمال  - تو�صعة 
عملية التحول اإىل امل�صاهمة العامة ت�صتثمر جناح اأعمال 
اإقليمية وقد تكون  ال�صركة حمليًا لو�صع خطط تو�صعة 
دولية كبرية ويعزز قدرتها على اأن تت�صدر املناف�صة مع 
ال�صركات االإقليمية والعاملية ومواكبة التطورات وتنفيذ 
ظل  يف  م�صتدام  منو  لتحقيق  م�صتقبلية  ا�صراتيجية 

االنفتاح املتزايد للتجارة الدولية.
ب�صروط  العامة  ال�صركات  تتمتع  التمويل:  �صهولة   -
ما  غالبا  اأنه  كما  اخلا�صة  ال�صركات  من  اأف�صل  متويل 
تكون ال�صركة اخلا�صة قبل التحول اإىل امل�صاهمة العامة 
ال�صوق  للنمو يف  غري قادرة على ا�صتغالل فر�س مهمة 
ب�صبب عدم متكنها من احل�صول على التمويل املطلوب 
امل�صاهمة  اإىل  التحول  بعد  انها  اال  املنا�صب،  الوقت  يف 

العامة ي�صهل عليها اأن حت�صل على : 
املال  راأ�س  زيادة  طريق  عن  داخلي  متويل   •
للم�صتثمرين  اأو  للم�صاهمني  الزيادة  اأ�صهم  وطرح 
على  الكلي  االعتماد  اإىل  احلاجة  دون  اال�صراتيجيني، 

املوارد ال�صخ�صية للموؤ�ص�صني. 
اأي�صر  وب�صروط  منخف�صة  بتكلفة  خارجي  • متويل 
حمل  املدرجة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركة  تكون  حيث 
اهتمام املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية والتمويلية واملتعاملني 
تكفل  ال�صركة  عن  معلومات  لتوافر  وذلك  ال�صوق،  يف 
واالأداء  املايل  املركز  يف  وامل�صداقية  الثقة  زيادة 
الت�صغيلي امل�صتقبلي لل�صركة، باالإ�صافة اإىل ميزة التزام 

ال�صركة مبتطلبات االف�صاح وال�صفافية واحلوكمة.
طريق  عن  الدولية  املالية  االأ�صواق  من  متويل   •

اإ�صدار ال�صندات اأو ال�صكوك.
جذب  خالل  من   : االقت�صادية  التنمية  عجلة  دعم   -
جماالت  خمتلف  يف  توظيفها  واإعادة  االأموال  روؤو�س 
وتوفري  ال�صركات،  ت�صغيل  كفاءة  وزيادة  اال�صتثمار، 
اال�صتثمارات  لدخول  �صهلة  اآلية  وتوفري  العمل  فر�س 
االإنتاجية واخلدمية  القطاعات  االأجنبية وتوظيفها يف 
الناجت  يدعم  ومبا  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  خالل  من 

املحلي االإجمايل للدولة.
الفر�س  وتنوع  املال  اأ�صواق  كفاءة  زيادة   -
مقومات  متتلك  العائلية  ال�صركات  بها:  اال�صتثمارية 
وخربات مراكمة يف جمال االأعمال تعد م�صدرًا مثاليًا 
حتولها  خالل  من  العامة  امل�صاهمة  �صركات  عدد  لزيادة 
راأ�س  للم�صاهمة يف  امل�صتثمرين  ل�صغار  فر�س  وتوفري 
مال ال�صركات وتوظيف مدخراتهم يف خمتلف القطاعات 

االقت�صادية. 
يوفر  العائلية:  لل�صركات  امل�صتدام  النمو  تعزيز   -
ال�صكل القانوين لل�صركة امل�صاهمة العامة وتق�صيم راأ�س 
مالها اإىل اأ�صهم تتداول باالأ�صواق املالية، جتنب العديد 
يف  االأجيال  بني  امللكية  بانتقال  املرتبطة  املخاطر  من 
تلك  ا�صتمرارية  على  يوؤثر  قد  مما  العائلية  ال�صركات 
ال�صركات اأو تفككها بني ال�صركاء، كما يتيح هيكل راأ�س 
ح�ص�س  توزيع  �صهولة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركة  مال 
ال�صركة العائلية على اأ�صهم وو�صوح ملكية كل موؤ�ص�س 
اأو �صريك، كما اأن اعتماد ال�صركات امل�صاهمة العامة على 

االإدارة املوؤ�ص�صية ومقومات االإدارة احلديثة وا�صتخدام 
تقنيات االإدارة الفعالة وانف�صال امللكية عن االإدارة يتيح 
املختلفة  منوها  مراحل  يف  للملكية  ال�صل�س  االنتقال 
ف�صل  مع  باال�صتمرار  الراغبني  غري  خروج  و�صهولة 
وامل�صالح  الروابط  عن  ال�صركة  ون�صاط  اأعمال  �صري 

