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1أوراق مالية
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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  اأجهزة بالك بريي 

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.
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3أوراق مالية

عكفت الهيئة خلل العام املنق�سي على دعم املنظومة الت�سريعية للأ�سواق املالية وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير 
اأدائها على ال�سعيدين التنظيمي والإ�سرايف، والرتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني والإداري.

ومتيز اأداء هيئة الأوراق املالية وال�سلع خلل العام 2017 بتحقيق العديد من الإجنازات على امل�ستويات الت�سريعية 
والتنظيمية والرقابية واملوؤ�س�سية، كما �سهد يف املقابل عددًا من التحديات التي تعاملت معها الهيئة بالتخطيط املنهجي 

املدرو�ص، وبالعمل اجلاد املخل�ص، والعزم والت�سميم على التميز والرتقاء.
ول جدال يف اأن الهيئة مبا اأ�سدرته خلل العام املا�سي من اأنظمة وقرارات- بلغ عددها 18 نظامًا وقرارًا- قد قطعت 
ن �سوقًا ماليًا  �سوطًا كبريًا يف تطوير البنية الت�سريعية مبا يتواكب مع التطورات اجلارية يف الأ�سواق العاملية ويوؤمِّ
�سليمًا ت�سود فيه اآليات ال�سوق احلر ويحكمه قانون العر�ص والطلب، مع دعم املكونات التنظيمية للأ�سواق من �سركات 
م�ساهمة عامة مدرجة و�سركات خدمات مالية مرخ�سة واأدوات ا�ستثمارية متنوعة؛ حيث �سهد �سوق الإ�سدار الأويل 
ن�ساطًا ملحوظًا خلل الن�سف الثاين من العام املا�سي، اإ�سافة اإىل تطوير منظومة تعزيز الوعي ال�ستثماري- املوجهة 
لكافة فئات املتعاملني يف الأ�سواق املالية- من خلل اإطلِق "امل�سروع الوطني لتوعية امل�ستثمرين يف الأ�سواق املالية" 

الذي يوظف قنوات ات�سالية واإعلمية متنوعة. 
كما حفلت الفرتة نف�سها باإجنازاٍت عدة على امل�ستوى الرقابي والإ�سرايف بزيادة كفاءة وفاعلية عمليات التفتي�ص 
واملراقبة، واتخاذ اإجراءات حازمة بحق املخالفني من �سركات الو�ساطة وال�سركات امل�ساهمة العامة وتطبيق قرار ن�سر 
ا�سماء املخالفني وفق ال�سوابط املحددة يف القرار. وعلى �سعيد العلقات الدولية متكنت الهيئة من الفوز با�ست�سافة 
املوؤمتر ال�سنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية )IOSCO( واملخطط له اأن ينعقد يف دبي العام 2020، 
كما حققت الهيئة جناحًا لفتًا يف تنظيم اجتماع جلنة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط الـ 38 التابع ملنظمة )اأيو�سكو( الذي 

عقد يف اأبوظبي يف فرباير املا�سي.
واإدراكا منها باأن اإجناز خطتها ال�سرتاتيجية الطموحة )2017-2021( يتطلب اتخاذ خطوات اإبداعية ومبادرات 
ثقافة  غر�ص  على  العمل  الهيئة  با�سرت  اخلطة،  تت�سمنها  التي  الأهــداف  حتقيق  على  قدرتها  تعزيز  بهدف  قيا�سية 
هيكل  بو�سع  وقامت  اجلــودة؛  من  رفيع  م�ستوى  حتقيق  من  ن  ومُتكِّ التميز  اأ�س�ص  تر�سي  معايري  وو�سع  التناف�سية 
من  م�ستوى  اأعلى  على  الداخلية  العمليات  اإدارة  يحقق  املوقر،  الــوزراء  جمل�ص  قبل  من  اعتماده  مت  جديد،  تنظيمي 
الكفاءة واجلودة ويعمل على اإر�ساء ثقافة التميز وت�سافر اجلهود وتناغم العمل بني كل اإدارات الهيئة وموظفيها يف 

اإطار روح الفريق الواحد.
يف  لل�ستثمار  امللئم  املناخ  توفري  يف  جهودها  املا�سي  العام  مدى  على  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  تابعت  وقد 
اأن تقطع  الدولية، ومتكنت من  اأرقى املعايري واملمار�سات  املال الوطني وفق  املالية والنهو�ص ب�سوق راأ�ص  الأوراق 
�سوطًا كبرًيا يف حتقيق العديد من الأهداف التي ت�سمنتها خطتها ال�سرتاتيجية يف هذا ال�سدد؛ وكان لفتًا اأن اأداء 
التي ت�سمنتها خطتها ال�سرتاتيجية والت�سغيلية، وينطلق من  الهيئة يجري بتناغم وتوافق مع املحاور واملبادرات 
ر�سالتها وروؤيتها وِقَيِمها التي ت�سعى اإىل الرتقاء مب�ستوى التعاملت يف اأ�سواق راأ�ص املال وال�سلع بالدولة من خلل 
�سمان تطبيق مبادئ ال�سفافية والنزاهة والعدالة، وت�سجيع ثقافة البتكار، والتاأكيد على التطور املوؤ�س�سي، وتعزيز 
وال�سركاء  املايل  املجتمع  يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  وتوثيق  والدولية،  العربية  ال�ساحتني  على  ح�سورها 

ال�سرتاتيجيني.
ال�ستثمارية  البيئة  اأجل تعزيز  العمل واجلهد من  املزيد من  املقبلة �ست�سهد  الفرتة  اأن  ثقة من  فاإنني على  واأخريًا 
وتهيئة املناخ ال�ستثماري امللئم جلذب امل�ستثمرين من خلل ا�ستحداث الأنظمة والأدوات التي من �ساأنها اإ�سافة عمق 
اإىل اأ�سواق الأوراق املالية بالدولة، كما �ستتابع الهيئة جهودها الرامية التي تعزيز الفاعلية والتميز يف الأداء يف اإطار 
ال�سرتاتيجية املو�سوعة، وتوا�سل م�سريتها املتوا�سلة على درب العطاء والتميز والقيام بالدور املنوط بها يف خدمة 

اقت�سادنا الوطني يف ظل القيادة الر�سيدة للدولة.

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

م. سلطان بن سعيد المنصوري
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وا�سلت هيئة الأوراق املالية وال�سلع جهودها الرامية اإىل تر�سيخ اأ�س�ص التعامل ال�سليم، و�سمان �سلمة ونزاهة 
ال�سوق املايل، وفق منهج مدرو�ص ويف اإطار ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل. وقد حفل العام املا�سي بالعديد من الإجنازات 
التي حتققت واأ�سهمت بدور كبري يف ارتقاء الهيئة مكانة متقدمة بني نظرياتها من الهيئات الرقابية والتنظيمية اإقليميًا 

وعامليًا.
ولعل اإطللة �سريعة على بع�ص ما حتقق خلل العام املا�سي تعطي القارئ ملحة �سريعة عن اأبرز امل�سارات التي تنتهجها 
الهيئة اأخذًا يف العتبار اأن الهيئة باعتبارها ع�سو عامل باملنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية IOSCO متتثل للمبادئ 
الثمانية والثلثني التي و�سعتها املنظمة ولديها خطة لتطبيق كافة هذه املبادئ كاملة خلل ال�سنوات اخلم�ص 2017 - 
2021، وذلك �سمن خطة ا�سرتاتيجية ت�ستهدف الرتقاء ب�سناعة الأوراق املالية اإ�سافة اإىل موؤ�سرات ت�سغيلية تت�سمن 

مبادرات واأنظمة مهمتها رفد �سناعة اخلدمات املالية بالإر�سادات واخلطط مما يتطلب تفاعل ال�سناعة معها.
وقد قامت الهيئة خلل العام املا�سي باإطلق ا�سرتاتيجية تطوير �سوق راأ�ص املال الإ�سلمي، وبادرت بتطوير اأنظمة 
�سناديق ال�ستثمار بحيث اأ�سبحت متوافقة مع نظام UCITs الأوروبي، وكذلك ال�سوق الأويل، ومتطلبات احلوكمة، 

وبذلت ق�سارى جهدها من اأجل تبووؤ مراتب متقدمة على موؤ�سرات البنك الدويل املتعلقة بالتناف�سية. 
ت�سمنت  والتي   ،2050 عام  حتى  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  الهيئة  خطة  اإىل  اأنــوه  اأن  اأود  فــاإين  �سبق،  عما  وف�سًل 
�سيناريوهات للتطورات امل�ستقبلية وتاأثري حموري التكنولوجيا والقت�ساد على �سناعة الأوراق املالية، وهي خطة 
ت�ستهدف دعم التخطيط ال�سرتاتيجي للهيئة بناء على التغريات املتوقعة يف امل�ستقبل، وقد مت اإعدادها بالتعاون مع 
بع�ص املراكز البحثية العاملية املرموقة مع ال�ستعانة بالأوراق البحثية وال�ستبيانات التي وزعت على متخ�س�سني 

وكذلك اللقاءات واملقابلت التي جرت مع اأقطاب ال�سناعة.
اأ�سدرتها ب�سكل متكامل، كما قامت بتطبيق  التي  الأنظمة  اإ�سدار لئحة تنفيذية ملختلف  الهيئة حاليًا على  وتعمل 
املالية  الأ�سواق  ب�سكل حثيث مع  بالدولة؛ وتعمل كذلك  املالية  الأ�سواق  SRO يف  التنظيم  ذاتية  املوؤ�س�سات  منوذج 

ل�ستكمال املنظومة الت�سريعية للأدوات والآليات التي مت نقل اخت�سا�سها لل�سوق املايل.
الثورة  تقنيات  ل�ستيعاب  ا�ستعدادًا  التكنولوجية  البيئة  وحتديث  تطوير  يف  وا�سعة  خطوات  الهيئة  قطعت  كما 
ال�سناعة  �سوابط  وثيقة  اإ�سدار  على  حاليًا  وتعمل   ،Block chain �سني  البلوك  بينها  ومن  الرابعة  التكنولوجية 
Sandbox بحيث تت�سمن �سيا�سة متكاملة لل�سناعة فيما يخ�ص التكنولوجيا املالية FinTech، وذلك بالتعاون مع 

جهات ا�ست�سارية و�سركاء متخ�س�سني.
�سركات  لرتخي�ص  تف�سيلية  �سيا�سة  وو�سعت  بينها،  الندماج  الهيئة  �سجعت  فقد  الو�ساطة  ل�سركات  وبالن�سبة 
والتعليم  والختبارات  والعتماد  الرتخي�ص  متطلبات  تطوير  خلل  من  العاملني  اعتماد  لتجديد  واأخرى  الو�ساطة، 
املهني امل�ستمر CPD، كذلك اأجنزت م�سروعًا لت�سنيف �سركات اخلدمات املالية يعتمد مقيا�سًا �سامًل مبنيًا على اأ�س�ص 
ت�سمن حتقيق نقلة نوعية يف اأداء هذه ال�سركات وفق منهجية "اخلم�ص جنوم"، مما يوؤ�س�ص لبيئة مناف�سة حتقق اأعلى 
امل�ستثمرين، وتر�سخ  اآليات حماية  املتقدمة، وتعزز  الدول  تناف�ص مثيلتها يف  ال�سركات، بحيث  لهذه  التميز  معايري 

مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية.
ويف اإطار خطتها لتمكني الكفاءات املواطنة، عقدت الهيئة برامج تدريبية متخ�س�سة لتطوير قدرات العاملني لديها 
من املواطنني، ويف مقدمتها برنامج "الرقابة املالية لقيادات امل�ستقبل"، كما �ساركت مع عدٍد من الهيئات احلكومية يف 

م�ساريع ا�ستهدفت رفع ن�سبة التوطني يف قطاع الأوراق املالية والقطاع املايل عمومًا. 
الو�سائل  كافة  يوظف  الذي   ، بالدولة"  املالية  بالأ�سواق  امل�ستثمرين  لتوعية  الوطني  "امل�سروع  الهيئة  واأطلقت 
الت�سالية والفنون الإعلمية لتنمية الوعي ال�ستثماري باأ�سا�سيات وقواعد التداول يف الأ�سواق والتعريف بالأنظمة 
امل�ستثمرين  فئات  لكافة  ويتوجه   ، ال�ستثمارية  والأدوات  باملنتجات  اجلمهور  وتعريف  العلقة  ذات  والت�سريعات 

واملتعاملني يف ال�سوق املايل.
ومما ل �سك فيه اأن هذا احل�ساد من الإجنازات على مدى عام كامل من العمل الدوؤوب لي�ص اإل حلقة �سمن �سل�سلة 
القت�ساد  خدمة  يف  ي�ساهم  مبا  بها  املنوط  بالدور  والقيام  والتطور  الإجنــاز  م�سرية  �ستوا�سل  الهيئة  واأن  مت�سلة، 

الوطني. 

كلمة سعادة الرئيس التنفيذي

 د. عبيد سيف الزعابي
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كرم » األوراق المالية«

حممد بن را�شد: املراأة والرجل �شريكان اأ�شا�شيان يف التنمية

وقال �سموه اإن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 
قــدرات  يف  ال�ستثمار  على  تعمل  الــلــه،  حفظه  الــدولــة 
اأ�سا�سيان  �سريكان  والرجل  املــراأة  اأن  وتعترب  الإن�سان 
بينهما،  تفرقة  دون  جمالتها  بكافة  التنمية  حتقيق  يف 
ال�سيخ زايد بن  له  املغفور  اأر�ساه  الذي  للنهج  ُموا�سلًة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهود  نهيان،  اآل  �سلطان 
املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحتــاد  رئي�سة  مبارك 
ملوؤ�س�سة  الأعــلــى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  الأعــلــى 
ملفهوم  ر�ّسخ  مما  املـــراأة،  متكني  يف  الأ�سرية  التنمية 
خلل  من  الدولة  تاأ�سي�ص  منذ  اجلن�سني  بني  الــتــوازن 
املجتمع  ــراد  اأف جميع  ن  كِّ ُيَ الــذي  الداعم  املناخ  تهيئة 

من الإ�سهام ب�سورة اإيجابية يف حتقيق رفعة الإمارات 
وتقدمها وازدهارها.

را�سد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأعــــرب 
العام  القطاعني  موؤ�س�سات  اأن  يف  ثقته  عن  مكتوم  اآل 
روؤيتها  الإمــــارات  وحكومة  قــيــادة  ت�سارك  واخلــا�ــص 
وطموحاتها للم�ستقبل، مبا يعود باخلري وال�سعادة على 
م�سريًا  عامليًا،  الدولة  مكانة  ويعزز  الإماراتي  ال�سعب 
الــدول  قائمة  اإىل  بــالإمــارات  الو�سول  اأن  اإىل  �سموه 
للتوازن  العاملية  التناف�سية  مبوؤ�سرات  عامليًا  الرائدة 
بني اجلن�سني، يعد واحدًا من الأهداف الرئي�سية للفرتة 
واملــراأة  الرجل  بني  الفر�ص  تكافوؤ  �سمان  واأن  املقبلة، 
الوقت  اإىل احلفاظ على جمتمعنا متلحمًا، ويف  يقود 

نف�سه ُيعزز اقت�ساد الدولة.
اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وكــرم 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
مبنا�سبة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  الله،  رعاه  دبي 
ال�سركات  اإدارات  جمال�ص  يف  املــراأة  "مبادرة  اختيار 
يف الهيئة" كاأف�سل مبادرة لدعم التوزان بني اجلن�سني 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، أن التوازن بين الجنسين يعد أحد الملفات 
الهامة في األجندة الوطنية، ورؤية اإلمارات 2021، التي تسعى إلى منح فرص 
التنمية  عملية  في  للمساهمة  المجاالت  كافة  في  والرجل  للمرأة  متكافئة 
الشاملة، ويسهم في تحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

نائب رئيس الدولة: تمكين جميع 
أفراد المجتمع من اإلسهام 
بصورة إيجابية في تحقيق رفعة 
اإلمارات وتقدمها وازدهارها 

مبادرة »الهيئة« للتوازن بني اجلن�سيني االأف�سل يف 2017



7أوراق مالية

لعام 2017، وذلك على هام�ص اجتماع جمل�ص الوزراء 
موؤخرا يف ق�سر الرئا�سة بااأبوظبي.

اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سلم 
مكتوم درع التكرمي ملعايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 

وزير القت�ساد رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة.
ال�سمو  �ساحب  تكليف  على  بناء  التكرمي  ويــاأتــي 
بني  للتوازن  الإمــارات  ملجل�ص  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
مبا  اجلن�سني،  بني  التوازن  موؤ�سر  بتفعيل  اجلن�سني، 
اجلن�سني  بني  التوازن  حتقيق  يف  الدولة  جهود  يدعم 
المــارات  الوطنية وروؤيــة  ملفا هاما يف الجندة  كونه 
2021، واجندات التنمية امل�ستدامة 2030، والو�سول 

بالإمارات اإىل قائمة اأف�سل الدول عامليًا يف هذا املجال.
من  مت  قد  باملوؤ�سر  الفائزين  واختيار  تقييم  وكــان 
داعمة  �سخ�سية  اأف�سل  تــكــرمي  وهـــي:  فــئــات   3 خــلل 
التوازن  لدعم  واأف�سل مبادرة  للتوازن بني اجلن�سيني، 

بني اجلن�سيني.
وترتاأ�ص �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل 
مكتوم جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�سني، و�سدر 
معايل  اإىل  �سموها  من  الفوز  برت�سيح  اخلا�ص  الكتاب 

�سلطان بن �سعيد املن�سوري.
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ص  معايل  واأكد   
القيادة  »اأن  الدارة،  جمل�ص  رئي�ص  القت�ساد  ــر  وزي
كبرية  اأهمية  الحتــاد  قيام  منذ  اأولــت  للدولة  الر�سيدة 

لــدعــم املــــراأة وتــوفــري كــل املــقــومــات الــتــي متكنها من 
فيما  الــرجــل.  جانب  اإىل  احليوي  بــدورهــا  ال�سطلع 
خلل  من  املـــراأة  متكني  نحو  التزامها  الــدولــة  ترجمت 
الداعمة  البيئة  لتهيئة  واجلهود  املــبــادرات  من  العديد 

ملوا�سلة م�سريتها احلافلة بالإجنازات«. 
 وقال معاليه »اإن الهيئة �سوف ت�ستمر يف اتباع نهج 
يف  للم�ساركة  ال�سيدات  تر�سيح  على  ال�سركات  ت�سجيع 
جمال�ص الإدارة ك�سيا�سة عامة، ومبا يتطابق مع اأف�سل 

املمار�سات العاملية يف هذا ال�ساأن«.
الهيئة تعمل على متكني املراأة �سواء  »اأن   واأ�ساف: 
ال�سركات  اإدارة  جمال�ص  يف  م�ساركتها  زيادة  خلل  من 
لهذه  العليا  التنفيذية  الإدارة  يف  اأو  العامة  امل�ساهمة 
اإطار ن�سر وتعزيز مفاهيم حوكمة  ال�سركات، وذلك يف 
جهود  اإىل  واأ�سار  بها«.  والتعريف  ومبادئها  ال�سركات 
مقدمتها  ويف  الــ�ــســدد،  هــذا  يف  املالية  الأوراق  هيئة 
ر.م     /7 رقم  ال�سركات  حلوكمة  املعدل  "القرار  اإ�سدار 
املوؤ�س�سي  النــ�ــســبــاط  مــعــايــري  بــ�ــســاأن   2016 ل�سنة 
ت�سمن  الـــذي  العامة"  امل�ساهمة  ال�سركات  وحوكمة 
من   % 20 عــن  املــــراأة  متثيل  ن�سبة  تقل  األ  ا�ــســرتاط 
بالإف�ساح  ال�سركات  التزام  مع  الإدارة  جمل�ص  ت�سكيل 