واخلالفات العائلية للمالكني .
مفاهيم  العاملية واعتماد  املمار�صات  اأف�صل  - تطبيق 
االإدارة احلديثة: متثل عملية التحول اإىل �صركة م�صاهمة 
اأف�صل  لتبني  ال�صركات  حتفز  اأ�صا�صية  خطوة  عامة 
ال�صالحيات  تداخل  من  يحد  ومبا  العاملية  املمار�صات 
اال�صتمرار،  على  ال�صركات  قدرة  ويعزز  وامل�صوؤوليات 
وبخا�صة فيما يخ�س ف�صل االإدارة عن امللكية وتطبيق 
قواعد احلوكمة وعالقات امل�صتثمرين ومعايري املحا�صبة 
ال�صركة  اأداء  بتقييم  قيام جهات عديدة  اأن  كما  الدولية، 
واالإدارة من خالل االإف�صاحات والتقارير الدورية يتيح 
لالإدارة اإعادة تقييم ومراجعة االأداء وت�صحيح االأخطاء 

ب�صكل دوري ومنتظم .
وتوفري�صيولة  لل�صركة  االقت�صادية  القيمة  زيادة   -
قيمة  ذات  العامة  ال�صركات  تكون  ما  غالبًا  للم�صاهمني: 
اأعلى من ال�صركات اخلا�صة، وذلك نتيجة لوجود �صوق 
منتظمة  اآلية  م�صاهميها  مينح  العامة  ال�صركة  الأ�صهم 
و�صفافية  �صيولة  يحقق  مما  اأ�صهمهم  بيع  من  متكنهم 

اأكر. 
اإىل  ال�صركة  حتول  املهنية:  الكفاءات  ا�صتقطاب   -
امل�صاهمة العامة واإدراجها يف ال�صوق املايل يوؤدي اإىل 
اجتذاب موظفني اأف�صل ذوي خربات يف �صركات عاملية 
ال�صوقية  القيمة  ذات  االأ�صهم  �صراء  خيار  منح  اأن  كما 
الكفاءات  من  املزيد  جذب  اإىل  يوؤدي  كحافز  املعروفة 

واحلفاظ عليها وي�صجع على املزيد من العطاء.
للعمالء  اأكرب  ثقة  ومنح  ال�صركة  �صورة  حت�صني   -
واملوردين: طرح اأ�صهم ال�صركة لالكتتاب العام وحتولها 
للم�صاهمة العامة يزيد من ت�صليط ال�صوء على ال�صركة 
مما يوؤدي اإىل زيادة الوعي بني العمالء وامل�صتثمرين، 
واملوردين  العمالء  قبل  من  امل�صداقية  زيادة  وبالتايل 

وكذلك امل�صتهلك.
- زيادة فر�س عمليات االندماج واال�صتحواذ: تعترب 
لعمليات  خ�صب  م�صدر  عام  ب�صكل  املتداولة  االأ�صهم 
االندماج جتذب املوؤ�ص�صات الراغبة بال�صراكة مما يزيد 
عمليات  وي�صهل  الدويل  اأو  االإقليمي  التو�صع  فر�س 

اال�صتحواذ املحتملة.
ال�صوقية  القيمة  تعترب  لل�صركة:  م�صتمر  تقييم   -
ي�صتند  ال�صركة  لقيمة  موؤ�صرًا  املدرجة  ال�صركات  الأ�صهم 
يف  لل�صركة  اأ�صهم  اأي  طرح  عند  العر�س  �صعر  اإليه 

امل�صتقبل.

التحول اإىل م�ضاهمات عامة.. نقطة حتول يف م�ضار ال�ضركات

www.sca.gov.ae

للتوا�صل  على �صبكات التوا�صل االجتماعي

Contact us on Social Network:

TOLL FREE 800722823 الرقم املجاين 

دليل التحول

اإىل �شركات 

امل�شاهمة العامة

ملف التوعية - دليل التحول إىل مساهمات عامة
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ال�صوقية  القيمة  تكون  ما  غالبًا  الروة:  تكوين   -
لل�صركات العامة اأعلى بكثري من مثيالتها من ال�صركات 
ال�صركة  ملوؤ�ص�صي  ثروة  تكون  فهي  وبالتايل  اخلا�صة، 

وموظفيها.

�سروط التحول اإىل �سركة م�ساهمة عامة:
عامة  م�صاهمة  �صركة  اإىل  ال�صركة  لتحول  ي�صرط 
الراغبة  لل�صركة  ماليتني  �صنتني  عن  تقل  ال  مدة  م�صي 
يف التحول واأن تكون قد حققت اأرباحا ت�صغيلية �صافية 
قابلة للتوزيع على امل�صاهمني ال يقل متو�صطها عن ع�صرة 
املاليتني  ال�صنتني  خالل  وذلك  املال،  راأ�س  من  املائة  يف 

ال�صابقتني لطلب التحول. 
اإىل  ال�صركات  لتحول  االأ�صا�صية  املراحل  تتمثل   -

�صركات م�صاهمة عامة فيما يلي:

اأولً: مرحلة ما قبل الكتتاب:
موافقة ال�صركاء على اتخاذ قرار بالتحول اإىل �صركة • 

م�صاهمة عامة.

لعملية •  القانوين  وامل�صت�صار  املايل  امل�صت�صار  تعيني 
وت�صمل  الالزمة  والتقارير  الدرا�صات  الإعداد  الطرح 
تقييم  درا�صة   / لل�صركة  امل�صتقبلية  العمل  )خطة 

ال�صركة / ن�صرة االكتتاب العام(.

اإعداد خطة التحول وهيكلة عملية الطرح.• 

املطلوب •  والتعهدات  والوثائق  امل�صتندات  ا�صتيفاء 
اإرفاقها مع طلب التحول.

املحلية •  ال�صلطة  من  كل  اإىل  التحول  طلب  تقدمي 
املخت�صة والهيئة.

النهائية والبدء يف االأن�صطة •  احل�صول على املوافقة 
الدعائية والرويجية.

ثانياً : مرحلة الكتتاب العام:
اإعالن ن�صرة طرح االأ�صهم لالكتتاب العام .• 

بناء •  عملية  خالل  من  النهائي  االكتتاب  �صعر  حتديد 
االأوامر.

اإعالن �صعر االكتتاب النهائي يف �صحيفتني يوميتني. • 

االأموال •  ورد  والتخ�صي�س  االكتتاب  باب  غلق 
الفائ�صة.

ثالثا : مرحلة الإدراج والتداول:
امل�صاهمة •  لل�صركة  االوىل  التاأ�صي�صية  اجلمعية  عقد 

العامة اجلديدة.

ت�صجيل ال�صركة امل�صاهمة العامة اجلديدة لدى الهيئة.• 

االإدراج والتداول يف �صوق االأوراق املالية.• 

الفرتة الزمنية
تتطلب عملية الطرح العام عادًة فرة زمنية ال تتجاوز 

ثالثة اأ�صهر يف حال ا�صتيفاء كافة املتطلبات.

اإدراج �سركات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة:
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ل�صركات  ميكن 
حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركات  �صكل  تتخذ  والتي 
اإىل  حتويلها  خالل  من  املايل  ال�صوق  يف  االإدراج 

وزارة  اجراءات  ح�صب  خا�صة  م�صاهمة  �صركات 
ويكون  املايل،  ال�صوق  يف  االإدراج  ثم  ومن  االقت�صاد 
املوؤ�ص�صني  بني  حم�صورا  االوىل  ال�صنة  يف  التداول 
التداول  يكون  االوىل  املالية  ال�صنة  انق�صاء  وبعد 
متاحا جلميع امل�صتثمرين وح�صب قيود امللكية املحددة 
ال�صركات  قانون  وي�صرط  لل�صركة،  اال�صا�صي  بالنظام 
امل�صاهمة  ال�صركة  م�صاهمي  عدد  جتاوز  عدم  التجارية 
عن  املال  راأ�س  يقل  واأال  م�صاهم   200 ل�  اخلا�صة 

 االلتزامات المستمرة المترتبة على الشركة بعد عملية 
التحول إلى المساهمة العامة واإلدراج بالسوق

بعد االنتهاء من حتول ال�صركة اإىل امل�صاهمة العامة واإدراجها يف ال�صوق املايل عليها مراعاة االلتزام 
باعداد القوائم املالية املرحلية وال�صنوية وفقًا ملعايري املحا�صبة الدولية والتدقيق امل�صتقل لتلك القوائم 
االإف�صاح  لقواعد  واالمتثال  الهيئة  لدى  معتمد  ح�صابات  مدقق  خالل  من  الدولية  املراجعة  ملعايري  وفقًا 
وال�صفافية و�صوابط حوكمة ال�صركات التي ت�صعها الهيئة وعقد اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني 
الهيئة والنظام االأ�صا�صي  ال�صركات واجراءات  والقيام بتوزيعات االأرباح مبا يتفق مع متطلبات قانون 
لل�صركة وما تقرره اجلمعية العمومية ال�صنوية لها وكذلك ت�صمني الهيكل التنظيمي لل�صركة موظف معني 

بعالقات امل�صتثمرين اأو تعيني جهة مرخ�صة من الهيئة للقيام بتلك املهمة.
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ملف التوعية - ندوات

الذي  امل�صتثمرين  لتوعية  الوطني  امل�صروع  �صمن 
"عزز  املالية وال�صلع حتت �صعار  االأوراق  تنظمه هيئة 
معلوماتك تنمو ا�صتثماراتك"، ويف اإطار جهود الهيئة 
بالتعاون مع االأ�صواق املالية لتعميق املعرفة باالأنظمة 
ومبا  امل���ايل،  بال�صوق  االأداء  تطوير  يف  ت�صهم  التي 
ي�صهم يف زيادة اآليات التداول وفق املمار�صات املعمول 
االأ�صواق  بتنظيم  الهيئة  ل�صيا�صة  وتطبيقًا  عامليًا،  بها 
الت�صغيلية، عقدت هيئة االأوراق  التنظيم لالأمور  ذاتية 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  م��ع  بالتعاون  املالية 
ندوة توعية للو�صطاء واملحللني املاليني ناق�صت اأنواع 

املك�صوف". على  "البيع 
املالية  االأ���ص��واق  م�صت�صار  ب��رك��ات  م��ن��ذر  د.  وق���دم 
املك�صوف  البيع على  اآليات عمل  بالهيئة، عر�صًا تناول 
التي  املالية  االأوراق  بيع  للو�صيط  ي�صمح  الذي  الفني 
هذه  بت�صليم  الو�صيط  من  ب�صمان  امل�صتثمر  ميلكها  ال 

االأوراق عند الت�صوية. 
للورقة  امل�صتثمر  �صراء  عدم  حال  يف  اأن��ه  واأو�صح 
بتوفري  الو�صيط  يقوم  البيع،  ي��وم  نف�س  يف  املالية 
اأو  حمفظته  م��ن  اإم����ا  الت�صليم  ع��ن��د  امل��ال��ي��ة  ال���ورق���ة 
ال�صراء  طريق  ع��ن  اأو  اآخ��ر  م�صتثمر  م��ن  باقرا�صها 
ال��ن��ق��دي  ب��ال��ت��ع��وي�����س  اأو  االإج����ب����اري ع���رب امل��ق��ا���ص��ة 
اإ�صافة  مع  التعوي�س  ال�صوق يف  اآليات  للم�صري عرب 
غرامات لعدم الت�صليم. واأ�صاف "و�صع ال�صوق اأحكاما 