عن اأ�سباب تعذر حتقيق تلك الن�سبة.
جلنة  ــتــزام  ال اأيــ�ــســا  ت�سمن  ــقــرار  ال اأن  واأو�ــســح   
بت�سجيع  املدرجة  بال�سركات  واملكافاآت  الرت�سيحات 

تكريم أفضل شخصية 
داعمة للتوازن بين الجنسيين 
وأفضل مبادرة لدعم التوازن 
بين الجنسيين
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تر�سح املراأة لع�سوية جمال�ص اإدارات ال�سركات من خلل 
مزايا وبرامج حتفيزية وتدريبية. وقال معاليه »اإن املراأة 
�سريك رئي�سي وفاعل يف م�سرية التنمية بالدولة، اإذ اأثبتت 
جدارة يف خمتلف املهام املوكلة اإليها يف خمتلف ميادين 
الأعمال  اأو  احلكومي  القطاع  �سعيد  على  �سواء  العمل 
التجارية اخلا�سة، ونحن نفتخر مبا حققته من جناحات 

م�سرفة يف قطاعات عدة«.
التنفيذي  الرئي�ص  الزعابي  د. عبيد  اأعرب  ومن جانبه 
بتكرمي  �سعادته  بالغ  عن  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة 
بني  لــلــتــوازن  داعــمــة  مــبــادرة  اأف�سل  درع  ونيلها  الهيئة 
جمال�ص  يف  املـــــراأة  "متثيل  مـــبـــادرة  وذلــــك  اجلــنــ�ــســني، 
مبقت�ساه  األزمت  قــرارا  الهيئة  اأ�ــســدرت  حيث  الإدارة"؛ 
املالية  الأ�ــســواق  يف  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات 

بتمثيل املراأة يف جمال�ص اإدارات هذه ال�سركات.
واأكد د. الزعابي عزم الهيئة على موا�سلة دعم املوؤ�سر 

منح  اإىل  ت�سعى  التي   2021 الإمـــارات  روؤيــة  يحقق  مبا 
فر�ص متكافئة للمراأة والرجل يف كل املجالت للم�ساهمة 
التزامات  حتقيق  يف  وي�سهم  ال�ساملة،  التنمية  عملية  يف 

الدولة باأهداف التنمية امل�ستدامة 2030.
وقال »اإن معظم املمار�سات العاملية املتقدمة تفر�ص يف 
العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  على  احلوكمة  ومبادئ  قواعد 
اأع�ساء  تعيني  عند  التنوع  معايري  العــتــبــار  يف  الأخـــذ 
والثقافة  اخلــربات  يف  التنوع  وي�سمل  اإداراتــهــا  جمل�ص 
والتمثيل، والتوازن بني اجلن�سني«.  وتابع »اأنه على الرغم 
وجود  اإىل  تدعو  ت�سريعات  البلدان  من  عــدد  اقــرتاح  من 
فاإن  ال�سركات،  اإدارات  جمال�ص  يف  اأكــرب  ن�سائي  متثيل 
التقدم املتحقق يف كثري من الدول ل يزال بطيئًا، اإذ يثل 
متو�سط الن�سبة العاملية نحو 12% من املقاعد الإدارية يف 
املجال�ص  يرتاأ�سن  اللواتي  الن�ساء  عدد  ويبقى  ال�سركات، 
منخف�سًا حيث ينح�سر عددهن يف ن�سبة 4 % فقط عامليًا«.

 اشتراط أال تقل نسبة تمثيل المرأة 
عن 20 % من تشكيل مجلس 
اإلدارة مع التزام الشركات باإلفصاح 
عن أسباب تعذر تحقيق تلك النسبة
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 عقد اجتماعًا برئاسة معالي سلطان المنصوري

جمل�س اإدارة »الأوراق املالية« يعتمد نظام �شندوق ال�شراكة العامة واملحدودة 

وا�ستعر�ص املجل�ص تقريرًا عن الإجراءات املقرتحة 
لرفع ن�سبة التوطني يف ال�سركات املرخ�سة، والإجراءات 
التي اتخذتها الهيئة ب�ساأن م�سروع ت�سميم وبرجمة نظم 

معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية.
كما اطلع املجل�ص على تقرير موظفي �سندوق النقد 
للتوعية  الوطني  امل�سروع  وتــطــورات   ،IMF الـــدويل 
يف  الهيئة  بــاإجنــازات  اخلا�ص  والتقرير  ال�ستثمارية، 

جمال العلقات الدولية.
وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  وكــان 
اخلام�سة  ـــدورة  ال )مــن  ع�سر  الثامن  اجتماعه  عقد  قــد 
للمجل�ص( يف فرع الهيئة بدبي برئا�سة معايل املهند�ص/ 
رئي�ص  القت�ساد/  وزيــر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 

جمل�ص الإدارة.
و ناق�ص املجل�ص خلل الجتماع عددًا من املو�سوعات 
والق�سايا الهامة ذات ال�سلة بقطاع الأوراق املالية، كما 
نعر�سه  الــذي  النحو  على  املو�سوعات  من  عــددًا  ناق�ص 

تف�سيًل فيما يلي:
ال�ستثمار  �سندوق  لتنظيم  قـــرارًا  املجل�ص  اعتمد   
لأف�سل  وفــقــًا  واملـــحـــدودة  الــعــامــة  بال�سراكة  اخلــا�ــص 

املمار�سات العاملية.
اأف�سل  اتباع  يف  عادتها  على  جريًا  الهيئة-  وكانت 
على  امل�سروع  بعر�ص  قامت  قــد  العاملية-  املمار�سات 
ملحظاتهم،  لتلقي  ال�ستثمارية  ال�سناديق  كــربيــات 
ون�سرته كذلك على موقعها الإلكرتوين بهدف ا�ستطلع 
قامت  ثم  العلقة،  ذات  اجلهات  جميع  ومرئيات  اآراء 
الهيئة تاليًا بدرا�سة جميع امللحظات واملُقرتحات التي 

وردت يف هذا ال�ساأن والأخذ باملنا�سب منها.
�سندوق  ترخي�ص  �سروط  تنظيم  الــقــرار  ويتناول 
ال�سريك  التزامات  وبيان  واملــحــدودة،  العامة  ال�سراكة 
العام، والتزامات ال�سريك حمدود امل�سوؤولية، ف�سًل عن 
بيان اآلية انتهاء ال�سخ�سية العتبارية لل�سندوق، واآلية 
بهذا  اخلا�ص  الفني  املفهوم  مع  يتوافق  مبا  ت�سفيته 

النوع من ال�سناديق. 
التعريفات،  تت�سمن  ـــادة  م  11 يف  الــنــظــام  ويــقــع 
ونطاق التطبيق، والأحكام العامة، واإجراءات ترخي�ص 
ال�سندوق اخلا�ص �سراكة حمدودة، وما يتعلق بحقوق 
حمــدود  وال�سريك  الــعــام،  ال�سريك  مــن  كــل  والــتــزامــات 
امل�سوؤولية، كما يت�سمن القرار كذلك املواد التي تخت�ص 

بانتهاء ال�سخ�سية العتبارية لل�سندوق اخلا�ص �سراكة 
حمدودة، وت�سفية ال�سندوق اخلا�ص �سراكة حمدودة، 

والأحكام اخلتامية.

جمل�س ال�سباب القت�ساد امل�ستقبل
واعتمد جمل�ص اإدارة الهيئة م�ساركة الهيئة مببادرة 
الطلع  بعد  وذلــك  امل�ستقبل،  لقت�ساد  ال�سباب  جمل�ص 
تــقــريــر ت�سمن اخــتــ�ــســا�ــص املــجــلــ�ــص، والـــروؤيـــة  عــلــى 
واأهــدافــه،  بــه،  اخلا�سة  والقيم  لــه،  املقرتحة  والر�سالة 
وهيكله التنظيمي وت�سكيله املقرتح، الذي ي�سم ممثلني 
وجمل�ص  لل�سباب،  ــة  ــدول ال وزيــــرة  مــعــايل  مكتب  عــن 
الأوراق  وهيئة  القت�ساد،  ووزارة  لل�سباب،  الإمــارات 
وهيئة  املدين،  للطريان  العامة  والهيئة  وال�سلع،  املالية 
املقرتحة  والأن�سطة  املجل�ص  اأع�ساء  ومــهــام  التاأمني 

لعامي 2017- 2018.
ووجه جمل�ص الإدارة ببدء التن�سيق مع مكتب معايل 
وزيرة الدولة لل�سباب واجلهات املعنية بهذا اخل�سو�ص، 
وذلك يف اإطار دعم توجه دولة الإمارات العربية املتحدة 
ل�سيا�سة متكني واإ�سراك فئة ال�سباب يف كافة امل�ستويات 

وخا�سًة على امل�ستوى الوطني والقت�سادي.

تاأهيل الطالب 
 قامت الهيئة، وذلك ا�ستنادًا اإىل مذكرة التفاهم املوقعة 
بني اجلهتني، بالتعاون مع فريق من املخت�سني يف كليات 
التقنية العليا، باإعداد م�سروع لتاأهيل وترخي�ص طلب 

 اعتمد مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع عدة قرارات خالل النصف الثاني من 
العام المنصرم تستهدف المساهمة في تطوير أداء األسواق المالية بالدولة.. تضمنت 
نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودة، وإجراء تعديالت على عدد من أنظمة الهيئة، 
وخطة  المستقبل،  القتصاد  اإلمارات  شباب  مجلس  تشكيل  بخصوص  الهيئة  ومبادرة 

الهيئة الستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا.
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ال�سركات  قطاع  للعمل يف  الأعمال  اإدارة  كلية  وطالبات 
اأثــنــاء  الــدولــة  املــالــيــة يف  بــالأ�ــســواق  املــالــيــة املرخ�سة 
ت�سميم  امل�سروع  وت�سمن  الكليات.  يف  درا�ستهم  فرتة 
املناهج واختيار الختبارات، وتاأهيل الكادر الأكاديي، 
وتدريب الطلب، وت�سمني الختبارات �سمن متطلبات 
التخرج، ودعم هيئة الأوراق املالية وال�سلع لكلفة واإدارة 
املهني،  والتدريب  والتكرمي،  والتخريج  الختبارات، 
لنقاط  ربــاعــي  حتليل  عــن  ف�سًل  املهني،  والرتخي�ص 
املجل�ص  واطلع  والتحديات.  والفر�ص  وال�سعف  القوة 
على امل�سروع ووجه بالبدء يف و�سع م�ستهدفات له فيما 
يخ�ص الإجراءات املتخذة لرفع م�ستويات التوطني لدى 
العاملني بال�سركات املالية املرخ�سة متهيدًا للم�سي قدما 
مهام  لتحديد  الطرفني  بني  م�سرتكة  اتفاقية  توقيع  يف 
تقريرًا  املجل�ص  وا�ستعر�ص  طــرف.  كل  وم�سوؤوليات 
ت�سمن مذكرة ب�ساأن الإجراءات التي متت ب�سدد م�سروع 
التطبيقات  لتطوير  معلومات  نظم  وبــرجمــة  ت�سميم 

للإدارات الفنية.

امل�سروع الوطني لتوعية امل�ستثمرين
�سلطان  معايل  برئا�سة،  الإدارة  جمل�ص  من  حر�سا   
بن �سعيد املن�سوري، على قيام الهيئة بالدور املنوط بها 
يف توعية امل�ستثمرين، ا�ستعر�ص املجل�ص اجلهود التي 
"امل�سروع  خلل  من   - التوعية  جمال  يف  الهيئة  تبذلها 
الوطني لتوعية امل�ستثمرين يف الأ�سواق املالية بالدولة" 
املالية،  الأوراق  يف  ال�ستثمار  وقواعد  باأ�سا�سيات   -
عمليات  حتكم  التي  والت�سريعات  بالأنظمة  والتعريف 
الطرح يف ال�سوق الأويل والتداول يف ال�سوق الثانوي، 
وجتنيب املتعاملني املخاطر املتعلقة بال�ستثمار، واحلّد 
ب�سغار  خ�سو�سًا  تلحق  التي  اخل�سارة  احتمالت  من 
امل�ستثمرين وكذلك املبتدئني يف الأ�سواق املالية، وتقدمي 
والأنظمة  واللوائح  ال�سحيحة  والإر�سادات  املعلومات 
جمال�ص  لأع�ساء  الر�سيدة  والإدارة  باحلوكمة  اخلا�سة 

اإدارات ال�سركات املدرجة وامل�سوؤولني بها.
الوطني كذلك تعريف اجلمهور  امل�سروع  وي�ستهدف 
يف  العلقة  ذات  والأطــــراف  ال�ستثمارية  باملنتجات 
علقات  اإدارات  ذلــك  يف  )مبــا  املالية  التعاملت  جمــال 
يف  واجلامعات  املدار�ص  طلبة  وتوعية  امل�ستثمرين(، 
وتعريف  املالية،  الأ�سواق  يف  ال�ستثمار  يخ�ص  ما  كل 
وخدمات  وو�ساطة  مدرجة  �سركات  )ممثلي  املتعاملني 
مالية وم�ستثمرين( باخلدمات الذكية والإلكرتونية التي 
تقدمها الهيئة لت�سهيل اإجناز املعاملت على املتعاملني. 
واطلع املجل�ص على تقرير ب�ساأن �سري امل�سروع وعر�ص 
ووجــه  املــ�ــســروع،  مــبــادرات  بع�ص  ت�سمن  مل�ستجداته 
بتعميمها على مزيد من اجلمهور من خلل اآليات حديثة 
ومبتكرة، كما وجه با�ست�سراف اأ�ساليب متنوعة لتمويل 
والتقنيات  بالف�سائيات  ال�ستعانة  مع  ذاتيًا  امل�سروع 

احلديثة للو�سول لأكرب �سريحة من امل�ستثمرين.

تعديالت النظام الخاص بإدراج الشركات األجنبية 

تعديل نظامي االستشارات المالية.. وإدارة االستثمار 

مشروع الهيئة الستشراف المستقبل

تعديلت  اإجراء  على  الهيئة  اإدارة   وافق جمل�ص 
الأجنبية،  ال�سركات  اإدراج  هي:  اأنظمة  ثلثة  على 
واإدارة  املــــايل،  والــتــحــلــيــل  املــالــيــة  ال�ــســتــ�ــســارات 
ــاإدراج  ب اخلا�ص  النظام  يخ�ص  وفيما  ال�ستثمار. 
على  تعديلت  اإجـــراء  مت  فقد  الأجنبية،  ال�سركات 
عنوان القرار بحيث ي�سبح قرار جمل�ص اإدارة الهيئة 
اخلا�ص  النظام  ب�ساأن  2002م  ل�سنة  )7/ر(  رقــم 
اأن  لبيان  وذلــك  الأجنبية،  ال�سركات  اأ�سهم  بـــاإدراج 
ال�سركات  اأ�سهم  اإدراج  على  تقت�سر  النظام  اأحكام 
قد  الــتــي  الأخـــرى  املالية  الأوراق  دون  الأجــنــبــيــة، 
ت�سدرها تلك ال�سركات مثال )ال�سندات / ال�سكوك(، 

لإدراجــهــا  واأحــكــام خمتلفة  ا�ــســرتاطــات  لها  والــتــي 
البنود �سمن  الهيئة. كما مت تعديل عدد من  باأنظمة 
املادة )1( وا�ستحداث بندين جديدين وذلك من اأجل 
حتقيق عدد من الأهداف من بينها التوافق التام مع 
املمار�سات العاملية، و�سمان �سمولية التزام ال�سركة 
بكافة متطلبات الف�ساح ولي�ص فقط ن�سر ميزانياتها 
من  ر�سمي  قــرار  �سدور  و�سمان  اأعمالها،  ونتائج 
بال�سوق  الأ�سهم  اإدراج  عملية  يخ�ص  فيما  ال�سركة 
الربــاح  توزيع  عملية  خ�سوع  وتو�سيح  املحلي، 
امل�ستحقة عن الأ�سهم املدرجة بال�سوق املايل املحلي 

لأحكام الأنظمة التي ت�سعها الهيئة.

رقــم  الــهــيــئــة  اإدارة  جمــلــ�ــص  لــقــرار  وبــالــنــ�ــســبــة 
املالية  ال�ست�سارات  ب�ساأن   2008 ل�سنة  )48/ر( 
اإجراء تعديلت على املادة  والتحليل املايل، فقد مت 
على  طــراأ  الــذي  التطور  يواكب  مبا  القرار  من   )1(
تو�سيح  عن  ف�سًل  عامليًا،  ومفهومه  املايل  التحليل 

مفهوم التحليل املايل ونطاقه.
ل�سنة   )1( رقــم  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  قـــرار  اأمـــا 
اإجـــراء  مت  فــقــد  ال�ــســتــثــمــار  اإدارة  بــ�ــســاأن   2014

الدرا�سات  نتائج  مع  9 متا�سيًا  املادة  على  تعديلت 
اأظــهــرت  الــتــي  العاملية  املــمــار�ــســات  لأفــ�ــســل  املــعــدة 
املرخ�سة  لل�سركات  ت�سمح  والأنظمة  القوانني  اأن 
واإدارة  ال�ستثمار،  �سناديق  اإدارة  مهام  مبزاولة 
املالية من خلل فريق واحد، دون  الأوراق  حمافظ 
الإف�ساح  �سرورة  على  التاأكيد  مع  للف�سل،  احلاجة 

للعميل عن اأية حالت تعار�ص يف امل�سالح قد تن�ساأ 
نتيجًة لذلك.

كما مت كذلك اإجراء تعديل على املادة 10 ملواكبة 
الإف�ساح  اأن  بينت  التي  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
للعميل عن حالت التعار�ص يف امل�سالح يعترب اأمرًا 
هامًا والزاميًا على ال�سركات التي تزاول مهام اإدارة 
املالية  الأوراق  حمافظ  واإدارة  ال�ستثمار  �سناديق 

بذات الوقت.
"املمار�سات  ت�سمن  تقرير  على  الطــلع  وبعد 
على  الــرقــابــيــة  اجلــهــات  متطلبات  بــ�ــســاأن  العاملية 
على  الو�ساطة  ل�سركات  للموافقة  املالية  الأوراق 
" اأقر جمل�ص  الن�ساط،  التوقف املوؤقت عن ممار�سة 
التوقف  مكنة  اإلغاء  ا�ستهدف  تعديًل  كذلك  الإدارة 

املوؤقت بالن�سبة للأن�سطة املرخ�سة من قبل الهيئة.