لتحديد االأوراق املالية القابلة للبيع على املك�صوف مثل 
ال�صيولة ومعدل الدوران واالأ�صهم احلرة وغريها، كما 
ت�صع ال�صوق احلاالت التي يجوز لها توقف البيع على 
املك�صوف مثل نزول �صعر الورقة اإىل 5% اأو اأن كمية 

االأوراق املباعة على املك�صوف و�صلت حد %10. 
اأم���ا ع��ن ال��ب��ي��ع ع��ل��ى امل��ك�����ص��وف امل��ن��ظ��م )امل��غ��ط��ى(، 
فاأو�صح اأن اآلية عمله تنق�صم اإىل ق�صمني: االأول يتعلق 
اق��را���س  ي��ت��وج��ب  ح��ي��ث   )NON DVP( ب��ع��م��الء 
ال��ورق��ة امل��ال��ي��ة وحت��وي��ل��ه��ا م��ن ح�����ص��اب امل��ق��ر���س اإىل 
ح�صاب املقر�س الذي ينوي بيعها على املك�صوف قبل 
ت�صليمها  ثم  التداول ومن  البيع على من�صة  اأمر  و�صع 
املك�صوف  ع��ل��ى  ال��ب��ائ��ع  وي��ق��وم  امل��ح��ت��م��ل.  للم�صري 
عقد     انتهاء  عند  اأو  املقر�س  من  باأمر  �صرائها  ب��اإع��ادة 

االقرا�س. 
وقال "يحتفظ الو�صيط مبتح�صالت البيع باالإ�صافة 
اإىل ما تفر�صه اأنظمة الهيئة وال�صوق من هام�س اأويل 
على  احل��ف��اظ  م��ع  البيع،  متح�صالت  م��ن   %50 بقيم 
هام�س م�صتمر بقيمة اأعلى من هام�س ال�صيانة... واإذا 
الو�صيط  يقوم  ال�صيانة  هام�س  عن  الهام�س  انخف�س 
الهام�س  اإىل  احل�����ص��اب  لتغذية  امل�صتثمر  با�صتدعاء 
الو�صيط  يقوم  بالتغذية  العميل  ف�صل  وعند  االأويل 
على  البيع  مركز  واإغالق  املالية  االأوراق  �صراء  باإعادة 

املك�صوف ورد ما تبقى من االأموال للعميل. 

وامل��ت��ع��ل��ق  ال����ث����اين  ل��ل��ق�����ص��م  "بالن�صبة  وت����اب����ع 
تبديل  با�صتثناء  االآلية  نف�س  فيتبع   ،)DVP(بعمالء
قبل  املالية  االأوراق  وحتويل  امل�صبق  االقرا�س  �صرط 
ذات  دخول  من  الو�صيط  تاأكد  ب�صرط  البيع  اأمر  اإدخال 
املالية  االأوراق  حتويل  ي�صمن  اقرا�س  بعقد  العميل 

يوم الت�صوية.
وبالنهاية مت عر�س اأمثلة وحاالت عملية للبيع على 
املالية  واملراكز  احل�صابات  تاأثر  تو�صيح  مع  املك�صوف 
اأ�صعار  يف  تغري  اأي  عند  والعميل  الو�صيط  م��ن  لكل 
االأوراق املالية املباعة على املك�صوف وكيفية اأمتتة هذه 
احل�صابات با�صتخدام مايكرو�صفت اك�صل حل�صاب �صعر 
اال�صتدعاء  هام�س  اإىل  الهام�س  يخف�س  ال��ذي  الورقة 
احل�صاب  لتغذية  ا�صتدعاوؤه  املطلوب  املبلغ  واحت�صاب 

والرجوع اإىل الهام�س االأويل.
الرقابة  ق�صم  مدير  ال�صركال  عمر  عرف  جانبه،  من 
يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية، البيع على املك�صوف 
الفني على اأنه عملية قيام امل�صتثمر ببيع ورقة مالية ال 
الت�صوية فرة  خالل  بتوفريها  يلتزم  اأن  على  ميتلكها 

لعملية  امل��ق��رح  اجل��دي��د  الو�صع  اأن  واأو���ص��ح   ،T+2
تت�صمن  ابوظبي  الفني يف �صوق  املك�صوف  البيع على 

مايلي:
اأمر بيع على االأوراق املالية يقوم نظام  عند ادخال 
خم�ص�س  ح�صاب  خالل  من  وذل��ك  واملقا�صة،  التداول 

اأنواع البيع على املك�ضوف يف ندوة ب�ضوق اأبوظبي
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لعمليات البيع على املك�صوف الفني، بالتايل:
حتى  الو�صطاء  قبل  من  املدخلة  البيع  اأوامر  • قبول 
الو�صيط  اإ�صافة  ب�صرط  بيعها  املراد  االأ�صهم  تتوفر  مل  لو 

هام�س �صمان نقدي لقيمه العملية بن�صبة %50.
• يتم ادخال االأمر يف �صجل االأوامر ح�صب االأولويات 

املطبقة مع موؤ�صر يبني اأن االأمر بيع على املك�صوف.
• عند اإمتام ال�صفقة؛ يتم اإ�صافة االأ�صهم اإىل امل�صري 

ب�صفه م�صتفيد، وتقيد ب�صالب يف ح�صاب البائع.
بطرق  ال�صالب  القيد  تغطية  البائع  العميل  على   •

خمتلفة.
)عك�س  بال�صراء  ال�صفقة  اأغ���الق  للو�صيط  يحق   •
انخفا�س  حاله  يف  الفني(  املك�صوف  على  البيع  عملية 

الهام�س.
ال�صفقة  ت�صويه  يتم   ..  )T+2( الت�صوية  يوم  يف   •
عن طريق حتويل القيمة اإىل الو�صيط البائع، ويتم تغري 

ال�صفة من م�صتفيد اإىل مالك للعميل امل�صري .
الو�صاطة  �صركة  على  يتعني  اأن��ه  ال�صركال  واأو���ص��ح 
من��وذج  على  العميل  وت��وق��ي��ع  م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول 
املك�صوف  على  البيع  اتفاقية  ومن���وذج  احل�����ص��اب  فتح 
املعلومات  خا�س  ب�صكل  تت�صمن  اأن  يجب  والتي  الفني 

والبيانات املبينة اأدناه:
• حتديد مفهوم البيع على املك�صوف الفني واملخاطر 

التي قد يتعر�س لها العميل جّراء ذلك.
املرتبة على  وااللتزامات  باحلقوق  تف�صيلي  • بيان 

كل من العميل و�صركة الو�صاطة.
�صركة الو�صاطة يف حال  ب�صالحيات  تف�صيلي  • بيان 
عدم تقيد العميل باأي من التزاماته، وخا�صًة فيما يتعلق 

بتغطية القيد ال�صالب.
ال��ع��م��ي��ل ع��ن��د ال��ب��ي��ع على  اإخ���ط���ار  ط���رق  • حت��دي��د 

املك�صوف الفني وعند انخفا�س ن�صبة هام�س ال�صمان.
املقررة. الن�صب  وفق  ال�صمان  هام�س  • حتديد 

اأن يقوم بتقييم االأوراق املالية  كما يجب على ال�صوق 
كل  ومراجعتها  املك�صوف  على  ببيعها  امل�صموح  املدرجة 
�صتة اأ�صهر، وذلك بناء على معدل دوران ال�صهم، اأو وجود 
يتعني  كما  ال�صيولة.  ملزود  عقد  وجود  اأو  لل�صوق،  �صانع 
املدرجة  املالية  االأوراق  وين�صر  يف�صح  اأن  ال�صوق  على 
من  املعنيني  جميع  اإىل  املك�صوف  على  ببيعها  امل�صموح 
خالل موقع ال�صوق، كما ُيعلم ال�صوق الو�صطاء املرخ�صني 
وبالتايل  املعلومة  بذات  الفني  املك�صوف  على  البيع  الآلية 
املدرجة  املالية  ب����االأوراق  عمالئهم  اإخ��ط��ار  عليهم  يلزم 
العر�س  وتطرق  الفني.   املك�صوف  على  ببيعها  امل�صموح 
التو�صيحي اإىل اجلوانب اخلا�صة باالإف�صاح والن�صر مبا 
يخ�س تداول االأوراق املالية على املك�صوف، وكذلك �صروط 
التداول،  جل�صة  خالل  املك�صوف  على  املالية  االأوراق  بيع 
على  البيع  لعملية  التلقائي  االإيقاف  حاالت  اإىل  باالإ�صافة 
املك�صوف من قبل ال�صوق، والتزامات اجلهة امل�صرح لها، 
وال�صروط والطرق املتاحة لتغطية االأوراق املالية املباعة 
لدى  املحا�صبي  التكييف  وك��ذل��ك  الفني،  املك�صوف  على 

العميل عند �صركة الو�صاطة. 

ندوة »التحليل الفني« للمستثمرين

»األوراق المالية« تعّرف المستثمرين بآليات السوق

ن������دوة حت��ت  امل�������ايل،  دب�����ي  ����ص���وق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال�������ص���ل���ع  امل���ال���ي���ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
ج��ه��وده��ا  اإط������ار  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة«  امل���ح���اف���ظ  ب���ن���اء  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ات  ال��ف��ن��ي  "التحليل  ع���ن���وان 
 ل���ت���وع���ي���ة امل�������ص���ت���ث���م���ري���ن وامل���ت���ع���ام���ل���ني يف االأ��������ص�������واق امل����ال����ي����ة ����ص���م���ن ب���رن���اجم���ه���ا ال���وط���ن���ي.

اأ�صا�صيات  اإىل  اأقيمت يف مقر �صوق دبي املايل،  وتطرق ح�صام احل�صيني املحلل املايل خالل الندوة التي 
 التحليل الفني ودرا�صة حركة االأ�صواق با�صتخدام الر�صومات البيانية من اأجل التنبوؤ باجتاهاتها امل�صتقبلية.