اطلع املجل�ص كذلك على عر�ص تو�سيحي مل�سروع 
الهيئة ل�ست�سراف امل�ستقبل الذي يت�سمن ا�ست�سرافًا 
بالدولة  املــال  راأ�ــص  و�سوق  للهيئة  امل�ستقبل  لآفــاق 
على اأربعة مراحل هي: التاأهيل والتمكني والتحول 
ال�سرتاتيجية  والــتــوجــهــات   ،)1( رقـــم  واملــرحــلــة 
امل�ستقبلية املقرتحة مل�ستقبل كل منهما، وا�ستعر�ص 
لل�سيناريوهات  الــتــو�ــســيــحــي  الــعــر�ــص  املــجــلــ�ــص 
املتوقعة يف اأ�سواق راأ�ص املال بالدولة وفق حموري 

التكنولوجيا والقت�ساد حتى العام 2050.
التخطيط  قـــدرات  تطوير  امل�سروع  وي�ستهدف 
امل�ستقبلي بعيد املدى وتدريب املعنيني بالهيئة على 

و�سع ال�سيناريوهات املتعددة ل�ست�سراف امل�ستقبل 
لقتنا�ص  البدائل  وتوفري  املبتكرة  احللول  وو�سع 
الفر�ص ومواجهة التحديات والتداعيات امل�ستقبلية، 
اأكرث  جديدة  اآفــاق  ر�سم  اأجــل  من  اآثــارهــا،  وحتليل 
و�سوق  املــالــيــة  اخلــدمــات  ل�سناعة  ومنـــوًا  تــطــورًا 
ي�ستهدف  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  بالدولة.  املال  راأ�ــص 
�سمان توافق ا�سرتاتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 
الت�سور  وربط  املحتملة  ال�سيناريوهات  مع   2021

يتم  وا�سح  ا�ست�سرايف  بنموذج  للهيئة  امل�ستقبلي 
اعتماده كخارطة طريق للهيئة خلل العقود الثلثة 

القادمة. 
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تكرمي ع�شوين مبجل�س الإدارة تقديرًا لدورهم املتميز يف اإجناح مهام »الهيئة«
والــ�ــســلــع  ــيــة  املــال الأوراق  هــيــئــة  �ــســعــي  اإطـــــار  يف 
ــنــظــام الإ�ــــســــرايف والـــرقـــابـــي ومــنــظــومــة  لــتــطــويــر ال
الأوراق  بقطاع  املرتبطة  املالية  واخلــدمــات  الأن�سطة 
املعايري  اأف�سل  لت�ساهي  بها  والرتقاء  بالدولة  املالية 
واملمار�سات الدولية، عقد جمل�ص اإدارة الهيئة اجتماعه 
دبي  للمجل�ص( يف  الدورة اخلام�سة  )من  ع�سر  التا�سع 
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ص/  برئا�سة معايل 

وزير القت�ساد/ رئي�ص جمل�ص الإدارة.
وقـــد نــاقــ�ــص املــجــلــ�ــص خـــلل الجــتــمــاع عـــــددًا من 
بقطاع  ال�سلة  ذات  الــهــامــة  والــقــ�ــســايــا  املــو�ــســوعــات 
اإجراء تعديلت على بع�ص  الأوراق املالية، ومن بينها 
الهيكلة  اإعــــادة  خطط  على  والطــــلع  الهيئة،  اأنــظــمــة 
املالية لبع�ص ال�سركات امل�ساهمة العامة، ورفد املجل�ص 
ع�سوية  وجتديد  جديدة،  بخربات  للهيئة  ال�ست�ساري 
الــهــيــئــة يف املــنــظــمــة الــعــاملــيــة لــلإفــ�ــســاح الإلـــكـــرتوين 
جمل�ص  باعتماد  علمًا  املجل�ص  اأحــيــط  كما   ،XBRL

الوزراء للهيكل التنظيمي اجلديد للهيئة.
احللقة  نــتــائــج  الإدارة  جمــلــ�ــص  ا�ــســتــعــر�ــص  ـــد  وق
ممثلون  فيها  و�ــســارك  الهيئة  نظمتها  التي  النقا�سية 
الأ�ــســواق  "حالة  وتناولت  املــايل  ال�سوق  اأطـــراف  عن 
تقرير  على  املجل�ص  واأطــلــع  الإمارات"،  بدولة  املالية 
التي  واجلــهــود  النقا�سية  احللقة  تو�سيات  اأبـــرز  عــن 
اإليه  تطرقت  ومــا  ال�سياق،  هــذا  يف  الهيئة  بها  قامت 
على  الهيئة  اتخذتها  مــبــادرات  مــن  النقا�سية  احللقة 
التي  والإجــراءات  الت�سريعية  املنظومة  تطوير  �سعيد 

ت�ستهدف ترقية الأ�سواق املالية لأ�سواق متقدمة وتعزيز 
اخلدمات املالية اجلديدة التي ت�سهم يف تعميق ال�سوق، 
وجهود الهيئة يف تطوير �سوق الإ�سدار الأويل واإدراج 
�سركات جديدة يف ال�سوق الأ�سا�سية وال�سوق الثانية، 
كما اطلع املجل�ص على مذكرة ب�ساأن الزيارات التي قام 
بها للهيئة عدد من اجلهات املحلية واخلارجية، وذلك يف 
املمار�سات  اأف�سل  على  والطــلع  اخلربات  تبادل  اإطار 

يف املجالت املختلفة ذات الهتمام امل�سرتك.
 ومبنا�سبة انتهاء مدة ع�سويتهما وتقديرًا ملا قاما به 
الدور  الهيئة وحتقيق  مهام  اإجنــاح  متميز يف  دور  من 
الإدارة، كرم  الع�سوية مبجل�ص  املنوط بها خلل فرتة 
وزيــر  املن�سوري  �سعيد  بــن  �سلطان  املهند�ص  معايل 
ع�سوي  مــن  كــل  الإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  القــتــ�ــســاد/ 
الفل�سي،  ــد  زاي بــن  علي  بــن  حممد   / �سعادة  املجل�ص 
رئي�ص  نائب  املركزي-  الإمــارات  نائب حمافظ م�سرف 
جمل�ص اإدارة الهيئة خلل الدورتني الرابعة واخلام�سة، 
املهريي، ع�سو جمل�ص  بن ظاهر  و�سعادة هلل خلفان 
اإدارة الهيئة خلل الدورة اخلام�سة، وذلك نظرًا ملا قام 
حتقيق  على  انعك�ست  متميزة  جهود  من  منهما  كل  به 
الرتــقــاء  يف  و�ساهمت  واملــهــام  امل�ساريع  مــن  العديد 
املجل�ص  ع�سوا  وت�سلم  الهيئة.  يف  الأداء  مب�ستوى 
�سلطان  معايل  من  تقدير  و�سهادة  الهيئة  درع  املكرمني 
املن�سوري رئي�ص جمل�ص الإدارة وذلك بح�سور اأع�ساء 
ونــواب  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  و�ــســعــادة  املجل�ص 

الرئي�ص التنفيذي.

االطالع على خطط إعادة 
الهيكلة المالية لبعض 
الشركات المساهمة العامة
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 »األوراق المالية« تتعاون مع »دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي: والسوقين الماليين لتنفيذها

اإطالق ا�شرتاتيجية تطوير �شوق راأ�س املال الإ�شالمي

وبارك معايل املهند�ص �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
اإطــلق  الهيئة،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القت�ساد  وزيــر 
ا�سرتاتيجية تطوير �سوق راأ�ص املال الإ�سلمي، والتي 
بحثها  مت  اأنــه  اإىل  ونــوه  معاليه،  برعاية  اإعــدادهــا  مت 
اإدارة الهيئة واعتمادها من قبل  با�ستفا�سة يف جمل�ص 
املجل�ص مع و�سع خارطة طريق لتنفيذها وفق منهجية 
مدرو�سة وحتديد خم�س�سات مالية كافية ت�سمن توفري 
العتمادات اللزمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل، 
واأنه جاري ت�سكيل فرق العمل وتقا�سم املخ�س�سات بعد 

دبي  ومركز  املاليني  ال�سوقني  مع  والتن�سيق  التوا�سل 
لتطوير القت�ساد الإ�سلمي.

منظومة  تطوير  اأن  املن�سوري  �سلطان  معايل  واأكد 
القت�ساد الإ�سلمي تعزز قدرة الأ�سواق املالية بالدولة 
والأجانب  املحليني  امل�ستثمرين  من  املزيد  جــذب  على 
ال�سريعة  مع  املتوافقة  املالية  املنتجات  يف  للكتتاب 

الإ�سلمية، وكذلك تداولها بيعا و�سراء. 
اإطار اجلهود  وتابع معاليه: ت�سب هذه املبادرة يف 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤيــة  لتحقيق  الرامية 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
تطبيقات  لتطوير  الله"،  "رعاه  دبــي  حاكم  الــــوزراء 
ماليا  الإمــارات مركزا  دولة  الإ�سلمي وجعل  القت�ساد 

له.
ومت خــلل الجــتــمــاع بــني ممثلي اجلــهــات الأربــعــة 
واملــحــاور  لل�سرتاتيجية  الــعــام  الإطــــار  ا�ستعرا�ص 
املاليني  الهيئة وال�سوقني  كل من  لها، ودور  التف�سيلية 
ومعاجلة  التطوير  وفر�ص  القوة  ونقاط  تنفيذها،  يف 

التحديات.

تطوير  استراتيجية  إطالق  عن  اإلعالن  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  مقر  في  تم   
التنفيذي  الرئيس  الزعابي  عبيد  د.  بحضور  وذلك  اإلسالمي،  المال  رأس  سوق 
لهيئة األوراق المالية والسلع، وعبد اهلل العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير 
دبي  بسوق  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  السركال  وحسن  اإلسالمي  االقتصاد 
في  المدرجة  الشركات  شؤون  إدارة  أول  رئيس  المنصوري  صياح  وسيف  المالي، 
سوق أبوظبي لألوراق المالية، إضافة لممثلين آخرين عن كل من الجهات األربعة 

المشاركة باالجتماع.

سلطان المنصوري: االستراتيجية 
تهدف لتطوير قطاع األوراق 
المالية وجذب االستثمارات 
وزيادة نمو الناتج المحلي
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الــتــحــديــات  بــعــ�ــص  اإىل  ــي  ــزعــاب ال عــبــيــد  د.  ونــــوه 
املالية  بال�سناعة  واملرتبطة  والإجــرائــيــة  القانونية 
حمليًا،  الإ�سلمية  املالية  الأدوات  واأ�سواق  الإ�سلمية 
وتعديل  جــديــدة  اأنظمة  ا�ستحداث  اأهمية  على  واأكـــد 
بع�ص الأنظمة احلالية لتنظيم اأدوات �سوق راأ�ص املال 
الإ�سلمي، وو�سع قواعد للإف�ساح الإ�سايف للمنتجات 
 ،SPV الإ�سلمية، وتنظيم الكيان ذو الغر�ص اخلا�ص 
الأ�سول  لتقييم  ال�سرعية  املتطلبات  ب�ساأن  والتن�سيق 
املتوافقة مع ال�سريعة، وو�سع �سوابط ت�سجع البتكار 
يف جمالت ال�سوق املالية الإ�سلمية مثل التكنولوجيا 

املالية الإ�سلمية.
ــذي  ــطــرح ال ونــاقــ�ــص املــ�ــســاركــون يف الجــتــمــاع ال
عر�سه عبد الله العور لل�ستفادة من مبادرة مركز دبي 
م�سروع  تــنــاول  والـــذي  الإ�ــســلمــي  القت�ساد  لتطوير 
التحديات  ملعاجلة  الإ�سلمية  املالية  املعاملت  تقنني 
املال  راأ�ــص  �سوق  تطوير  ا�سرتاتيجية  ت�سمنتها  التي 
وال�سلع،  املالية  الأوراق  هيئة  اأعدتها  التي  الإ�سلمي 
وخ�سو�سًا فيما يتعلق بتطوير معايري ثابتة للمنتجات 
الإ�سلمية والعقود، وال�ستفادة من املعايري املو�سوعة 
املحا�سبة  هيئة  مقدمتها  ويف  اجلهات  بع�ص  قبل  من 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سلمية "اأيويف".
وتطرق الجتماع اإىل �سبل و�سع اإطار عام للتمويل 
من  كل  ودور  الأربــع  اجلهات  بني  بالتعاون  الإ�سلمي 
الهيئة واملركز والأ�سواق املالية يف تنفيذ ال�سرتاتيجية 
والتوعية بها، وو�سع الت�سريعات والأنظمة التي ت�سهم 
يف ت�سجيع اإ�سدار املنتجات املالية الإ�سلمية كال�سكوك 
و�سع  وكيفية  وغــريهــا،  والإجـــــارة  الــتــحــوط  وعــقــود 
الإ�سلمية،  املالية  املنتجات  بتداول  خا�سة  موؤ�سرات 
واأنظمة احلْوكمة للمنتجات الإ�سلمية، وتاأهيل اأع�ساء 
اللجان ال�سرعية، واجلهود الت�سويقية للأ�سواق املالية 
الدولية  اجلهات  مع  والتن�سيق  الــدويل  امل�ستوى  على 

بهذا اخل�سو�ص. 
مدى  ل�ستجلء  درا�ــســات  اإجــراء  الجتماع  وناق�ص 
الجتماع  خلل  اأثريت  التي  واملقرتحات  الأفكار  تاأثري 
عــلــى املــ�ــســتــوى القــتــ�ــســادي، وكــذلــك الـــتـــداول خــارج 
التفاق  ومت  الإ�سلمية.  املالية  للمنتجات  املق�سورة 
الإ�سراف  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة  يوكل  اأن  على 
بــني اجلــهــات  بــالــتــعــاون  ال�ــســرتاتــيــجــيــة  تنفيذ  عــلــى 
امل�ساركة يف الجتماع. وبالإ�سافة اإىل ذلك، مت تدار�ص 
خريطة الطريق املو�سوعة من قبل الهيئة للو�سول اإىل 
وو�سعها  ال�سرتاتيجية  مرحل  لكافة  الكامل  التطبيق 

مو�سع التطبيق.

 اأ�س�س �ساملة
ال�سرتاتيجية  هــذه  "اإن  الــزعــابــي:  عبيد  د.  وقــال 
قانونية  ممكنات  مــن  �ساملة  اأ�س�ص  و�سع  اإىل  تهدف 
واأنظمة وخطط ت�سغيلية وتنفيذية وموازنات وخطط 

يوفر  اإ�سلمي  راأ�سمال  �سوق  لإن�ساء  وتوعية  تدريب 
ال�سريعة  مع  تتوافق  �سوق  واآليات  وخدمات  منتجات 
الإ�سلمية، وتوفر مزيجًا من العوائد واملخاطر ب�سورة 
تعمل على جذب ال�ستثمارات وت�سهم يف تطوير قطاع 
والقت�ساد  املحلي  الناجت  منو  وزيــادة  املالية  الأوراق 

الوطني يف الدولة".
اإعــداد  "مت  اأنــه  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�ــســاف 
هذه ال�سرتاتيجية يف �سوء درا�سة اأبحاث املوؤ�س�سات 
و"اإف�ساب"   IOSCO "اأيو�سكو"  مثل  العلقة  ذات 
ــات  اجلــه وجتــــــارب   AAOIFIِ"و"اأيـــــــــــــــويف  IFSB

والبحرين  ماليزيا  مثل  املناظرة  والتنظيمية  الرقابية 
وبريطانيا".  ال�سعودية  العربية  واململكة  واإندوني�سيا 
تنفيذية  خطة  تت�سمن  "ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ونــوه 
مع  لتنفيذها،  تف�سيلية  وميزانية  زمني  خمطط  ت�سمل 
قائمة باملوؤ�س�سات الدولية ذات العلقة واأهدافها لتبيان 
املوؤ�س�سات  ودور  الهيئة،  مع  املتاحة  التعاون  اأوجــه 
تنفيذ  دعــم  يف  الآخــريــن  امل�سلحة  واأ�ــســحــاب  املحلية 

ال�سرتاتيجية.
املختلفة  الدولية  الإح�ساءات  اأن  الزعابي  واأو�سح 
ال�سريفة  الإ�سلمي من خلل  التمويل  قطاع  تبني منو 
املــايل  ال�سوق  وكــذلــك  التكافلي  والــتــاأمــني  الإ�سلمية 
العقود  )مــثــل  مــالــيــة  اأوراق  مــن  املــتــكــامــل  الإ�ــســلمــي 
واملوؤ�سرات  ال�سركات(  واأ�سهم  وال�سكوك  وال�سناديق 
املتوافقة  ال�ستثمارية  )DJIMI(، واخلدمات  القيا�سية 
تداول  التي متكن من  ال�سرعية، والأ�سواق  املبادئ  مع 

هذه املنتجات.
�سوق  تطوير  ا�سرتاتيجية  طرح  كذلك  ياأتي  وتابع 
راأ�ص املال الإ�سلمي يف �سياق املبادرات الرامية لتحقيق 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

عبيد الزعابي: تطوير منظومة االقتصاد اإلسالمي يعزز قدرة 
األسواق المالية على جذب المزيد من المستثمرين 

عبد اهلل العور: االستراتيجية 
توفر مظلة لحوكمة وتصنيف 
المؤسسات والشركات العاملة في 
أسواق رأس المال اإلسالمية 
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دبي  حاكم  الــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
2013، بجعل  العام  �سموه  اأطلقها  التي  الله"،  "رعاه 
والتي  الــعــامل،  يف  الإ�ــســلمــي  للقت�ساد  عا�سمة  دبــي 
جاءت يف اإطار روؤية �سموه لإن�ساء نظام متكامل ي�سكل 
بناء  يف  ترغب  التي  القادمة  للأجيال  ملهمًا  منــوذجــًا 
م�ستقبل اأكرث ازدهارًا وا�ستدامة. ومتثل ال�سرتاتيجية 
يف  لــلنــطــلق  وحمــركــًا  قــاطــرة  الهيئة  طرحتها  الــتــي 
القت�ساد  عا�سمة  »دبــي  روؤيــة  وحتديث  تفعيل  اجتــاه 
املقبلة  املرحلة  الإ�سلمي« بحيث تتما�سى مع متطلبات 
عاملي  كمركز  والإمــارات  دبي  مكانة  تر�سيخ  اجتاه  يف 
تن�سيق  ياأتي  هنا  ومن  الإ�سلمي،  القت�ساد  لقطاعات 
الهيئة مع كل من مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سلمي 

و�سوق دبي املايل يف هذا الجتاه.
التنفيذي  الرئي�ص  البلو�سي  را�ــســد  �سعادة  واأكـــد 
ل�سوق اأبوظبي للأوراق املالية التزام ال�سوق بامل�ساركة 
والــعــمــل مـــع كــافــة اجلـــهـــات املــعــنــيــة، خلــلــق الــفــر�ــص 
اخلدمات  جمال  يف  والتنوع  النمو  ودعم  ال�ستثمارية 
مع  متوافقة  مالية  منتجات  وطــرح  الإ�سلمية  املالية 
التوجهات  حتقيق  يــدعــم  مبــا  الإ�ــســلمــيــة،  ال�سريعة 
يهدف  متكامل  اإ�ــســلمــي  اقت�ساد  بناء  يف  احلكومية 
يف  ال�سيولة،  وم�ستويات  النقدية  التدفقات  رفــع  اإىل 

القت�ساد املحلي. 
اإطـــار  يف  ـــادرة  ـــب امل هـــذه  "تاأتي  �ــســعــادتــه:  وقــــال 
ا�سرتاتيجية ال�سوق الرامية اإىل طرح منتجات تناف�سية 
متوافقة مع ال�سريعة الإ�سلمية و�سمن توجهات خطة 
اأبوظبي لناحية تنمية وتطوير قطاع اخلدمات املالية. 
منو  بفر�ص  الإ�سلمية  الراأ�سمالية  الأ�ــســواق  وتزخر 
كبرية، اإذ �سيعزز الإطار التنظيمي املتكامل الذي ت�سعه 
كما  املن�سودة،  الأهداف  اإىل  الو�سول  من  املبادرة  هذه 
�سيفتح اآفاقًا كبرية لتحقيق املزيد من النجاحات وخلق 

�سوق مالية اإ�سلمية يف الدولة." 
اأحرزتها  التي  الهامة  النتائج  اإىل  البلو�سي  واأ�سار 
دولة المارات العربية املتحدة، حيث احتلت الدولة يف 
اإ�سدارات ال�سكوك  2016 املركز الثاين عامليًا يف  عام 
والتي بلغت 6.752 مليار دولر من خلل 11 اإ�سدارًا، 
16.8% من اإجمايل ال�سكوك عامليًا، كما  اأي ما ن�سبته 
عامليًا  الثانية  املرتبة  يف   2015 عــام  يف  الدولة  حلت 
 7 يف  الإ�سلمي  للقت�ساد  متكاملة  منظومة  كاأف�سل 
للقت�ساد  العاملي  املــوؤ�ــســر  بح�سب  رئي�سية  قطاعات 

الإ�سلمي. 
جمل�ص  رئي�ص  كاظم  عي�سى  �سعادة  قــال  جهته،  من 
ال�سرتاتيجية  اإطــلق  " يعد  املــايل:  دبــي  �سوق  اإدارة 
املكت�سبات  تعزيز  طريق  على  مهمة  خطوة  اجلــديــدة 
والنجاحات امللفتة التي حققها قطاع القت�ساد الإ�سلمي 
مبادرة  اإطـــلق  بعد  ل�سيما  الإمــــارات  ودولـــة  دبــي  يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، رعاه 
الإ�سلمي  للقت�ساد  الله، لرت�سيخ مكانة دبي كعا�سمة 

عامليًا، والتي اأ�سبحت واقعًا ملمو�سًا يف فرتة ق�سرية، 
من  ولعل  وكيفًا.  كمًا  القطاع  لهذا  قويًا  زخمًا  ومنحت 
اأبرز الأمثلة على ذلك النمو القيا�سي الذي حققه قطاع 
ال�سكوك يف دبي مبا و�سعها يف �سدارة مراكز اإدراج 

ال�سكوك عامليًا بقيمة تتجاوز 51 مليار دولر."
اإىل  ال�سرتاتيجية  هــذه  "ت�ستند  كــاظــم:  واأ�ــســاف 
اأكرب  دفعة  لإعطاء  توؤهلها  الإجنــازات  من  �سلبة  قاعدة 
يف  الإ�سلمية  املــال  اأ�ــســواق  تهيئة  خــلل  مــن  للقطاع 
الإمــارات ملرحلة جديدة من النمو عرب تطوير القواعد 
جديدة.  وخدمات  منتجات  واإطلق  الداعمة  التنظيمية 
مع  متوافق  مال  �سوق  اأول  املايل  دبي  �سوق  وباعتبار 
ال�سريعة الإ�سلمية عامليًا، فاإن اهتمامنا بتطوير القطاع 
عميق اجلذور، وقد �سكل ال�سوق هيئة للفتوى والرقابة 
معايري  منظومة  لتطوير  خا�سًة  عنايًة  ومنح  ال�سرعية 
للقطاع ومنها معيار الأ�سهم، ومعيار ال�سكوك، ومعيار 
اأ�سكال  كافة  توفري  يف  قدمًا  من�سي  و�سوف  التحوط. 
بالتعاون  عام  بوجه  الإ�سلمي  القت�ساد  لتنمية  الدعم 
مع اجلهات املعنية ومبا يحقق الأهداف ال�سرتاتيجية 

الوطنية."
التنفيذي  املدير  العور،  حممد  الله  عبد  قال  بــدوره، 
ملركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سلمي: "اإن ا�سرتاتيجية 
اأثــر  لها  �سيكون  الإ�ــســلمــي  املــال  راأ�ـــص  �سوق  تطوير 

حيث  مــن  املـــايل،  القطاع  م�ستقبل  على  كبري  اإيجابي 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  وت�سنيف  حلوكمة  مظلة  توفري 
عام  ب�سكل  الإ�سلمية  املــال  راأ�ــص  اأ�ــســواق  يف  العاملة 
وكفاءة العقود والتعاملت املالية ب�سكل خا�ص، فهناك 
املختلفة  الإ�سلمية  املالية  العقود  تتيحها  كبرية  فر�ص 
يقابله  وال�سركات،  املوؤ�س�سات  عدد  يف  ازديــاد  وهناك 
تنوع وثراء يف هذه العقود بحيث تتنا�سب مع رغبات 
العملء وتوجهاتهم ال�ستثمارية املختلفة، واأهم اأهداف 
وتو�سيح  العقود  هــذه  تقنني  هو  ال�سرتاتيجية  هــذه 
التمويل  �سوق  يف  اإدراجها  وكيفية  القانونية  �سفاتها 

وال�ستثمار الإ�سلمَيني". 
القطاع  تطوير  على  تركيزنا  "اإن  العور:  واأ�ــســاف 
اإدراكنا  من  ينبع  املرحلة  هــذه  خــلل  الإ�سلمي  املــايل 
لأهمية هذا القطاع يف رفد القطاعات الأخرى بال�سيولة 
اللزمة ودعم منوها يف اإطار قانوين ت�سريعي ي�سمن 
واملنتجات  فالتعاملت  املخاطر،  من  ويحد  ال�ستدامة 
التنمية  اأدوات  هي  والت�سنيف  احلوكمة  واأطــر  املالية 
و�سمانة ا�ستدامتها، وهي اأي�سًا عامل اأ�سا�ص يف تعزيز 
م�ساهمة  رفع  ويف  الرثوة،  ل�ستثمار  الجتماعي  الأثر 
املحلي  الإجـــمـــايل  ــاجت  ــن ال ــلمــي يف  ــس الإ� القــتــ�ــســاد 
للإمارات كما ورد يف ال�سرتاتيجية املحدثة ملركز دبي 

لتطوير القت�ساد الإ�سلمي." 

عيسى كاظم: سوق دبي 
المالي يوجه عنايًة خاصًة 

لتطوير منظومة معايير قطاع 
االقتصاد اإلسالمي

راشد البلوشي: اإلمارات الثانية 
عالميًا في إصدارات الصكوك 

العام الماضي بنسبة %16.8 
من إجمالي الصكوك المصدرة
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»األوراق المالية« تشارك في فعاليات »مؤتمر الشارقة الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي«

معايل �شلطان املن�شوري:الإنتاج جوهر القت�شاد الوطني والإ�شالمي

واألقى معايل �سلطان املن�سوري وزير القت�ساد رئي�ص 
فيها  اأثــنــى  املــوؤمتــر،  افتتاح  كلمة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص 
وموؤ�س�ساتها  ال�سارقة  حكومة  تبذلها  التي  اجلهود  على 
يف الــقــطــاعــني الــعــام واخلـــا�ـــص، مــن اأجـــل تــوفــري بيئة 
التنمية  و�سمان  وال�ستثمار،  للعمل  وم�ستدامة  �سحية 
على  مهمة  ــافــذة  ن يفتح  »املـــوؤمتـــر  وقــــال:  والزدهــــــار. 
القت�ساد الإ�سلمي، و�سبل الرتقاء مب�ساهمته يف عملية 
اجلهود  لتلك  بــارزة  اإ�سافة  ويثل  امل�ستدامة،  التنمية 
التعاون  منظمة  بيانات  وبح�سب  املتميزة.  وامل�ساعي 
الإ�سلمي لعام 2016، اأ�سبح القت�ساد الإ�سلمي ي�سّكل 
حجم  وبــات  العاملي،  القت�ساد  يف  املهمة  املكونات  اأحــد 
ال�ستثمار يف قطاعاته املختلفة يقدر بنحو 8 تريليونات 
نحو  عملئه  عدد  ويتجاوز  العامل،  م�ستوى  على  دولر 

ربع �سكان العامل«.
هو  الإنتاج  »اإن  الإدارة:  جمل�ص  رئي�ص  معايل  واأكــد 
الإ�سلمي،  القت�ساد  وجوهر  الوطني،  القت�ساد  جوهر 
املحلي  الناجت  يف  ال�سناعة  م�ساهمة  لرفع  خطة  فهناك 
 20% واإىل   ،2021 عام  بحلول   16% اإىل  الإجمايل 
للجهود  رافعة  ي�سّكل  التوجه  2025، وهذا  عام  بحلول 
الــرامــيــة اإىل اأن تــكــون دولـــة الإمـــــارات، مــركــزًا دولــيــًا 
واملــوا�ــســفــات  للمعاير  وحا�سنة  احلـــلل،  لل�سناعات 

تركيز  اأن  كما  وتناف�سيتها،  جودتها  ل�سمان  الــلزمــة، 
البتكار،  وحتفيز  التناف�سية  رفع  على  الوطنية  الأجندة 
وتوطني التكنولوجيا، وتعزيز قطاع البحوث والتطوير، 
كافة  منــو  لتحفيز  اجلــــودة  عــالــيــة  معرفية  بيئة  يــوفــر 

قطاعات القت�ساد الإ�سلمي«.
تناول  الأول،  الــيــوم  جل�سات  يف  م�ساركته  وخــلل 
�سعادة د. عبيد الزعابي الرئي�ص التنفيذي للهيئة مو�سوع 
الإ�سلمي" التي  املال  راأ�ص  �سوق  تطوير  "ا�سرتاتيجية 
الــدور  ت�سمل:  اأنــهــا  واأو�ــســح  مــوؤخــرا،  الهيئة  اأطلقتها 
اجلهات  دور  و�سلحيات(-  )ت�سريعات  للهيئة  الرقابي 

ذاتية التنظيم ) الأ�سواق املالية(- التحديات.
واأ�سار د. الزعابي اإىل اأن الهيئة �ستقوم يف اإطار هذه 
الت�سريعية  الأنظمة  اإ�سدار  يف  بدورها  ال�سرتاتيجية 
املــال  راأ�ــــص  �ــســوق  مــنــتــجــات  عــلــى  والــرقــابــة  للتنظيم 
الإ�سلمي مثل: �سناديق ال�ستثمار املتوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سلمية،  للمنتجات  الإ�ــســايف  الإف�ساح  الإ�سلمية، 
اأحكام  الإ�سلمية،  ال�سريعة  مع  املتوافقة  التحوط  عقود 
الإ�سلمية،  واملنتجات  اجلهات  ت�سنف  التي  للوكالت 
اأوزان  بو�سع  املالية  واملــلءة  ال�سكوك  اأنظمة  حتديث 
وثيقة  اإ�سدار  مبادرة  عن  ف�سًل  الإ�سلمية،  للمنتجات 
يف  البــتــكــار  ت�سجع   Sandbox لل�سناعة  �سوابط 
جمالت ال�سوق املالية الإ�سلمية، واإ�سدار نظام حوكمة 
وتاأهيل  واعتماد  املالية  الأوراق  يف  ال�سرعية  اللجان 
تدريب  برامج  وتنظيم  ال�سرعية،  الرقابة  جلان  اأع�ساء 
الــ�ــســوق املــايل  واإعـــــداد بــرنــامــج تــوعــيــة متكامل حـــول 

الإ�سلمي، والتن�سيق مع اجلهات الدولية املعنية.

الثاني  الدولي  الشارقة  "مؤتمر  في  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  شاركت 
السمو  صاحب  رعاية  تحت  الشارقة،  جامعة  نظمته  الذي  اإلسالمي"  لالقتصاد 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

توفير بيئة معرفية عالية 
الجودة لتحفيز نمو كافة 
قطاعات االقتصاد اإلسالمي
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 عرضت أنظمة إلكترونية حديثة لالرتقاء بجودة الخدمات 

»الهيئة« تطلق م�شاريع جديدة ومبادرات رقمية خالل »جيتك�س«

وقال د. عبيد الزعابي الرئي�ص التنفيذي للهيئة، اإن 
الهيئة عر�ست على مدى اأيام م�ساركتها اأحدث خدماتها 
اخلــدمــات  كــافــة  ــاحــة  اإت ت�ستهدف  الــتــي  الإلــكــرتونــيــة 
وقد  ال�ساعة،  مــدار  وعلى  و�سهولة  بي�سر  للمتعاملني 
"التفتي�ص"  نظام  هما  تقنيني  نظامني  يف  ذلــك  متثل 

الإلكرتوين وتطبيق "ت�سريعات" الإلكرتوين.
لنظام  بالن�سبة  اأنـــه  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�ــســح 
تطويره  مت  اأنه  هو  به  مايتميز  اأهم  فاإن  "التفتي�ص"، 

اأولوية  اأن  مبعنى  املخاطر؛  اإدارة  نظام  اأ�سا�ص  علي 
التفتي�ص تكون لل�سركات ذات املخاطر العالية يف �سوء 
جلميع  �سامًل  نظامًا  يعد  واأنه  �سنوية،  وخطة  معايري 
مراحل عملية التفتي�ص امليداين من تقارير ومرا�سلت 
و�سريه  بال�سهولة  يتميز  اأنه  كما  وال�سركة،  الهيئة  بني 
كافة املراحل؛ حيث يت�سمن قيام املفت�ص بالتدقيق علي 
الت�سريعات  تت�سمن  قائمة  خــلل  من  اجلــوانــب  كافة 
بــاإدارة  مربوط  النظام  اأن  عن  ف�سًل  املخاطر،  واأي�سا 

الرتخي�ص والدارة القانونية. 
علي  الــوقــت  توفري  يف  ي�سهم  النظام  اأن  واأ�ــســاف 
املفت�سني املاليني بالهيئة للرتكيز على خماطر ال�سركات 
بحيث يتم ت�سمني وا�ستيعاب كافة القوانني والأنظمة 
بالأن�سطة  املرتبطة  املخاطر  وكــذلــك  الــ�ــســاأن،  هــذا  يف 
املرخ�سة من الهيئة الأمر الذي ي�سهم اأي�سًا يف ارتفاع 
ن�سبة التزام ال�سركات بالت�سويب للملحظات التي يتم 

ر�سدها خلل عملية التفتي�ص.
تقارير  خمــرجــات  باإتاحته  كــذلــك  الــنــظــام  ويتميز 
عــدد  منها  والــتــطــويــر  التخطيط  عمليه  يف  تــ�ــســاعــد 

الدورة             فعاليات  في  مشاركتها  خالل  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  أطلقت   
الـ 37 ألسبوع "جيتكس التقني 2017" نظامين إلكترونيين جديدين إضافة إلى 
مبادرات جديدة ضمن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين باألسواق المالية. 
واألعمال  المال  بيئة  تطوير  على  الهيئة  حرص  إطار  في  ذلك  ويأتي 
تعزيز  على  يعمل  بما  اإللكترونية  التقنيات  أحدث  ومواكبة  للمستثمرين 
الخدمات  بجودة  واالرتقاء  والمتعاملين،  المستثمرين  مع  الفعال  التواصل 
المعلومات  تقنيات  استخدام  خالل  من  إليها  الوصول  وتسهيل  الحكومية، 

لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة.
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املخالفات التي مت ر�سدها لكافة ال�سركات، عدد املخالفات التي 
مت ت�سويبها، وعدد املواد امللتزم بها من قبل ال�سركات، اإ�سافة 
اإىل عدة تقارير اأخرى ت�سهم يف التخطيط والتطوير، وقيا�ص 
ر�سا املتعاملني مع الهيئه اآليًا، وا�ستقبال ملحظات املتعاملني 

التطويرية.
"ت�سريعات"، فاإنه يراعي حاجة امل�ستثمر  وتابع :اأما نظام 
ا�ستثماري  قـــرار  اتــخــاذ  مــن  ليتمكن  ال�سحيحة  للمعلومة 
منخف�ص املخاطر.. �سواء كانت هذه املعلومة ا�ستثمارية فنية 
قانونية  معلومة  اأو  ال�ستثماري،  الختيار  حتديد  من  متكنه 

حتدد امل�سار النظامي للقرار ال�ستثماري.
املنظمة  الت�سريعات  ي�ستوعب جميع  النظام  اأن  اإىل  واأ�سار 
تطوير  مت  واأنــه  بتنفيذها،  الهيئة  تعنى  والتي  املال  لأ�سواق 
ال�سوق واملهتمني؛ نظرًا  اأ�سخا�ص  �سرائح  كافة  ليخدم  النظام 
الطرق  باأ�سرع  القانونية  املعلومة  على  احل�سول  يتيح  لأنــه 
القانوين  احلكم  بتاريخ  العلم  للمطلع  يتيح  كما  واأب�سطها، 
الت�سريع  معلومات  من  ال�ستفادة  وكذلك  تعديلته،  وتفا�سيل 

من حيث م�ساركتها للمعنيني ب�سكل اآيل.
جميع  ي�ستوعب  بحيث  "ت�سريعات"  نظام  الهيئة  وطّورت 
الهيئة  املال وال�سلع والتي تعنى  لأ�سواق  املنظمة  الت�سريعات 
ال�سوق  يف  املتعاملني  �سرائح  كافة  يخدم  وبحيث  بتنفيذها، 
القانونية  املعلومة  على  احل�سول  يتيح  اإنه  حيث  واملهتمني؛ 
معرفة  للمطلع  النظام  يتيح  كما  واأب�سطها.  الطرق  باأ�سرع 
ال�ستفادة  تعديلته، وكذلك  القانوين وتفا�سيل  تاريخ احلكم 
من معلومات الت�سريع من حيث م�ساركتها ملن ي�ساء ب�سكل اآيل 

وغريها من امليزات.
 ونوه الزعابي اإىل اأن الهيئة قامت بعر�ص بع�ص مبادرات 
امل�سروع الوطني لتوعية امل�ستثمرين بالأ�سواق املالية- والذي 
�سلطان  املهند�ص  معايل  ومتابعة  برعاية  الــعــام  هــذا  انطلق 
الإدارة-  جمل�ص  رئي�ص  القت�ساد  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن 
مت  امل�ستثمرين  لتوعية  مقاطع  اإطلق  ت�سمنت  املبادرات  واأن 
بع�ص  لتقدمي  الأبعاد  ثلثي  الإنفوجرافيك�ص  بتقنية  اإعدادها 
الإر�سادات للمتعاملني يف ال�سوق املايل مبا يكن امل�ستثمرين 
يخ�ص  فيما  الهيئة  روؤيــة  وحتقيق  حقوقهم  على  التعرف  من 
�سمان �سلمة وعدالة التداولت التي جتري بالأ�سواق املالية.