واأكد احل�صيني اأن الهدف الرئي�صي من اال�صتثمار يكمن يف حتقيق عوائد مالية، مع وجود بع�س املخاطر 
االأ�صاليب  من  يعترب  الفني  التحليل  اأن  اإىل  م�صريًا  االأ���ص��واق،  تقلب  مع  خ�صائر  املتداولني  تكبد  قد  التي 
العيوب. بع�س  على  حتتوي  االأ�صاليب  هذه  ولكن  اال�صتثمارية،  القرارات  وبناء  ال�صوق  لتحليل   املتاحة 
واأو������ص�����ح اأن ع���ل���ى امل����ت����داول����ني م���ع���رف���ة ع����ي����وب ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ف���ن���ي وك���ي���ف���ي���ة ال���ت���غ���ل���ب ع��ل��ي��ه��ا، 
 وت����وظ����ي����ف ه�������ذه االأ������ص�����ال�����ي�����ب يف ط����ري����ق����ة م���ن���ه���ج���ي���ة وع���������دم ال���ت���ح���ي���ز الأ������ص�����ل�����وب م���ع���ني. 
وقال احل�صيني اإن هنالك 7 اأ�صاليب للتحليل الفني يف االأ�صهم هي: "املوؤ�صرات الفنية« و"الدعم واملقاومة« 
االأ�صاليب  وبع�س  ال�صعرية«  و"الدورات  املوجي«  و"التحليل  اليابانية«  و"ال�صموع  الفنية«  و"النماذج 
االأخرى مثل "التحليل الفني االإح�صائي« و"التحليل الفني با�صتخدام الذكاء اال�صطناعي« و"التحليل الفني 
با�صتخدام االأ�صاليب املتكيفة وذاتية التغيري«. وبنّي احل�صيني اأبرز الفروقات بني املحلل االأ�صا�صي والفني، 
م�صريًا اإىل اأن املحلل االأ�صا�صي املتخ�ص�س يف التحليل، يدر�س االأ�صباب وراء حركة ال�صوق وحتليل قوى 

العر�س والطلب يف �صوق اأو قطاع معني وعادة ما يركز على الفرات الزمنية طويلة االأجل.

اإطار  يف  امل��ايل،  دبي  �صوق  قاعة  يف  للم�صتثمرين  توعية  ن��دوة  وال�صلع«،  املالية  االأوراق  هيئة  عقدت 
م�صروعها الوطني لتوعية امل�صتثمرين باالأ�صواق املالية. واأكدت الهيئة اأنها ت�صتهدف جميع املتعاملني يف 
ب�صناعة  العاملني  عن  ف�صاًل  املالية،  باالأ�صواق  العهد  وحديثي  امل�صتثمرين  �صغار  خا�صة  املالية  االأ�صواق 
واأع�صاء جمال�س  املدرجة،  بال�صركات  االإف�صاح  املاليني، وم�صوؤويل  كالو�صطاء واملحللني  املالية  اخلدمات 

اإدارات ال�صركات املدرجة، وطلبة املدار�س واجلامعات.
االأ�صهم..  حمفظة  "تكوين  عنوان:  حتت  جاءت  التي  الندوة  املايل،  واخلبري  املحلل  الطه،  و�صاح  قدم 
والفرق بني اال�صتثمار وامل�صاربة يف االأ�صواق املالية". وا�صتعر�س الطه العديد من اجلوانب منها القرارات 
اال�صتثمارية للمتداولني، وطرق تكوين حمفظة ا�صتثمارية متنوعة ذات خماطر حمدودة، ف�صاًل عن بع�س 

ال�صلوكيات اخلاطئة للم�صتثمرين اجلدد.
 و�صدد الطه على اأنه ينبغي على امل�صتثمر اأن يكون على دراية باالأ�صهم التي يرغب ب�صمها اإىل حمفظته، 
ومعرفة اأ�صا�صياتها، فكلما كانت قوية، انخف�صت ن�صبة املخاطرة، كما يجب حتديد ال�صخ�صية اال�صتثمارية 
للفرد، ف�صاًل عن تنويع اال�صتثمار وعدم ا�صتهالك كل ال�صيولة، وادخار جزء منها وعدم االإفراط يف االقرا�س. 
وقال اإن تكوين املحفظة يتطلب العديد من االأمور، منها معرفة درجة حتمل املخاطرة من خالل ت�صخي�س 
اأو  م�صاربة  كان  �صواء  املحفظة،  هدف  وحتديد  الزمني  االإط��ار  حتديد  جانب  اإىل  اال�صتثماري،  ال�صلوك 
ا�صتثمارًا، ف�صاًل عن تقييم اأ�صا�صيات االأ�صهم امل�صتهدفة والنظرة امل�صتقبلية لالأ�صهم، وتقييم العوامل املوؤثرة 
فيها، اإىل جانب الركيز على عن�صر التنويع بهدف تقليل املخاطرة، واأهمية احت�صاب العائد ومقارنته بعائد 
ال�صوق اأو العائد امل�صتهدف. واأ�صاف اأن على امل�صتثمر اأن يختار �صخ�صيته اال�صتثمارية ما بني املخاطرة 
التي تلجاأ اإىل تعظيم العائد، وباملقابل القدرة على حتمل خماطر عالية، واملحافظة التي تقبل عوائد متدنية 