د. عبيد الزعابي: الهيئة 
حددت مبادراتها لتطوير البيئة 
اإللكترونية لتطابق متطلبات 

الثورة االلكترونية الرابعة

 حتقيق اأعلى معدلت اأداء واتباع املنهجيات املبتكرة 
والنظم الإلكرتونية التي ا�شتحدثتها الهيئة

الزعابي  �سيف  عبيد  الدكتور  �سعادة  تراأ�ص 
العليا  اللجنة  للهيئة اجتماع  التنفيذي  الرئي�ص 
بهيئة  املوؤ�س�سي  والتميز  ال�سرتاتيجية  لإدارة 

الأوراق املالية وال�سلع.
مت خلل الجتماع- الذي �سم �سعادة حممد 
للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  احل�سري 
ا�ستعرا�ص  الهيئة-  اإدارات  ومديري  امل�ساندة 
الهيئة  لإدارات  ال�سنوي  ن�سف  الأداء  تقرير 
وكذلك   ،2017 للعام  التنظيمية  ووحــداتــهــا 
والإيجابية  ال�سعادة  درا�سة  نتائج  ا�ستعرا�ص 
املتعاملني  2016، ونتائج درا�سة �سعادة  للعام 

)دي�سمرب 2016 اإىل مار�ص 2017(.
على  العمل  اإىل  التنفيذي  الرئي�ص  ووجــه 
التي ت�ستهدف حتقيق  املبادرات  تعزيز وتنفيذ 
مقدمتها  ويف  للهيئة  ال�سرتاتيجية  الأهـــداف 
تعزيز الإطار الت�سريعي اللزم لتطوير اأ�سواق 
راأ�ص املال بالدولة، وحماية حقوق امل�ستثمرين 
ال�سفافية  ممار�سات  وتعزيز  املالية،  بالأ�سواق 
ــقــدمي كــافــة  ــمــان ت ــركــات، و�ــس ــس ــ� وحــوكــمــة ال
اخلـــدمـــات الداريـــــــة وفــــق مــعــايــري اجلــــودة 
البتكار  ثقافة  وتر�سيخ  وال�سفافية،  والكفاءة 

يف بيئة العمل املوؤ�س�سي.
وا�ــســتــعــر�ــص د. الــزعــابــي تــقــريــرًا �ــســامــًل 
هذه  لتحقيق  اتخاذها  مت  التي  املــبــادرات  عــن 
الأنظمة  اإعــــداد  يف  تتمثل  والــتــي  املـــبـــادرات، 
والقرارات اللزمة لرتقية الأ�سواق اإىل اأ�سواق 
تطراأ  التي  املتغريات  ور�سد  ودرا�سة  متقدمة، 
ورفــع  التن�سيق  ــك  وكــذل املــــال،  اأ�ـــســـواق  عــلــى 
العلقة  ذات  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  م�ستوى 
كفاءة  ورفــع  املــنــاظــرة،  والأطــــراف  والهيئات 
الأ�سواق  وحماية  والرقابة  ال�سراف  عمليات 

نتيجة  املحتملة  النظامية  املخاطر  من  املالية 
ون�سر  الهيئة،  من  املرخ�سة  الأن�سطة  مزاولة 
بني  والــقــانــوين  ال�ستثماري  الــوعــي  ـــادة  وزي
املهنية  الكفاءة  ورفع  الأ�سواق،  يف  املتعاملني 
املــايل،  الــ�ــســوق  يف  العاملني  وغــري  للعاملني 
املالية بكفاءة وفعالية، و�سمان  واإدارة املوارد 
بكفاءة  واخلــارجــي  الداخلي  الت�سال  حتقيق 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  وتطوير  وو�سع  عالية، 
اأدوات  اأحدث  تبني  اإىل  اإ�سافة  الأداء،  وقيا�ص 
ــائــل البــتــكــار داخــــل اجلــهــة، وحت�سني  وو�ــس

العمليات مبا يعزز من البتكار.
لنقاط  عر�سَا  الهيئة  اإدارات  مديرو  وقــدم 
ت�سمن  اإدارة  كــل  اأداء  يف  والــتــطــويــر  الــقــوة 
واأ�ــســاد  التطويرية.  واملــقــرتحــات  التحديات 
ــزعــابــي بــالــتــطــور الــــذي حلــق بــعــدد من  د. ال
الإلكرتوين  النظام  اأهمية  الإدارات، واأكد على 
تاأثري  له  اأنه �سيكون  اإىل  للهيئة منوهًا  اجلديد 
العمليات،  وطبيعة  العمل  دورة  على  اإيجابي 
الب�سرية  ــوارد  امل تطوير  �سرورة  على  و�سدد 
النظام اجلديد من حيث  اإجادة  وتدريبهم على 
املتطلبات والآليات وتطوير مهاراتهم مبا يلبي 

كافة متطلبات بيئة العمل.
اأن اتباع املنهجيات التي ت�سمنتها  واأو�سح 
بينها  ومــن  اجلــديــدة،  والتطبيقات  الأنــظــمــة 
العقود وامل�سرتيات،  دليل �سيا�سات واإجراءات 
للعقود  وامل�سوؤوليات  ال�سلحيات  وم�سفوفة 
واملــ�ــســرتيــات مــن �ــســاأنــه الــعــمــل عــلــى حتقيق 
الكامل  اإىل الإجناز  املزيد من التطوير و�سوًل 
ورفع  ال�سرتاتيجية،  اخلطة  موؤ�سرات  لكافة 
الهيئة  موظفي  لــدى  والثقة  ال�سعادة  معدلت 

واملتعاملني.
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علم اإلمارات يعكس ريادة وعزة وشموخ دولتنا الفتية

»الهيئة« تطلق ا�شرتاتيجية »حتقيق ال�شعادة ريادة« احتفاء بيوم العلم

التنفيذي  الرئي�ص  الزعابي  �سيف  عبيد  د.  �سعادة  رفع   
الهيئة  مقر  على  الدولة  علم  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة 
احتفال بذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه الله، مقاليد احلكم يف الدولة، 
الإدارات  ومــدراء  التنفيذي  الرئي�ص  نــواب  بح�سور  وذلــك 

وكافة موظفي الهيئة. 
مبثابة  املنا�سبة  "هذه  اإن  الزعابي  عبيد  د.  �سعادة  وقال 
الحتــاد  لقيمة  واإعـــلء  ـــولء،  وال الــوفــاء  فيه  يتجدد  موعد 
والــتــلحــم  النــتــمــاء  ملــعــاين  لــلــوطــن وجت�سيد  ــمــاء  ــت والن
الأر�ص  التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه  والوحدة 
كل  العطرة  الغالية  الذكرى  هذه  من  ن�ستلهم  واأننا  الطيبة، 

معاين الوفاء والعطاء والبناء والت�سحية. 
مع  لتزامنها  املنا�سبة  هــذه  اأهمية  "تتعاظم  ــاف  واأ�ــس
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تــويل  ذكـــرى 
منا�سبة  فهي  الدولة؛  يف  احلكم  مقاليد  الله(  )حفظه  نهيان 

للتعبري عن ولئنا واإخل�سنا لقيادتنا الر�سيدة التي حققت 
البناء  معجزة  ووا�سلت  ال�ساملة،  التنمية  الإمــارات  لدولة 
اإىل مكانة متقدمة يف �سدارة الأمم  والإجناز، وارتقت بها 

املتح�سرة.
الغالية  املنا�سبة  بهذه  احتفاء  ــه  اأن الزعابي  د.  واأعــلــن 
فاإنها  العلم،  بيوم  الوطن  اأفــراح  يف  الهيئة  من  وم�ساركة 
تعلن عن اإطلق "ا�سرتاتيجية لل�سعادة والإيجابية"- حتت 
عنوان "حتقيق ال�سعادة ريادة "- ت�سعى الهيئة من خللها 
العمل؛  لأ�سرة  بيئة عمل �سعيدة  لتحقيق روؤيتها يف توفري 
وتر�سيخ الإيجابية كقيمة اأ�سا�سية يف كافة قطاعات العمل.    
وتوجه الرئي�ص التنفيذي للهيئة بالدعاء للموىل عز وجل 
بها  الله  اأفــاء  التي  النعم  الإمـــارات  دولــة  على  الله  يدمي  اأن 
عليها.. يف ظل وطن معطاء ترفرف يف �سمائه راية الوطنية 
ال�سمو  �ساحب  ورئي�سه،  الغايل  للوطن  والولء  وال�سعادة 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان )حفظه الله(.

المبادرة تعزز الهوية 
الوطنية وتعمق روح 
الوالء واالنتماء للوطن
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خالل االحتفال باليوم الوطني السادس واألربعين

الزعابي: »الهيئة« تطلق اأنظمة لتطوير الأ�شواق وا�شرتاتيجيات جديدة 
واإقرار هيكل تنظيمي وو�شع لوائح متطورة ترتقي بالأداء

افتتح د. عبيد الزعابي فعاليات احلفل، واألقى كلمة 
بقيادة  للدولة  احلكيمة  للقيادة  التهنئة  خللها  رفــع 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة )حفظه الله( واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي )رعاه الله( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
الإمــــارات. وقــد ثمن  الأعــلــى حــكــام  اأعــ�ــســاء املجل�ص 
الزعابي يف كلمته ذكرى قيام دولة الحتاد، وا�ستذكر 
الأيادي البي�ساء للمغفور لهما باإذن الله تعاىل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ص دولة الحتاد وباين 
نه�ستها وال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم اللذين قدما 
بعطائهما واإجنازاتهما مثلً نادراً على درب الإخل�ص 

والتفاين من اأجل رفعة �ساأن الوطن.
�سهدته  الـــذي  الكبري  بالتطور  �سعادته  نــوه  كما 
دولة الإمارات خلل الفرتة املا�سية من عمر الحتاد، 
خمتلف  على  الــدولــة  تبواأتها  التي  العالية  واملكانة 
واقع  من  التي حققتها  الهائلة  والإجنــازات  الأ�سعدة، 

تقارير التناف�سية واملوؤ�سرات العاملية. 

الإجنـــــــازات  مـــن  عــــدد  اإىل  الـــزعـــابـــي  د.  ولـــفـــت 
املا�سية  الفرتة  خلل  الهيئة  حققتها  التي  وامل�ساريع 
مثل  الهيئة  داخل  التنظيمي  العمل  �سعيد  على  �سواء 
مــوؤخــرُا  اإقــــراره  مت  الــذي  اجلــديــد  التنظيمي  الهيكل 
املالية  وال�سوؤون  الب�سرية  باملوارد  اخلا�سة  والأدلــة 
التي  اجلديدة  الإلكرتونية  والتطبيقات  وامل�سرتيات 
العمل  �سعيد  على  اأو  بــالأداء  للإرتقاء  جتهيزها  يتم 
وتــعــديــلت  الأنــظــمــة  مــثــل  الأ�ـــســـواق  يف  التنظيمي 
خلل  اإقرارها  مت  التي  العديدة  والت�سريعات  الأنظمة 
العام، وا�سرتاتيجية الهيئة لل�سنوات اخلم�ص املقبلة، 
الإ�سلمي، وامل�سروع  املال  راأ�ص  وا�سرتاتيجية �سوق 
املالية  الأ�ـــســـواق  يف  امل�ستثمرين  لتوعية  الــوطــنــي 
ل�ست�سراف  الهيئة  وا�سرتاجتية  املـــايل،  وال�سمول 

امل�ستقبل. 
وقد ت�سمن احتفال الهيئة العديد من الفقرات وذلك 
مبقر الهيئة يف اأبوظبي ومبنى فرع الهيئة بدبي؛ حيث 

مت الربط املرئي وامل�سموع على الهواء مبا�سرة. 
على  ا�ستملت  تــراثــيــة  خيمة  الهيئة  اأقــامــت  وقـــد 
ماقبل  مرحلة  يف  الدولة  يف  احلياة  ملمح  من  العديد 
التي  ال�سعبية  ــفــرق  ال مــن  عـــدد  و�ــســاركــت  الحتـــــاد، 
عر�ست م�ساركات تراثية ت�سمنت لوحات ا�ستعرا�سية 
تقدمي  مت  كما  احتفالية،  واأهــازيــج  وطنية  واأنا�سيد 
منــــاذج مــن املــطــبــخ الــ�ــســعــبــي الإمــــاراتــــي والأكــــلت 
الرمزية -التي  الهدايا  التقليدية، كما مت توزيع بع�ص 
تعرب عن تراث الدولة ومتجد ما�سيها وحا�سرها- على 

امل�ساركني يف الحتفال.

الوطني  اليوم  بمناسبة  كبيرة  احتفالية  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  نظمت 
بحضور  بدبي-  الهيئة  وفرع  أبوظبي  في  مقرها  في  -وذلك  واألربعين  السادس 
التنفيذي  الرئيس  ونواب  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي  سيف  عبيد  سعادة 

ومديري اإلدارات وكافة موظفي الهيئة. 

تطور كبير شهدته الدولة خالل 
الفترة الماضية ومكانة عالية 
حققتها على مختلف األصعدة
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إصدار نظام األسهم الممتازة وخطط لتطوير »السوق الثانية«

التعديالت اجلديدة على قانون »الهيئة« تت�شمن تغليظ العقوبات على املخالفني

تــداولت  ارتــفــاع  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  توقع  ذلــك،  اإىل 
مت  التي  الكتتابات  عدد  نتيجة   ،2018 العام  يف  املــال  اأ�سواق 

قبول اأوراقها من قبل الهيئة، والتي و�سلت لـ10 اكتتابات.
الأنظمة  من  عدد  على  تعكف  الهيئة  اأن  الزعابي  د.  واأو�سح 
الأ�سواق  لتطوير  املقبلة،  الفرتة  يف  لإ�سدارها  والت�سريعات 
ال�سوق  تطوير  عن  ف�سًل  املمتازة  الأ�سهم  نظام  ومنها  املحلية 
الأنظمة  من  العديد  هناك  اإن  الزعابي  وقــال  احلالية«.  »الثانية 
املمتازة  الأ�سهم  نظام  منها  حاليًا،  العمل  عليها  يجري  التي 
اأن  مو�سحًا  امل�ستقات،  ونظام  اخلا�ص  التنظيم  �سركات  ونظام 
العادية وهي  الأ�سهم  لها خ�سائ�ص متيزها عن  املمتازة  الأ�سهم 
الأقرب اإىل ال�سندات، من حيث �سلحيات الت�سويت والت�سفية 

والتوزيعات لهذا ال�سبب.
يخ�ص  فيما  القت�ساد  وزارة  مع  التن�سيق  مت  اأنــه  واأ�ــســاف 
اإ�سدار الأ�سهم املمتازة، حيث مت اخلروج بنظام موحد لل�سركات 
مت  اأنه  م�سيفًا  اخلا�سة،  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رفع النظام ملجل�ص الوزراء. ولفت اإىل اأن هناك تن�سيق بني هيئة 
الأوراق املالية وال�سلع و�سوقي دبي واأبوظبي ب�سكل يومي فيما 
يتعلق بعمل الأ�سواق ملراجعة الأنظمة. واأكد اأن الهيئة تعمل مع 
الآجلة ونظام  العقود  بنظام  يتعلق  فيما  واأبوظبي  دبي  �سوقي 
اخليارات فيما يخ�ص امل�ستقات، حيث �سرتى هذه الأنظمة النور 

يف الن�سف الأول من العام 2018.

ال�سوق الثانية
ولفت د. الزعابي اإىل اأن الهيئة تتطلع لتطوير نظام »ال�سوق 
حوكمة  ب�سروط   ،2018 الأول  الربع  يف  واإ�ــســداره  الثانية« 
مو�سحًا  الإدراج،  على  لت�سجيعها  لل�سركات  وت�سهيلت  اأقــل 
املخ�س�سة  الثانية  ال�سوق  اإطــلق  يف  �سباقة  كانت  الهيئة  اأن 
»ال�سوق  مظلة  اأن  وذكــر  فقط.  اخلا�سة  امل�ساهمة  لل�سركات 
القانونية  ال�سركات  اأ�سكال خمتلفة من  لإدراج  �ستفتح  الثانية« 

لكن وفق �سروط و�سوابط معينة.
حتديات  عــدة  تــواجــه  الثانية  ال�سوق  اأن  الــزعــابــي،  ــر  وذك

 أكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع 
أن التعديـالت الجديـدة لقانـون الهيئـة سـتتضمن تغليـظ العقوبات على 
المخالفيـن لقوانين الهيئة. وأشـار إلى أن الهيئة عكفـت على وضع خطة 
استشـرافية للمسـتقبل، ألسـواق المـال المحليـة تمتـد لعـام 2050، وتـم 
عرضها على مجلس إدارة الهيئة، وأيضًا الشركاء في القطاعات المختلفة.

 وأضاف أن الهيئة تعمل من أجل أن تتم ترقية اإلمارات من أسواق »ناشئة« 
إلى »متقدمة«، ضمن مؤشر »مورغان ستانلي« بحلول عام 2020.



21أوراق مالية

ذاتــي  هــو  مــا  منها  ال�سركات،  مــن  املــزيــد  دخــول  متنع 
يف  امل�ستثمرين  هـــوؤلء  لــدى  الرغبة  بــوجــود  يرتبط 
هذه ال�سركات يف طرحها يف ال�سوق الثانية من عدمه، 
ال�سوق  يف  ال�سركات  هــذه  اإدراج  اأهمية  على  مــوؤكــدًا 
ال�سوق،  يف  وا�ستمراريتها  كيانها  على  للحفاظ  وذلك 
والتي تقابلها حتديات، اأبرزها تعاقب الأجيال و�سعف 

الإدارة املرتبطة بها. 
واأ�سار اإىل اأن هذه ال�سوق بحاجة اإىل �سانع �سوق 
من  اإن  وقال  الأ�سهم،  هذه  على  زخم  باإ�سافة  يقوم  لها 
بني التحديات التي تواجه عمليات الإدراج هو توقعات 
املال،  �سوق  يف  اإدراجها  من  للعائد  ال�سركات  اأ�سحاب 

والذي من املمكن اأن ل يكون عند طموحات ال�سركات.
اأ�سدرت  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اأن  واأو�سح 
�سناديق  منها  والــتــ�ــســريــعــات  الــقــوانــني  مــن  الــعــديــد 
ال�ستثمار والتعريف والرتويج وتطوير نظام حوكمة 
على  الــدولــة  مكانة  تعزيز  يف  �ساهم  الــذي  ال�سركات، 

موؤ�سر �سهولة ممار�سة الأعمال من البنك الدويل.
املركز  فحقق  الأقلية،  امل�ساهمني  حماية  موؤ�سر  اأما   
العام   11 الـ  املركز  مقابل  العامل  م�ستوى  على  الثالث 
م�ستوى  على   24 م�ستوى  الــدولــة  وحققت  املا�سي 
ويف  املــايل.  ال�سوق  تطور  مبوؤ�سر  يتعلق  فيما  العامل 
املركز  حققت  امل�ستثمرين  حماية  موؤ�سر  قــوة  جمــال 

التا�سع مقابل املركز 49 العام املا�سي.
ا�ست�سراف  خــطــة  و�ــســعــت  الهيئة  اأن  اإىل  ولــفــت 

للم�ستقبل تغطي 30 عاما، حيث مت عر�سها على جمل�ص 
ل�ست�سراف  والــ�ــســركــاء  الــعــلقــة  واأ�ــســحــاب  الإدارة 
قبل  من  اإقرارها  ومت  للم�ستقبل  الرئي�سية  التوجهات 
املجل�ص، ويجري العمل على و�سع خطط تف�سيلية مبا 

يتنا�سب مع اخلطة ال�سرتاتيجية  للهيئة.
الهيئة  اإن  الزعابي  قال  الت�سريعات،  �سعيد  وعلى 
 2017 الــعــام  بــدايــة  منذ  الأنظمة  مــن  العديد  اأطلقت 
ومنها »�سناديق ال�ستثمار« و»الندماج وال�ستحواذ«، 
فيما مت تطوير نظام »احلوكمة«، كما تعكف الهيئة على 
املزيد من الت�سريعات ومنها تنظيم »وكالت الت�سنيف 
املالية  للتكنولوجيا  عامة  �سيا�سة  واإطــلق  الئتماين« 

والتقنيات الت�سريعية        الإلكرتونية.
لتطبيق  طموحة  خطة  متتلك  الهيئة  اأن  واأ�ــســاف 
الهيئة  وموقع  الهيئة  تطبيق  وتطوير  ت�سني«  »البلوك 
امل�ستثمرين،  مع  للتفاعل  املــزايــا  من  العديد  لإ�سافة 
لإعــادة  اتفاقية  على  التوقيع  طــور  يف  الهيئة  اأن  كما 
يتيح  الــذي  وبرجمته  الأ�سا�سية  الهيئة  اأعمال  هيكلة 
اإىل الهيئة عرب التطبيق  للم�ستخدم اخلارجي الدخول 

اأو الإنرتنت.
وقال الزعابي اإنه مت ا�ستحداث عدة اأنظمة واأدوات 
املركزية  واملقا�سة  املالية  اخليارات  نظام  منها  جديدة 
�سمن  املتقدمة  الأ�سواق  اإىل  الأ�سواق  ترقية  اإطار  يف 

موؤ�سر مورجان �ستانلي بحلول 2020.

تغليظ العقوبات
التنفيذي  الرئي�ص  الزعابي،  عبيد  الدكتور  وقــال 
ب�سدد  الــهــيــئــة  اإن  والــ�ــســلــع  املــالــيــة  الأوراق  لهيئة 
هذه  اأبــرز  ومن  قانونها،  على  جديدة  تعديلت  اإجــراء 
التعديلت تغليظ العقوبات على املخالفني، يعتمد على 

منهجية علمية تتبع املعايري العاملية يف هذا اجلانب. 
واأكد اأن حت�سن موؤ�سرات اأداء ال�سركات املدرجة يف 
الربحية والعائد  العائد على  املالية من حيث  الأ�سواق 
اإىل  اأدى  امل�ستثمر،  املــال  وراأ�ـــص  امللكية  حقوق  على 

حت�سن املوؤ�سرات املالية من حيث قيم التداول.

اأنظمة عقود اخليارات
اأبوظبي  و�ــســوق  املـــايل  ــي  دب �ــســوق  اأن  اإىل  ولــفــت 
للأوراق املالية قدما طلبًا للح�سول على نظام اخليارات.
يف  متوقعة  ارتفاعات  هناك  اإن  الزعابي  د.  وقــال   
�سركات  دخــول  مع   2018 العام  يف  الأ�سهم  تـــداولت 
من  العديد  طــرح  اإىل  بالإ�سافة  الأ�ــســواق  اإىل  اأجنبية 
ال�سركات املحلية ح�س�سًا من اأ�سهمها للكتتاب العام ما 

يخلق زخمًا لل�سيولة.
 واأ�ساف اأن ال�سعود املتوقع ياأتي يف ظل النتعا�ص 
املرتقب للموؤ�سرات القت�سادية للدولة وتنويع م�سادر 
الدخل القومي، وانخفا�ص ح�سة ون�سبة العتماد على 

النفط فيه.
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»الهيئة« و»�شلطة اأبوظبي العاملي« تعززان التعاون ف�ي الت�كنولوجيا املالية 

مل�ساورات  كمح�سلة  عنها  الإعــلن  مت  التي  ال�سراكة،  وتاأتي 
وتن�سيق متوا�سل بني اجلهتني؛ بغية العمل على دعم مقومات 
التنمية القت�سادية وامل�ساهمة يف تعزيز م�ستويات النمو الذي 

حتققه الدولة..
تبادل  يتيح  اجلهتني  مــن  لـكل  عمل  اإطـــار  املــذكــرة  فــر  وتــوِّ
الأ�ساليب  املتعلقة بالبتـكار، وعلى وجه اخل�سو�ص  املعلومات 
ف�سًل  املايل،  البتـكار  جمال  فـي  امل�ستخدمة  التنظيمية  والأطــر 
عن التطورات القت�سادية والتجارية التي من �ساأنها التاأثري على 
ن املذكرة الطرفني من دعم وت�سهيل  اخت�سا�سات اجلهتني. ومتكِّ
الأن�سطة املالية والأن�سطة املتعلقة بالتـكنولوجيا املالية مبا يخدم 

�سناعة اخلدمات املالية فـي الدولة.
وقال �سعادة د. عبيد الزعابي الرئي�ص التنفيذي للهيئة : »اإنه 
تنظيم  �سلطة  مع  التعاون  مذكرة  نوقع  اأن  �سرورنا  دواعــي  من 
اخلدمات املالية ب�سوق اأبوظبي العاملي لتج�سد م�سرية التعاون 
والتي  املا�سية،  الأربـــع  ال�سنوات  مــدار  على  بيننا  املتوا�سلة 

�سهدت اإجنازات متوا�سلة ل�سلطة تنظيم اخلدمات املالية و�سوق 
معايري  بو�سع  دقيق  التزام  من  عنه  عرف  مبا  العاملي  اأبوظبي 
تنظيمية عالية امل�ستوى والنهو�ص بر�سالته ب�سكل متميز ومبا 
وفق  وم�سوؤولة  وفعالة  عادلة  اأ�ــســواق  على  احلفاظ  يف  ي�سهم 

اأف�سل املعايري العاملية.
ونوه د. الزعابي اإىل اأن الهيئة ت�سعى لتفعيل قنوات التوا�سل 
التكنولوجيا  بتطوير  املعنيني  املالية  ال�سناعة  يف  �سركائها  مع 
الدور  انطلقًا من  احتياجاتهم، وذلك  )FinTech( وفهم  املالية 
املنوط بها يف توفري البيئة التنظيمية املنا�سبة لتطوير املنتجات 
والآليات واخلدمات املبتكرة مبا يعزز من كفاءة العاملني ب�سوق 

الأوراق املالية ويرتقي بالأداء يف هذه الأ�سواق«.
وتابع يف هذا الإطار، فاإن الهيئة تتخذ املبادرات اللزمة التي 
اآمنة،  جاهزة،  املالية  للأ�سواق  التقنية  البنية  جعل  �ساأنها  من 
قبل  احلديثة  التقنيات  مع  ومتوافقة  ومرنة  التكلفة  ومنخف�سة 
اأطر  توفري  مع  الأ�ــســواق،  يف  وامل�ستثمرين  للمتعاملني  طرحها 
التكنولوجيا  جمــال  يف  لل�سركات  التنظيمية  وامل�سورة  الدعم 
ــاظ عــلــى حــقــوق امل�ستثمرين  اأجــــل �ــســمــان احلــف ــيــة، مــن  املــال
مذكرة  »تتيح   : للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�ساف  وحمايتهم«. 
املــبــادرات  يخ�ص  فيما  اجلانبني  بني  التعاون  املوقعة  التفاهم 
والتطورات املختلفة يف هذا املجال والتفاعل ال�سريع معها وكذلك 
ن من و�سع معايري ومتطلبات  تبادل اخلربات والأفكار، مبا يكِّ
التكنولوجيا  تنظيم  يف  ي�سهم  ومبا  اخلدمات  تقدمي  اتفاقيات 
النظامية وت�سمن  املخاطر  كافة  تتفادى  منا�سبة  املالية ب�سورة 

حتقيق احلماية الإلكرتونية«.

المالية  الخدمات  تنظيم  وسلطة  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  وقعت 
التابعة لسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز التعاون 
فـي  المالية  األسواق  احتياجات  تلبية  شأنه  من  بما  المالي  االبتـكار  ودعم 
الدولة. وقَّع المذكرة سعادة د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة 
بسوق  المالية  الخدمات  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  تينغ،  وريتشارد 
أبوظبي المالي العالمي على هامش فعاليات قمة أبوظبي للتـكنولوجيا 

المالية.

مذكرات تفاهم
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وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع اتفاقا مع �سركة 
نــظــام جــديــد للخدمات  تــطــويــر  بــغــر�ــص  »زيــروكــ�ــص« 
التي  اخلــدمــات  كافة  يغطي  بحيث  للهيئة،  الأ�سا�سية 
تقدمها قطاعات العمل بالهيئة والإدارات الفنية حتديدًا 

مثل الرقابة والرتخي�ص والإ�سدار والتنفيذ.
ويتم تطوير النظام بوا�سطة �سركة »زيروك�ص« التي 
العاملية  ال�سركات  كــربى  بــاإحــدى  اإعـــداده  يف  ت�ستعني 
»اأوبن  �سركة  الأنظمة وهي  اإعداد هذه  املتخ�س�سة يف 

تيك�ست«.
اإن  وقال د. عبيد الزعابي الرئي�ص التنفيذي للهيئة، 
الهيئة ت�ستهدف من اإجناز التفاق، اإعداد نظام متكامل 
بطريقة  العمل  اإجــــراءات  وي�سرع  ال�ستخدام،  �سهل 
ابتكارية، بحيث يربط جميع اإدارات الهيئة الفنية وغري 

الفنية من خلل من�سة اإلكرتونية واحدة.
تــعــد من  الــتــجــربــة  اأن هـــذه  الــزعــابــي  واأ�ـــســـاف د. 
التجارب الرائدة ومتثل نقلة نوعية يف اأ�سلوب وطريقة 
تقدمي اخلدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث ي�سهل النظام 
على ال�سركات عمليات الت�سجيل والرتخي�ص كما ي�سرع 
يف اإجراءات الإ�سدار والت�سجيل والرتخي�ص وغريها 

واإجناز خمتلف الطلبات.
عـــدة وحــــدات تخ�س�ص كل  مــن  الــنــظــام  ويــتــكــون 

الوقت  يف  الهيئة  اإدارات  من  معينة  لإدارة  منها  وحدة 
بـــالإدارات الأخــرى يف نف�ص الوقت.  الــذي ترتبط فيه 
عمل  ت�سهيل  املثال،  �سبيل  على  النظام،  هذا  �ساأن  ومن 
املفت�سني املاليني للهيئة؛ حيث �سيكون متاحًا ا�ستخدامه 

من قبلهم يف املوقع الذي يقومون فيه بالتفتي�ص ب�سكل 
مبا�سر، كما يكن م�ستقبًل ربط النظام بدوائر وجهات 
هذه  مــع  املعلومات  تــبــادل  يتيح  مبــا  اأخـــرى  حكومية 

اجلهات ب�سهولة و�سل�سة.

»الأوراق املالية« توقع اتفاقًا مع »زيروك�س« لتطوير اأنظمة اإلكرتونية ترتقي بالأداء

لمتابعة االلتزام بالقوانين والنظم ومجاالت الرقـابة ومنع المخالفات وتشجيع اإلدراج المشترك 

»الهيئة« توقع مذكرة تفاهم مع »الرقابة املالية« يف غرينزي
وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع وهيئة الرقابة 
التعاون  لتعزيز  تفاهم  مــذكــرة  غــرينــزي  يف  املالية 
واإنــفــاذ  امل�ستثمرين،  حــمــايــة  يخ�ص  فيما  بينهما 
الرقابي  والــدور  املالية،  بالأ�سواق  املتعلقة  القوانني 
والإ�سرايف على الأ�سواق املالية، وتبادل الدعم الفني 

وامل�سورة والتدريب بينهما.
الرئي�ص  الــزعــابــي  عبيد  د.  �سعادة  املــذكــرة  وقــع 
التنفيذي للهيئة ووليام مي�سون املدير العام "للرقابة 
املالية" يف غرينزي، اجلزيرة التابعة للتاج الربيطاين 

والتي تعد اأحد املراكز املالية العاملية املهمة. 
التــفــاق  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�ــســح 
ي�ستهدف  الذي  للهيئة  ال�سرتاتيجي  التوجه  يعك�ص 
قدرتها  تعزيز  يف  ت�سهم  ا�سرتاتيجية  �سراكات  بناء 
التعاون  اىل  باإيجابية  تتطلع  الهيئة  واأن  التناف�سية، 

املتبادل مع الهيئة املناظرة.
من  مزيد  توفري  هو  املذكرة  من  الهدف  اأن  واأكــد   
احلماية للم�ستثمرين، وتعزيز �سلمة اأ�سواق الأوراق 
املالية لدى اجلانبني و�سمان كفاءتها من خلل توفري 

اإطار عمل للتعاون ورفع م�ستوى التفاهم امل�سرتك ما 
بها  ت�سمح  التي  احلــدود  وفق  املعلومات  تبادل  يتيح 

القوانني واللوائح املنظمة لعمل الهيئتني. 
زيــادة  يف  املــذكــرة  ت�سهم  اأن  الزعابي  د.  وتــوقــع 
التن�سيق  تدفق ال�ستثمارات بني اجلانبني من خلل 
بني الهيئتني، خا�سة واأن الغر�ص الأ�سا�سي من هذه 
املخاطر  من  للحد  امل�سرتك  العمل  يف  يتمثل  املذكرة 
املالية  الأ�ــســواق  يف  تتم  التي  بالتعاملت  املرتبطة 
و�سبل حمايتها، ف�سًل عن اإ�سهامها يف دعم وتطوير 
يف  الــنــهــايــة  يف  ي�سب  مبــا  املــالــيــة  الأوراق  قــطــاع 

م�سلحة القت�ساد الوطني.
اإطار  والتحرك يف  تن�سيق اجلهود  اأن  اإىل  ولفت   
املالية  الأ�سواق  رئي�سية ل�ستقرار  موحد هو �سمانة 
الأداء  مب�ستوى  الرتــقــاء  درب  على  مهمة  وخــطــوة 

ومواكبة التطورات املتلحقة يف الأ�سواق العاملية. 
واأو�سح �سعادته اأن الهيئتني �ستتعاونان يف جمال 
بعمليات  املتعلقة  واللوائح  والقواعد  القوانني  اإنفاذ 
واأعمال  ال�سفقات  وترتيب  والتعاملت،  الإ�ــســدار 
الإدارة وال�ست�سارات املتعلقة بالأوراق املالية، وتلك 
واملتعلقة  اأخــرى،  ا�ستثمارية  منتجات  بــاأي  املتعلقة 
امل�ستقبلية  والــعــقــود  املــالــيــة  بــــــالأوراق  بــالــتــعــامــل 
واخليارات وال�ستثمارات اجلماعية وتنظيم التعامل 

بها واإدارتها وتقدمي امل�سورة بخ�سو�سها. 
جمــال  اإىل  يــتــد  الــتــعــاون  نــطــاق  اأن  اإىل  ونـــوه 
املالية،  الأوراق  اأ�ــســواق  على  والرقـابة  ــراف  الإ�ــس
اللتزام  ومتابعة  والت�سوية  املقا�سة  عمليات  وكذلك 
اإىل  اإ�سافة  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة  والنظم  بالقوانني 

التعاون فيما يتعلق بعمليات الدمج وال�ستحواذ.

النظام يسرع في اإلجراءات ويسهل عمليات الربط وتبادل المعلومات

د. عبيد الزعابي: المذكرة 
تستهدف تعزيز سالمة 

األسواق وحماية المستثمرين 
وتبادل الخبرات والدعم الفني 
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را�سد  بح�سور  النقا�سية  احللقة  الهيئة  ونظمت 
لــلأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ص  البلو�سي 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ال�سركال  وح�سن  املالية 
واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  ونخبة  املايل،  دبي  ب�سوق 
بالدولة،  املالية  الأوراق  بقطاع  امل�ستثمرين  وكــبــار 
�سياق  يف  الهيئة  نظمتها  التي  النقا�سية  احللقة  وتاأتي 
اجلهود التي تبذلها للرتقاء باأداء الأ�سواق املالية وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
متتثل  الهيئة  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكـــد   
منظمة  و�سعتها  الــتــي  والــثــلثــني  الثمانية  للمبادئ 
خــلل  بــالــكــامــل  لتطبيقها  خــطــة  ولــديــهــا  ــكــو«  »اأيــو�ــس
لديها  الهيئة  واأن   ،2021  -  2017 اخلم�ص  ال�سنوات 
ا�سرتاتيجية  خطة  وكذلك  للم�سقبل  ا�ست�سرافية  خطة 

اإىل  اإ�سافة  املالية  الأوراق  ب�سناعة  الرتقاء  ت�ستهدف 
مهمتها  واأنظمة  مبادرات  تت�سمن  ت�سغيلية  موؤ�سرات 
رفد �سناعة اخلدمات املالية بالإر�سادات واخلطط مما 

يتطلب تفاعل ال�سناعة معها.
الهيئة  اإجنـــازات  اأبـــرز  عــن  ملحة  الزعابي  د.  ــدم  وق
خلل الفرتة املا�سية خ�سو�سًا ما يتعلق بتطوير اأنظمة 
ومتطلبات  الأويل،  والــ�ــســوق  ال�ستثمار،  �سناديق 
البنك  موؤ�سرات  على  متقدمة  مراتب  وتبووؤ  احلوكمة، 
ا�سرتاتيجية  واإطـــلق  بالتناف�سية،  املتعلقة  الـــدويل 

تطوير �سوق راأ�ص املال الإ�سلمي. 
خطة  ا�ستعرا�ص  النقا�سية  احللقة  خــلل  مت  كما 
والتي   ،2050 عام  حتى  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  الهيئة 
وتاأثري  امل�ستقبلية  للتطورات  �سيناريوهات  ت�سمنت 
حموري التكنولوجيا والقت�ساد على �سناعة الأوراق 
التخطيط  دعم  ت�ستهدف  اأنها  اإىل  الإ�ــســارة  مع  املالية، 
يف  املتوقعة  التغريات  على  بناء  للهيئة  ال�سرتاتيجي 
امل�ستقبل، والتي مت اإعدادها بالتعاون مع بع�ص املراكز 
البحثية  لــلأوراق  والرجوع  املرموقة  العاملية  البحثية 
وكذلك  متخ�س�سني  على  وزعــت  التي  وال�ستبيانات 
اللقاءات مع اأقطاب ال�سناعة، والذين مت دعوة عدد منهم 

للم�ساركة يف فعاليات هذه احللقة النقا�سية.

بمشاركة األسواق المالية وخبراء بارزين ومتخصصين

»الأوراق املالية« ت�شتعر�س حالة الأ�شواق املالية يف الإمارات 
أن  والسلع  المالية  األوراق  لهئية  التنفيذي  الرئيس  الزعابي  عبيد  د.  أكد 
دور الهيئة بالتعاون مع األسواق يركز على استكمال المنظومة التشريعية 

باألنظمة وقواعد العمل الالزمة والمالئمة للتطورات العالمية.
وقال في كلمته خالل افتتاح الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة األوراق 
كافة  أن  إلى  اإلمارات«،  بدولة  المالية  األسواق  »حالة  عن  والسلع  المالية 
في  جميعًا  وشركاء  مصلحة  أصحاب  النقاشية  الحلقة  في  المشاركين 

تنمية األسواق المالية بدولة اإلمارات.