ن�صبيًا، بهدف عدم حتمل خماطر عالية، والتي حتاول خلق توازن بني العائد واملخاطرة.
 واأ�صار اإىل اأن امل�صتثمر الفرد العادي عادة ما يقوم بالركيز على حركة ال�صهم عند ال�صراء وعدم االهتمام 
بتاأثريها على ت�صكيلة املحفظة، يف الوقت الذي يجب اأن يوؤدي التنوع اإىل تخفي�س املخاطرة. ولفت الطه 
اإىل اأن اأمناط التداول تكّون ال�صلوك اال�صتثماري طويل االأمد، وهو االأ�صل يف اال�صتثمار باالأ�صواق املالية 
وال�صلوك امل�صاربي، الذي ي�صتهدف التداول لفرات ق�صرية ويعول على التغري يف القيمة ال�صوقية لل�صهم، 
وال�صلوك املقامر الذي ال ي�صتند اإىل اأ�صا�س بقدر ما يحاول اللحاق بحركة �صهم اأو اأ�صهم دون معرفة ال�صبب.
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عامة  م�����ص��اه��م��ة  ���ص��رك��ة   79 وزع����ت 
ل��الأوراق  "اأبوظبي  �صوقي  يف  مدرجة 
نقدية  اأرب��اح��ا  املايل"،  و"دبي  املالية" 
32.48 مليار درهم  واأ�صهم منحة بقيمة 

عن العام 2016.
اأرباحا  م�صاهمة  �صركة   70 ووزع��ت 
30.64 مليار درهم، بينما  نقدية بقيمة 
بقيمة  منحة  اأ���ص��ه��م  ���ص��رك��ات   4 وزع���ت 
بلغت 730.5 مليون درهم، فيما وزعت 
منحة  واأ�صهم  نقدية  اأرباحا  �صركات   5

بقيمة 1.11 مليار درهم.
وت�����ص��درت ���ص��رك��ات ق��ط��اع ال��ب��ن��وك 
النقدية  ال�صركات االأكر توزيعًا لالأرباح 
اإج��م��ايل  م���ن   %54 ع��ل��ى  م�����ص��ت��ح��وذة 
دره��م،  مليار   17 وب��واق��ع  ال��ت��وزي��ع��ات 
بن�صبة  االت�صاالت  قطاع  �صركات  تالها 
25.8% من اإجمايل التوزيعات وبواقع 
7.9 م��ل��ي��ار دره����م، ف��ي��م��ا ب��ل��غ اإج��م��ايل 
 3.52 العقار  قطاع  �صركات  توزيعات 
مليار درهم، تالها �صركات قطاع التاأمني 
دره���م،  م��ل��ي��ون   567.66 وزع���ت  ال��ت��ي 
 560.9 النقل  فيما وزعت �صركات قطاع 

مليون درهم.
ال�صناعة  ق��ط��اع  ���ص��رك��ات  ووزع����ت 
���ص��رك��ات  ت��اله��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ون   533
مليون   409.4 وزع��ت  التي  اخل��دم��ات 
اال�صتثمار  قطاع  �صركات  تالها  دره��م، 
 388.9 وزعت  التي  املالية  واخلدمات 
مليون درهم، فيما وزعت �صركات قطاع 
مليون   188.8 اال���ص��ت��ه��الك��ي��ة  ال�����ص��ل��ع 

درهم.
اأرباحًا بقيمة  14 بنكا مدرجًا  ووزع 
بنك  ت�����ص��دره��ا  دره����م،  م��ل��ي��ار   16.56
 4.5 قيمتها  بتوزيعات  االأول  اخلليج 
اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وزع  فيما  دره���م  م��ل��ي��ار 
ليبلغ  دره����م  م��ل��ي��ار   2.36 ال��وط��ن��ي 
درهم  مليار   6.86 توزيعاتهما  اإجمايل 

وذلك قبل الدمج.
االمارات  بنك  توزيعات  قيمة  وبلغت 
تاله  دره��م،  مليار   2.22 الوطني  دب��ي 
 2.219 ب��واق��ع  دب���ي اال���ص��الم��ي  ب��ن��ك 
مليار درهم، تاله بنك اأبوظبي التجاري 
وزع  فيما  دره���م،  مليار   2 نحو  ب��واق��ع 
 776.7 االإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ص��رف 

مليون درهم.

وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت���وزي���ع���ات ���ص��رك��ت��ني 
 7.9 م��درج��ت��ني يف ق��ط��اع االت�����ص��االت 
مليار درهم، حيث وزعت �صركة االإمارات 
مليار   6.95 لالت�صاالت"ات�صاالت" 
درهم عن العام 2016، بينما بلغت قيمة 
لالت�صاالت  االإم����ارات  �صركة  ت��وزي��ع��ات 

املتكاملة "دو" 951.9  مليون درهم.
عامة  م�صاهمة  ���ص��رك��ات   7 ووزع���ت 
 3.52 نحو  العقار  قطاع  �صمن  مدرجة 
 %11.49 بلغت  وبن�صبة  دره��م  مليار 

من اإجمايل التوزيعات يف ال�صوقني.
ووزع����ت ���ص��رك��ة اإع���م���ار م��ول��ز 1.3 
اإعمار  �صركة  وزع��ت  فيما  دره��م،  مليار 
1.07 مليار درهم تلتها �صركة  العقارية 
قيمتها  بلغت  بتوزيعات  العقارية  الدار 
�صركة  مت  وم��ن  دره��م،  مليون   864.8
بلغت  بتوزيعات  العقارية  اخليمة  راأ�س 

قيمتها 100مليون درهم .
التاأمني  19 �صركة من قطاع  ووزع��ت 
567.661 مليون درهم، كان اأعالها من 
وبواقع  للتاأمني  اأوري��ن��ت  �صركة  ن�صيب 
100 مليون درهم، تلتها �صركة االإمارات 
درهم  مليون   67.5 التي وزعت  للتامني 
للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  تلتها 