حلقات نقاشية



25أوراق مالية

دور ريادي لتطوير املنظومة 
الت�سريعية والرقابية

 اأو�سح د. عبيد الزعابي اأهم املبادرات التي قامت بها 
الهيئة خلل العامني املا�سيني ممثلة فيما يلي:

�سناديق  نظام  بتطوير  املالية  الأوراق  هيئة  قامت 
مع  متوافقًا  اأ�سبح  بحيث  متكاملة  ب�سورة  ال�ستثمار 
اأن �سوق املال بالدولة  UCITs الأوروبــي، وبني  نظام 

يحتاج لتاأ�سي�ص املزيد من �سناديق ال�ستثمار املحلية.
اأن الهيئة حاليًا تعمل على اإ�سدار لئحة  واأ�سار اإىل 

تنفيذية ملختلف الأنظمة التي اأ�سدرتها ب�سكل متكامل.
املوؤ�س�سات  منــوذج  بتطبيق  الهيئة  قامت  واأ�ــســاف: 
بالدولة؛  املالية  الأ�ــســواق  يف   SRO التنظيم  ذاتــيــة 
ل�ستكمال  املالية  ــواق  ــس الأ� مــع  حثيث  ب�سكل  وتعمل 

املنظومة الت�سريعية لتلك الأدوات واعتمادها.
الهيئة  وقال: بالن�سبة ل�سركات الو�ساطة، فقد عملت 
على ت�سجيع الندماج بينها، وو�سعت �سيا�سة تف�سيلية 
اعتماد  لتجديد  واأخــرى  الو�ساطة،  �سركات  لرتخي�ص 
العاملني من خلل تطوير متطلبات الرتخي�ص والعتماد 
.CPD والختبارات والتعليم املهني                      امل�ستمر
اأمتتة  يف  وا�سعة  خطوات  الهيئة  "قطعت  وتــابــع: 
الرتاخي�ص  نــظــام  تــطــويــر  يف  ي�سهم  مبــا  خــدمــاتــهــا؛ 
وتعمل  الــكــرتونــيــا،  واإ�ــســدارهــا  جتديدها  يتم  بحيث 
ا�ستعدادًا  التكنولوجية  البيئة  وحتديث  لتطوير  حاليًا 
ومن  الرابعة  التكنولوجية  الثورة  تقنيات  ل�ستيعاب 

."Block chain بينها البلوك �سني
وثيقة  اإ�ــســدار  على  حاليًا  الهيئة  "تعمل  واأو�ــســح: 
�سيا�سة  تت�سمن  بحيث   Sandbox ال�سناعة  �سوابط 
Fin-  متكاملة لل�سناعة فيما يخ�ص التكنولوجيا املالية
و�سركاء  ا�ست�سارية  جهات  مع  بالتعاون  وذلك   ،Tech

متخ�س�سني".

وقال: "قامت الهيئة بعقد برامج تدريبية متخ�س�سة 
ويف  املــواطــنــني،  مــن  لديها  العاملني  قـــدرات  لتطوير 
امل�ستقبل«،  لقيادات  املالية  »الرقابة  برنامج  مقدمتها 
لتمكني  اإطار خطتها  الهيئة ملوظفيها يف  تنظمه  والذي 

الكفاءات املواطنة".
لتوعية  الوطني  امل�سروع  الهيئة  "اأطلقت  واأردف: 
يوظف  والذي  بالدولة،  املالية  بالأ�سواق  امل�ستثمرين 
لتحقيق  الإعلمية  والفنون  الت�سالية  الو�سائل  كافة 
لتنمية الوعي ال�ستثماري باأ�سا�سيات وقواعد التداول 
ذات  والت�سريعات  بالأنظمة  والتعريف  الأ�ــســواق  يف 
والأدوات  بــاملــنــتــجــات  اجلــمــهــور  وتــعــريــف  الــعــلقــة 
الر�سائل  من  متكاملة  حزمة  ويت�سمن  ال�ستثمارية، 
امل�ستثمرين  فــئــات  لــكــافــة  تــتــوجــه  ــتــي  ال الــتــوعــويــة 

واملتعاملني يف ال�سوق املايل".
�سركات  لت�سنيف  م�سروعًا  الهيئة  "اأجنزت  وتابع: 
اخلدمات املالية يعتمد مقيا�سًا �سامًل مبني على اأ�س�ص 
ال�سركات  هــذه  اأداء  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  ت�سمن 
لبيئة  يوؤ�س�ص  ممــا  جنـــوم«،  »اخلم�ص  منهجية  وفــق 
ال�سركات،  لهذه  التميز  معايري  اأعلى  حتقق  مناف�سة 
وتعزز  املتقدمة،  الـــدول  يف  مثيلتها  تناف�ص  بحيث 
احلوكمة  مبادئ  وتر�سخ  امل�ستثمرين،  حماية  اآليات 

املوؤ�س�سية".
واختتم قائًل: "�سمن مبادراتها يف جمال التوطني، 
يف  احلكومية  الهيئات  مــع  عــدد  مــع  الهيئة  �ــســاركــت 
م�ساريع متنوعة ت�ستهدف رفع ن�سبة التوطني يف قطاع 

الأوراق املالية والقطاع املايل عمومًا". 

د. عبيد الزعابي: طورنا أنظمة عديدة من بينها صناديق 
االستثمار والسوق األولي وضوابط الحوكمة

الهيئة تعمل على تحديث 
البيئة الرقمية ووضعت 
سياسة متكاملة فيما يخص 
التكنولوجيا المالية
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الفر�ص  ا�ستغلل  اإىل  امل�ستثمرين  البلو�سي  ودعــا 
يعد  اأنه  العتبار  يف  اأخذا  فيه،  املتوافرة  ال�ستثمارية 
العائد  حيث  من  والعامل  املنطقة  اأ�ــســواق  اأف�سل  اأحــد 
على ال�ستثمار؛ اإذ بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية 
لل�سركات املدرجة يف ال�سوق نحو 5.2% مع نهاية عام 

 .2016

يف  املــدرجــة  ال�سركات  عــدد  اأن  البلو�سي  واأ�ــســاف 
ت�سمح  والــتــي  املــا�ــســي،  نوفمرب  بــدايــة  حتى  ال�سوق 
 65 47 �سركة من اإجمايل  بتملك غري الماراتيني، بلغ 
وترية  ارتفاع  يعك�ص  الذي  الأمر  مدرجة،  عامة  �سركة 
بعد  خا�سة  الأخرية  ال�سنوات  يف  الأجنبي  ال�ستثمار 
ترقية ال�سوق اإىل مرتبة الأ�سواق النا�سئة على موؤ�سر 

مورغان �ستانلي كابيتال انرتنا�سيونال العاملية.
واأكد البلو�سي على الريادة الرقمية لل�سوق اعتمادًا 
مــدار  عــلــى  ا�ستحدثها  الــتــي  ــكــارات  ــت الب رزمـــة  عــلــى 
الأعوام املا�سية، وذلك ناجت عن التزامه بربنامج خطة 
اخلدمات  قطاع  وتطوير  بتنمية  يتعلق  فيما  اأبوظبي 
ملمار�سة  التناف�سية  البيئة  وتعزيز  الإمــارة  يف  املالية 
توظيفه  ذلك  اأمثلة  ومن  ال�ستثمارات،  وجذب  الأعمال 
الت�سويت  لإجــراء  اأعماله  يف   block chain لتقنية 
اأول  يجعله  مبا  العمومية  اجلمعيات  يف  اللكرتوين 
�سوق مايل يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يوظف 
هذه التقنية، وكذلك اإطلقه خدمة البيع على املك�سوف 
هذه  بتطبيق  يقوم  املنطقة  يف  �سوق  كـــاأول  الفني- 
اخلدمة- التي �ست�سكل اإ�سافة ملجموعة اخلدمات التي 
على  قدرته  من  �ستعزز  كما  مل�ستثمريه  ال�سوق  يقدمها 

خدمة ال�ستثمارات الوافدة.
حتتية  ببنية  يتاز  ال�سوق  اأن  اإىل  البلو�سي  ولفت 
متنوعة،  مالية  اأوراق  وتــداول  اإدراج  تتيح  متطورة 
ومنتجات  خــدمــات  للم�ستثمرين  يــوفــر  الـــذي  الأمـــر 
الــعــاملــيــة يف جمــال  املــمــار�ــســات  اأفــ�ــســل  وفـــق  مبتكرة 

وينحهم  ال�سركات،  وحوكمة  وال�سفافية  الإف�ساح 
من  متنوعة  جمموعة  يف  مدخراتهم  ل�ستثمار  فر�سة 
مكانة  تعزيز  يف  ماي�سهم  وهــو  املــدرجــة،  ال�سركات 
دخل  حيث  وم�ستقر،  اآمــن  ا�ستثمار  كوجهة  ال�سوق 
الربع  نهاية  وحتى   2017 الــعــام  بــدايــة  منذ  ال�سوق 
اأن  عن  ف�سًل  ا�ستثمارية،  موؤ�س�سة   391 منه  الثالث 
اأكرب 25 �سركة عاملية ل�سركات اإدارة الأ�سول متواجدة 
يف ال�سوق وت�ستثمر ب�سكل فعال، كما يحت�سن ال�سوق 
281  من اأكرب �سناديق التقاعد الدولية، بحيث جتاوز 

حاجز  بال�سوق  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  عدد  اإجمايل 
بينها  من  املا�سي  �سبتمرب  بنهاية  موؤ�س�سة   7500 الـ 

5556 موؤ�س�سة اأجنبية. 

را�شد البلو�شي:
 ريادة رقمية ل�شوق اأبوظبي وبيئة ا�شتثمارية 

اآمنة حتقق العائد الأعلى اإقليميًا وعامليًا
من جانبه نوه �سعادة را�سد البلو�سي الرئي�ص التنفيذي ل�سوق اأبوظبي للأوراق املالية اإىل اأن ال�سوق كان من 
بني ال�سباقني يف تطبيق اأف�سل معايري حوكمة ال�سركات يف املنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة امل�ستثمرين بال�سوق 
وزاد من حجم ال�ستثمارات؛ حيث جتاوز اإجمايل قيمة التداولت )بيعًا و�سراًء( منذ بداية العام اجلاري وحتى 
2016، كما  بالفرتة من عام  4% مقارنة  ن�سبتها نحو  76 مليار درهم، وذلك بزيادة بلغت  الثالث  الربع  نهاية 
بيئة  ال�سوق يثل  اأن  ذلك من  يعنيه  نف�سها، مبا  الفرتة  7% يف  بلغت  بن�سبة  كذلك  التداولت  اأحجام  ارتفعت 

ا�ستثمارية اآمنة لل�سركات واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية. 

سوق أبوظبي أحد أفضل 
أسواق المنطقة والعالم من 
حيث العائد على االستثمار

حلقات نقاشية
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وك�سف ال�سركال اأن ال�سوق ا�ستعد لإطلق جمموعة 
على  البيع  بينها  ومن  واملنتجات  اخلدمات  من  جديدة 
املك�سوف املنظم، وتداول العقود الآجلة، كما حر�ص على 
اأف�سل املمار�سات  اتباع  ال�سركات املدرجة على  ت�سجيع 
والإف�ساح  وال�سفافية  احلوكمة  يخ�ص  فيما  العاملية 
املجتمع  مــع  علقاتها  وتوطيد  امل�ستثمرين  وعــلقــات 
امل�ستثمرين  مــوؤمتــرات  خــلل  من  العاملي  ال�ستثماري 
املال  عوا�سم  يف  ينظمها  التي  الرتويجية  والفعاليات 

العاملية.
�سمن  اأي�سًا-  يحر�ص  ال�سوق  اأن  ال�سركال  واأو�سح 
حلول  تطوير  على  الذكية«-  »البور�سة  ا�سرتاتيجية 

تلك  حققت  وقــد  املتعاملني،  فئات  كافة  خلدمة  مبتكرة 
ومنها  املـــال،  اأ�ــســواق  خدمات  يف  نوعية  نقلة  احللول 
التي   eIPO الأولــيــة  للكتتابات  اللكرتونية  املن�سة 
وبطاقة  الكتتابات،  لإجناز  ومبتكرة  ذكية  اأداة  اأتاحت 
املتطورة  الإف�ساح  وحلول  الأربـــاح،  لتوزيع  اآيف�سرت 
ال�ستثماري  ال�سلوك  حتليل  وبــرنــامــج   ،»eFSAH«
eSAR وغـــريهـــا، وهـــي جــمــيــعــًا خــدمــات عــــززت من 

مثالية  و�سعية  يف  يكون  كي  واأهلته  ال�سوق  تناف�سية 
لتحقيق النمو امل�ستدام. ولفت ال�سركال اإىل اأن اجلهود 
املثمرة التي قام بها ال�سوق على مدى ال�سنوات املا�سية 
يف جمال تطوير البنية الأ�سا�سية والتنظيمية- بالتعاون 

ترقية  يف  اأ�سهمت  وال�سلع-  املالية  الأوراق  هيئة  مع 
العاملية  الأ�ــســواق  فئة  اإىل  الإمـــارات  يف  الأ�سهم  �سوق 
النا�سئة، ومكنت ال�سوق من امل�سي قدمًا يف البناء على 
ما حتقق من اإجنازات وتهيئة الأر�سية املنا�سبة لتحقيق 

متطلبات الرتقية اإىل فئة الأ�سواق املتقدمة. 

ح�شن ال�شركال:
تبني منهجية التطوير والبتكار وتنويع 

املنتجات والفر�س ال�شتثمارية
بدوره قال ح�سن ال�سركال، الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف �سوق دبي املايل اإن ا�سرتاتيجية �سوق دبي املايل 
تركز على تعزيز تناف�سيته وتنويع املنتجات والفر�ص ال�ستثمارية التي يوفرها للم�ستثمرين، وتبني منهجية 
التطوير والبتكار فيما يخ�ص خدمات ال�سوق املقدمة. واأ�سار اإىل اأنه يف �سياق ا�سرتاتيجية ال�سوق للعام 2021، 
د�سن ال�سوق عددًا من املبادرات النوعية ت�سمنت اإطلق من�سة متكاملة لتداول �سناديق املوؤ�سرات تعترب الأوىل 
ال�سوق،  و�سانع  ال�سيولة،  وتوفري  بالهام�ص،  التداول  خدمات  اإطــلق  مت  كما  املنطقة،  م�ستوى  على  نوعها  من 

والتداول املبا�سر يف ال�سوق، وذلك بهدف توفري اآليات تزيد الفعالية وتعزز اأن�سطة التداول ب�سورة م�ستدامة.

أعددنا إلطالق مجموعة من 
الخدمات والمنتجات كالبيع 
على المكشوف المنظم 
وتداول العقود اآلجلة
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 خرجت احللقة النقا�سية مبجموعة من املقرتحات 
يكن  والبحث،  النقا�ص  ت�سمنها  التي  والتو�سيات 

تلخي�سها على النحو التايل:
التي  التالية  اجلــوانــب  على  الرتكيز  �ــســرورة   -
تعترب من بني متطلبات ترقية الأ�سواق على موؤ�سرات 

مورجان �ستانلي:
لـــلأ�ـــســـواق                 املــ�ــســتــثــمــريــن  دخـــــول  • تــ�ــســهــيــل 

.Market access

املنتجات،  وتوفري  ال�سناعة،  متطلبات  تفهم   •
والهتمام بحوكمة ال�سركات.

ال�سركات. يف  الأجانب  متلك  ن�سب  • زيادة 
• الدخول يف ترتيبات تتعلق بالعرتاف املتبادل 
ذات  اأخــرى  مناطق  يف  اخلدمات  وتقدمي  بالأنظمة 

.Passporting ت�سريعات خمتلفة
• رفع القيمة ال�سوقية للأ�سواق، من خلل اإدراج 

�سركات كبرية جتتذب امل�ستثمرين.
ال�سايف  اأ�سا�ص  على  للمقا�سة  ت�سريع  اإ�سدار   •

Netting، وو�سع معايري للعرتاف بال�سمانات.

لتاأ�سي�ص  ت�سريع  نظام/  اإ�سدار  جدًا  املهم  • من 

.SPV الكيانات ذات الغر�ص اخلا�ص
بهدف  املالية  الأوراق  على  م�ستقات  توفري   •

توفري و�سيلة للتحوط �سد املخاطر.
املــجــمــعــة                      احلـــ�ـــســـابـــات  ا�ـــســـتـــخـــدام  • اإتــــاحــــة 

.Omnibus/ Nominee accounts

امل�ستثمرين  ــة  وتــوعــي بــتــثــقــيــف  الهـــتـــمـــام   •
بال�ستثمار يف اأ�سواق الأوراق املالية.

العامة  الــ�ــســركــات  اإدارات  جمــالــ�ــص  تــوعــيــة   •
مبــتــطــلــبــات احلـــوكـــمـــة، وتــ�ــســجــيــع املــ�ــســتــثــمــريــن 
ويف  ـــكـــرتوين،  الإل الت�سويت  يف  ال�ـــســـرتاك  عــلــى 

اجلمعيات العمومية، ب�سورة اأكرب.
اإىل  جنبًا  الن�سطة  للأ�سهم  موؤ�سرات  اإ�سدار   •

جنب مع املوؤ�سرات احلالية.
• �سرورة ن�سر تفا�سيل كافية عن �سريبة القيمة 

امل�سافة على عمولت التداول.
الو�ساطة  ل�سركات  املال  راأ�ص  متطلبات  زيادة   •
وت�سجيعها  تقدمها،  التي  اخلدمات  مع  يتنا�سب  مبا 
مــتــعــددة لتنويع  تــراخــيــ�ــص  عــلــى احلــ�ــســول عــلــى 

اإيراداتها.

اأمــــام  حتــلــيــلــيــة  وتـــقـــاريـــر  اأبــــحــــاث  • تـــوفـــري 
امل�ستثمرين بوا�سطة �سركات متخ�س�سة ومرخ�سة.

على  لل�سركات  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ت�سجيع   •
وامل�سروعات  التحديات  عن  للم�ستثمرين  التحدث 
على  الرتكيز  من  مزيد  واإعــطــاء  بال�سركات  املتعلقة 
يف  الإفــ�ــســاح  �سرعة  خــلل  مــن  امل�ستثمرين  توعية 
حالة وجود عوامل جوهرية توؤدي لنخفا�ص اأ�سعار 

الأ�سهم، اأو يف حالة وجود م�ساكل بال�سركة.
وزيادة  بالتداول  احلرة  الأ�سهم  ن�سبة  زيــادة   •
�سنوية  ن�سف  ب�سورة  لتكون  الأربــاح  توزيع  معدل 

بدًل من �سنوية فقط.
جمل�ص  رئي�ص  من�سب  �سغل  معايري  و�سع   •
�سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  تنفيذي/  رئي�ص  اإدارة/ 
اأع�ساء جمل�ص  م�ساهمة عامة بوا�سطة جلان يعينها 

الإدارة لهذا الغر�ص.
ال�سفافية والإف�ساح  العمل على تعزيز م�ستويات 
القوائم  عن  الإف�ساح  فرتة  وتخفي�ص  اأكــرب  بدرجة 

املالية لل�سركات. 

مقترحات وتوصيات الحلقة النقاشية
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كذلك تناول روبرت اأن�ساري املدير الإقليمي لل�سرق 
جمموعة   MSCI �ستانلي  مورجان  ملوؤ�س�سة  الأو�سط 
من النقاط املتعلقة مبوؤ�سر مورجان �ستانلي للأ�سواق 
النا�سئة، مو�سحًا اأن قيمة ال�سركات املدرجة عليه ت�سل 

اإىل 1.7 تريليون دولر.
دول  �ــســركــات  اأداء  يف  انخفا�سًا  هــنــاك  اأن  وبــني   
على  املــدرجــة  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�ص 
لها  التي  الــبــرتول..  اأ�سعار  انخفا�ص  نتيجة  املوؤ�سر، 

تاأثري على اأداء اأ�سواق الأوراق املالية.
واأ�ساف اأن هناك جمموعة عوامل من �ساأنها التاأثري 
ومن  احلالية،  املرحلة  يف  املنطقة  اأ�ــســواق  على  �سلبًا 
التناف�ص  عــن  ف�سًل  اجليو�سيا�سية،  العوامل  بينها 

املحتدم بني دول املنطقة يف جذب روؤو�ص الأموال.
اإن هناك عددا كبريا من ال�سركات ل  وقال ان�ساري 
اإجمايل  من   %30 عن  فيها  الأجانب  متلك  ن�سبة  تزيد 
ن�سب  فيها  توجد  اأخــرى  �سركات  هناك  واأن  الأ�سهم، 
فيها  الت�سرف  يتم  �سيادية، ول  ل�سناديق  ملكية كبرية 
وهو ما يوؤثر على �سيولة الأ�سهم نظرًا لأن كمية الأ�سهم 

املتاحة للتداول قليلة.
يف  الأجانب  متلك  ن�سبة  زادت  كلما  اأنه  اإىل  ولفت   
على  الرتقية  احــتــمــالت  ارتفعت  املحلية،  ال�سركات 

املوؤ�سرات العاملية لأ�سواق متقدمة.