وبقيمة 56.2 مليون درهم.
ووزعت 11 �صركة يف قطاع ال�صناعة 
�صركة  ت�صدرتها  دره���م،  مليون   533
 128.7 بقيمة  اخليمة  راأ���س  �صرياميك 
اال�صمنت  ���ص��رك��ة  تلتها  دره���م،  م��ل��ي��ون 
دره��م،  مليون   89.7 بقيمة  الوطنية 
 82 اخلليج  ا�صمنت  �صركة  وزع��ت  فيما 
مليون درهم تلتها �صركة ا�صمنت االحتاد 

بتوزيعات قيمتها 73.6 مليون درهم.
ق��ط��اع النقل  ووزع����ت ���ص��رك��ت��ان م��ن 
وزع��ت  ح��ي��ث  دره����م،  م��ل��ي��ون   560.9
مليون   326.6 للطريان  العربية  �صركة 
دره����م، ف��ي��م��ا وزع����ت ���ص��رك��ة اأرام��ك�����س 

234.25 مليون درهم.
ويف ق��ط��اع اال���ص��ت��ث��م��ار واخل��دم��ات 
كابيتال  ال��واح��ة  �صركة  وزع��ت  املالية، 

388.9 مليون درهم.
عامة  م�صاهمة  ���ص��رك��ات   7 ووزع���ت 
 409 نحو  اخل��دم��ات  قطاع  يف  مدرجة 

مليون درهم.
الوطنية  اأبوظبي  �صركة  وت�صدرت 

ل��ل��ف��ن��ادق ���ص��رك��ات ق��ط��اع اخل��دم��ات يف 
مليون   122 وبواقع  التوزيعات  قيمة 
درهم تلتها �صركة طريان اأبوظبي بقيمة 

75.6 مليون درهم.
�صمن  م�صاهمة  �صركات   7 ووزع���ت 
مليون   188.8 اال�صتهالكية  ال�صلع  قطاع 
دره�����م ك����ان ن��ح��و ن�����ص��ف��ه��ا م���ن ن�صيب 
مليون   90 وزع��ت  التي  اأغذية  جمموعة 
التي  للمرطبات  دبي  �صركة  تلتها  دره��م، 

وزعت 63 مليون درهم.
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل، وزع�����ت 4 
منحة  اأ���ص��ه��م  ع��ام��ة  م�صاهمة  ���ص��رك��ات 
مليون   730 بقيمة   2016 ال��ع��ام  ع��ن 
الذي وزع  ال�صارقة  درهم وهي م�صرف 
بينما   ،%10 وبن�صبة  مليون   242.5
اأ�صهم منحة بقيمة  وزع م�صرف عجمان 
املوؤ�ص�صة  ووزعت  درهم،  مليون   56.8
 113.4 وال��ف��ن��ادق  لل�صياحة  الوطنية 
مليون درهم، فيما وزعت �صركة االحتاد 

العقارية 317.7 مليون .
عامة  م�صاهمة  ���ص��رك��ات   5 وق��ام��ت 
واأ�صهم  نقدية  اأرب���اح  بتوزيع  م��درج��ة 
وزع��ت  ف��ق��د   ،2016 ال��ع��ام  ع��ن  منحة 
مليون   688 لال�صتثمار  دب���ي  ���ص��رك��ة 
486 م��ل��ي��ون دره����م ن��ق��دًا  دره����م م��ن��ه��ا 
و202 مليون درهم اأ�صهم منحة. ووزع 
بنك الفجرية الوطني نحو 190 مليون 
درهم نقدا ومنحة وبواقع 95.3 مليون 
درهم منحة ومثلها نقدًا. ووزعت �صركة 
مليون   5 نحو  لالألبان  املتحدة  كابيارا 
مليون  و2  ن��ق��دًا  مليون   3 منها  دره���م 
دره���م م��ن��ح��ة. ووزع���ت ���ص��رك��ة اخلليج 
 15 منها  درهم  مليون   20 اال�صتثمارية 
منحة،  دره���م  مليون  و5  ن��ق��دًا  مليون 
لل�صناعات   اخلليج  �صركة  وزع��ت  فيما 
مليون   207 نحو  "جلفار"  ال��دوائ��ي��ة 
درهم  مليون   174.7 نحو  منها  دره��م 

نقدًا و32.7 مليون درهم نقدا.

79 �ضركة توزع 32.48 مليار درهم عن العام 2016
تقارير
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ــــل بـال حـــــــدود لـنـتـَوا�صَ
يف اأي وقـــت ويف اأي مـــكــان

الآن.. وبعد اأن اأ�سبحت خدمات هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
من  اأي  على  �سئت  وق��ت  اأي  ويف  كنت  اأينما  ي��دك  مبتناول 
وويندوز،  واأندرويد  فون  واآي  باد  واآي  بالك بريي  اأجهزة 

ف��ق��د اأ���س��ب��ح ب��اإم��ك��ان��ك الط�����الع ع��ل��ى ق���ان���ون الهيئة 
التعميمات  وك��ذل��ك  مبقت�ساه  ال�����س��ادرة  والأن��ظ��م��ة 

والقرارات ذات ال�سلة، بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة 
بكل  املتوفرة  البحث  حمرك  ميزة  من 

من اللغتني العربية والإجنليزية.

www.sca.gov.aehttp://www.sca.gov.ae/apps http://www.sca.gov.ae/apps
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