عوامل خمتلفة
املنتدب  الع�سو  يا�سني-  علي  حممد  ا�ستعر�ص  كما 
ل�سركة اأبوظبي الأول للأوراق املالية بع�ص الإح�ساءات 
عن اأداء الأ�سواق، م�سريًا اإىل اأن �سوق الأوراق املالية- 
مقارنة باأ�سواق النقد- تعد جاذبة من منظور توزيعات 
الأربــــاح والــعــوائــد. واتــفــق يا�سني مــع اأنــ�ــســاري يف 
بينها  من  خمتلفة  لعوامل  يعود  الأ�ــســواق  تراجع  اأن 
اجليو�سيا�سية  والأو�ـــســـاع  النفط  اأ�ــســعــار  انخفا�ص 
املناف�سة  الأ�ــســواق  بع�ص  جاذبية  ارتــفــاع  اإىل  اإ�سافة 

باملنطقة، ف�سًل عن قلة الكتتابات الأولية.

جاذبية االأ�سواق 
خلدمات  الإقليمي  الرئي�ص  البلو�سي،  نبيل  وتناول 
م�ساألة   ،HSBC ببنك  العاملية  والأ�ــســواق  املوؤ�س�سات 
اأ�سار  حيث  امل�ستثمرين؛  اأمــام  الدولة  اأ�سواق  جاذبية 
اإىل  العاملية  املوؤ�سرات  على  الدولة  اأ�سواق  ترقية  اإىل 
ملحفزات  حتتاج  ــواق  الأ�ــس اأن  وبــني  نا�سئة.  اأ�ــســواق 
الرتكيز  يجب  واأنــه  املوؤ�س�ساتيني،  امل�ستثمرين  جلذب 
املحلي  املوؤ�س�ساتي  امل�ستثمر  التي جتعل  العوامل  على 

والأجنبي يف�سل اأ�سواق الدولة على غريها.
اأن هناك تطور يف الأعــوام الأخــرية على   واأو�سح 
والأ�سواق  الهيئة  بني  دائم  توا�سل  هناك  اأن  الأنظمة، 

وال�سناعة فيما يخ�ص اإ�سدار الأنظمة وقواعد العمل.

 اندماج �سركات الو�ساطة
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  قــريــرة  بــن  فتحي  واأكـــد 
�سركات  مــن  عــدد  لنــدمــاج  املا�سة  احلــاجــة  ميناكورب 
اأهمية  على  وركـــز  قــويــة،  كــيــانــات  لتكوين  الــو�ــســاطــة 

ت�سجيع املناف�سة بني �سركات الو�ساطة الكربى.
النقا�سية  احللقة  يف  امل�ساركني  من  كبري  عدد  وقــام 
تطوير  جمــالت  ب�ساأن  وملحظاتهم  مرئياتهم  بعر�ص 
الأ�سواق املالية والو�سول باأدائها اإىل معدلت مرتفعة 
وفق اخلطط املو�سوعة من قبل الهيئة ومبا يتوافق مع 

اأف�سل املمار�سات العاملية. 

خبراء يستعرضون آليات النهوض بأداء األسواق
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اقبال كبير على اكتتاب الشركة

»الأوراق املالية« توافق على قيد »اأدنوك للتوزيع« 

ومت تداول اأ�سهم »اأدنوك للتوزيع« يف �سوق اأبوظبي 
.»ADNOCDIST« للأوراق املالية حتت الرمز

بـ2.50  للتوزيع«  »اأدنـــوك  �سركة  اأ�سهم  ت�سعري  ومت 
وبلغت  دي�سمرب،  مــن  الثامن  يف  الــواحــد  لل�سهم  درهــم 
وقت  درهــم  مليار   31.3 نحو  لل�سركة  ال�سوقية  القيمة 
للموؤ�س�سات  النهائية  التخ�سي�سات  بلغت  فيما  الإدراج، 
حملية  مــوؤ�ــســ�ــســات   %60(  %90 نــحــو  ال�ــســتــثــمــاريــة 
الأفراد وغريهم  للم�ستثمرين  بلغت  كما  دولية(،  و%30 

من امل�ستثمرين نحو %10.
ل�ستقبال  موؤهلة  الإمــارات  اأ�سواق  اأن  الهيئة  واأكــدت 
مزيد من الكتتابات والطروحات يف الفرتة القادمة، وهو 
ما �سوف ي�سهم يف تنمية وتطوير واإنعا�ص حركة تدفق 
روؤو�ص الأموال والتداول بالأ�سواق املحلية، وكذلك رفع 

راأ�ص املال ال�سوقي لها لتكون اأكرث جذبا للم�ستثمرين.
على  عام  ب�سكل  يعتمد  الأوىل  ال�سوق  ن�ساط  وقالت: 

ا�ستثمارات  جذب  يف  ت�سهم  والتي  اجلديدة  الطروحات 
تتعلق  حينما  الطروحات  اأن  موؤكدة  جدد،  وم�ستثمرين 
فاإنها تنجح  ب�سركات تعمل يف قطاعات جديدة وواعــدة 
جديدة  �سيولة  متثل  اأجنبية  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف 
هذه  يف  ال�ستثمار  يف  الــراغــبــني  امل�ستثمرين  قبل  مــن 

القطاعات وهو ما يربز اأهمية تنويع القطاعات.
ــى ا�ــســتــقــطــاب  ـــطـــروحـــات اجلــــديــــدة عــل ــعــكــف ال وت
اأ�سواق  وتعمق  املطلوب  الزخم  وخلق  جدد،  م�ستثمرين 
التداول  اإيجابًا على قيم  بالدولة مما ينعك�ص  املال  راأ�ص 
يف  ال�ستثمار  على  الــعــائــد  وكــذلــك  الــتــداول  واأحــجــام 

الأ�سهم.
احلكومية  ال�سركات  توجه  اأن  اإىل  الهيئة  ونــوهــت 
يف  والإدراج  الــعــام  للكتتاب  اأ�سهمها  مــن  جــزء  لطرح 
اأ�سواق الأوراق املالية بالدولة هو اأمر اإيجابي للأ�سواق 
اأخــرى،  جهة  من  احلكومية  ولل�سركات  جهة  من  املالية 
الأ�سواق  فاعلية  من  يعزز  التوجه  هذا  اأن  اإىل  واأ�سارت 
املالية يف الدولة، ويدعم القت�ساد الوطني، وي�ساعد تلك 
ال�سركات على تو�سيع قاعدة امل�ستثمرين لديها، ف�سًل عن 
ال�سركات من خلل  اأداء هذه  دوره يف حت�سني وتطوير 
يوؤدي  ما  وهو  احلوكمة  ونظم  ال�سفافية  مبادئ  تطبيق 
احل�سول  على  قدرتها  وبالتايل  اأعمالها  منو  تعزيز  اإىل 
على متويل اإ�سايف لتمويل اأن�سطة النمو فيها، مبا يعزز 

وجودها وقوة امليزات التناف�سية لديها. 

أبوظبي  بترول  شركة  قيد  على  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  وافقت 
العامة  المساهمة  الشركات  فئة  ضمن  للتوزيع«  »أدنوك  للتوزيع  الوطنية 
المحلية. وتم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، وذلك 
التنفيذي  الرئيس  دولة  وزير  شهدها  التي  التداول،  جرس  قرع  مراسم  عقب 
لـ»أدنوك« ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس مجلس 

إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية، حمد عبداهلل الشامسي.

قيد �شركة » اإثمار« البحرينية
قيد  على  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  وافقت 
البحرينية"�سركة  القاب�سة  الإثمار  �سركة  اأ�سهم 
م�ساهمة بحرينية" �سمن فئة ال�سركات امل�ساهمة 
دبي  �سوق  لدى  لــلدراج  متهيدا  الأجنبية  العامة 
املايل. وبذلك ارتفع عدد �سركات امل�ساهمة العامة 
 113 منها  �سركة   131 اىل  الهيئة  لــدى  املقيدة 

�سركة حملية و18 �سركة اجنبية
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»الهيئة« تنفذ حملة وا�شعة لتوعية امل�شتثمرين يف الأ�شواق املالية

اأجهزة  عرب  التوعية  ر�سائل  بث  يف  الهيئة  وبـــداأت 
م�سرف  مع  بالتعاون  وذلــك  الدولة  يف  الآيل  ال�سراف 
الإمارات املركزي، بحيث يتاح قراءة الر�سائل التوعوية 
عرب �سا�سات ال�سرافات اللية بهدف تثقيف امل�ستثمرين 

والذين ينفذون معاملت مالية عرب هذه الأجهزة.
و�سعت  بحيث  امل�ستهدف  اجلمهور  الهيئة  وو�سعت 
مدينة  يف  الرئي�سية  الــتــقــاطــعــات  يف  كــبــرية  �ــســا�ــســات 
كما  التوعوية،  الر�سائل  بــث  خللها  مــن  يتم  اأبوظبي 
تت�سمن  انفوجرافيك�ص  فيديو  مقاطع  ببث  الهيئة  تقوم 

الر�سائل على قنوات �سما دبي واأبوظبي والمارات.
مع  بالتعاون  اأي�سا  الهيئة  تبث  ذاتـــه،  الإطـــار  ويف 
توعية  ر�سائل  ات�سالت"  للت�سالت"  المــارات  �سركة 
متوا�سل  ب�سكل  املحلية  املــال  اأ�ــســواق  يف  للم�ستمرين 

وذلك عرب ر�سائل ن�سية ق�سرية.
ت�سم  الهيئة  اأطلقتها  التي  التوعية  حملة  اأن  يذكر 
والت�سالية  الإعلمية  الو�سائط  من  متكاملة  منظومة 
بالإ�سافة   ،Apps الإلكرتونية  التطبيقات  مثل  املبتكرة 
املــتــعــددة  ــط  ــائ ــس ــو� ال بــطــريــقــة  املــنــتــجــة  الأفــــــلم  اإىل 
الر�سوم  وكذلك  املعلوماتية،  والر�سوم  )املالتيميديا(، 
الفيديو  ومــقــاطــع  الــكــارتــونــيــة،  والــر�ــســوم  املــتــحــركــة، 

التوا�سل  �سبكات  عــرب  تبادلها  يكن  الــتــي  الق�سرية 
و�سناب  واإن�ستجرام،  وفي�سبوك  )تــويــرت  الجتماعي 
مثل  املبا�سر  الرقمي  البث  وبرامج  وغــريهــا...(،  �سات، 
 ،SMS الق�سرية  الن�سية  والــر�ــســائــل   ،prescope

اإىل  بــالإ�ــســافــة   ،MMS املــتــعــددة  الــو�ــســائــط  ور�ــســائــل 
املواقع الإلكرتونية وقوائم الربيد الإلكرتوين ف�سًل عن 
والف�سائيات،  ال�سحف،  يف  املتمثلة  التقليدية  الو�سائل 
الندوات  املبا�سر يف  ال�سخ�سي  واملطبوعات، والت�سال 

واملعار�ص واملجال�ص الرم�سانية. 

تستهدف  واسعة  توعية  حملة  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  تنفذ 
الوطني  المشروع  ضمن  وذلك  المالية،  األوراق  أسواق  في  المستثمرين 
توعية  في  بها  المنوط  الدور  ضوء  في  الهيئة،  اطلقته  الذي  للتوعية 
استثماري  قرار  اتخاذ  أجل  من  التخطيط  أن  االعتبار  في  باألخذ  المستثمرين، 
سليم يستلزم بالضرورة الحصول على معلومات مالية مالئمة تسهم في 

ترشيد هذا القرار وتحقيقه الهدف المطلوب.

»الهيئة« وضعت رسائل 
توعية على شاشات كبيرة 
في التقاطعات الرئيسية 
في مدينة أبوظبي لتوسيع 
الجمهور المستهدف
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توحيد  �سبيل  فـي  كبريًا  جهدًا  الهيئة  تبذل  وقــال: 
الدولية  املعايري  مع  متوافقًا  وجعله  التنظيمي  الإطــار 
الدولية  ال�سركات  واجتذاب  ال�سفافية  حت�سني  بهدف 
العربية  الإمـــارات  دولــة  فـي  التداول  على  وت�سجيعها 
عن  العمل  فـي  ن�ستمر  اأن  نــاأمــل  واأ�ــســاف:  املــتــحــدة. 
اإثر  على  موحدة  مقا�سة  دار  لإن�ساء  الهيئة؛  مع  كثب 
لـــلأوراق  اأبــوظــبــي  �سوق  مــع  اتفاقية  بتوقيع  قيامنا 
تقا�ص  �سركة  وجود  اأن  واأعتقد  املا�سي.  العام  املالية 
مركزية وطنية فـي الدولة حت�سل على متويل كاف من 
التي  املخاطر  تخفيف  على  �سي�ساعد  متويل  اآلية  خلل 
تواجهها �سركات التقا�ص املركزية فيما بينها و�سي�سع 
الوجهات  �سدارة  فـي  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة 

ال�ستثمارية عامليًا.
دبي  لبور�سة  ا�ستثنائيا  عامًا  كان   2017 اأن  واأكــد 
للذهب وال�سلع من جوانب عديدة؛ اإذ �سجلت البور�سة 
جديدة،  قيا�سية  تــداول  م�ستويات   2017 عــام  خــلل 
وحققت  نوعها،  من  وفريدة  مبتـكرة  منتجات  واأطلقت 
على  وح�سلت  ال�سرتاتيجية،  �سراكاتها  فـي  منـــوًا 

فـي  وا�سعًا  ا�ستح�سانًا  ولقــت  تنظيمية،  اعرتافات 
اأو�ساط امل�ستغلني فـي ال�سناعة اأي�سًا.

عقود  اأحد   2017 فـي  اأطلقت  البور�سة  اأن  وبني 
فـي  ال�سينية  بالعملة  املرتبطة  الــذهــب  م�ستقات 
عزز  كما  نوعه.  من  الأول  كان هو  الدولية  الأ�سواق 
البور�سة  مكانة  الآجلة  �سانغهاي  ذهب  عقود  اإدراج 
هذه  اإدراج  فمنذ  كبري؛  ب�سكل  العاملية  الأ�سواق  فـي 
العقود فـي 10 مار�ص 2017، �سهد هذا املنتج الفريد 
من نوعه منوًا مطردًا من حيث احلجم ومت تداوله فـي 

اأكرث من 38,000 تعامل. 
ونوه اإىل اأن البور�سة ًاطلقت 44 عقدًا جديدًا من 
لي�سل  املمتازة؛  الآجلة  املفردة  الهندية  الأ�سهم  عقود 
54 �سهمًا؛  اإىل  للتداول  اإجمايل ما هو مطروح  بذلك 
ما اأدى اإىل تو�سيع حمفظة منتجات الأ�سهم اخلا�سة 

بنا ب�سكل كبري..
باملنتجات  يتعلق  فيما  اأكــرب  عمقًا  "اأحدثنا  وقــال: 
فـي  الثقة  زيـــادة  على  �ساعد  الــذي  الأمـــر  الرئي�سية، 

الأ�سواق".

اإدارة  على  قــدراتــنــا  املا�سي  الــعــام  "عززنا  وتــابــع   
املخاطر مع حتقيق منو فـي �سراكاتنا ال�سرتاتيجية؛ اإذ 
ركزت البور�سة جهودها على تعزيز وجودها فـي منطقة 
التطور  اأفريقيا...ويتمّثل  و�سمال  الأو�ــســط  ال�سرق 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  فـي  املجال  هــذا  فـي  الرئي�سي 
�سوق اأبوظبي للأوراق املالية بهدف التعاون فـي اإن�ساء 
�سركة تقا�ص مركزية م�سرتكة فـي دولة الإمارات العربية 
النمو  مــن  ملزيد  املــجــال  التعاون  هــذا  ويتيح  املتحدة. 
والتطور فـي الأ�سواق املالية فـي الدولة، و�سيعمل على 
البور�سة  اأبرمت  وقد  والتقا�ص.  التداول  معايري  رفع 
راأ�ــص اخليمة وجمموعة  من: م�سرف  كل  مع  اتفاقيات 
عاي�ص بن دعجم ال�سعودية بهدف التعاون فـيما يتعلق 
باثنني من املنتجات املرتبطة بالذهب؛ ما اأدى اإىل حتقيق 
مزيد من التو�سع فـي �سلة املعادن الثمينة اخلا�سة بنا"..
اأع�سائنا منوها املطرد؛ فقد  "وا�سلت قاعدة   وقال: 
ال�سرق  منطقة  من  اجلــدد  الأع�ساء  من  بالعديد  رحبنا 
الأو�سط واآ�سيا واأوروبا فـي العام املن�سرم؛ وهو ماعزز 
وجود البور�سة والعرتاف بها على ال�سعيد الدويل...

البور�سة  حققت  فقد  التنظيمي،  ال�سعيد  على  اأمــا   
الأول،  ورئي�سيني:  هاميـن  اإجنازين 
املالية  الأوراق  هيئة  اعـــرتاف  هــو 
والأ�ــســواق الأوروبــيــة ب�سركة 
بو�سفها  ال�سلع؛  ملقا�سة  دبي 
�ــــســــركــــة مـــقـــا�ـــســـة 
مركزية موؤ�س�سة 
فـــــي دولـــــة غري 

اإىل جميع  الو�سول  اأتاح هذا العرتاف  اأوروبية. وقد 
دون  البور�سة  معاملت  لت�سوية  الأوروبــيــة؛  البنوك 
ذلك بفرتة  اإ�سافية. وبعد  راأ�سمالية  اأي متطلبات  تـكبُّد 
ال�سلع  ملقا�سة  دبي  و�سركة  البور�سة  ح�سلت  وجيزة، 
على موافقة �سلطة تنظيم اخلدمات املالية، وهي اجلهة 
بو�سفها  العاملي؛  اأبوظبي  �سوق  تنظيم  عن  امل�سوؤولة 
هــذا  وُيــّكــن  ــعــد.  ُب عــن  تعمل  مقا�سة  ودار  بــور�ــســة 
اأبوظبي العاملي  العرتاف ال�سركات املُ�سجلة يف �سوق 
التابعة  والتقا�ص  الــتــداول  من�سات  اإىل  الو�سول  من 
ت�سلطان  املــبــادرتــني  هــاتــني  اأن  حــني  وفـــــي  للبور�سة. 
فاإنهما  قــدراتــهــا،  وتــنــوع  البور�سة  قــوة  على  ال�سوء 
تطوير  فـي  الكبرية  البور�سة  م�ساركة  اأي�سًا  تــربزان 

اأ�سواق ال�سلع وامل�ستقات املحلية والإقليمية.
التي  الفريدة  واملنتجات  املتميز  لأدائــهــا  وتقديرًا   
اأطلقتها هذا العام، حازت البور�سة على جائزة "بور�سة 
العام" من فيوت�سرز اأند اأوب�سنز وورلد فـي حفل جوائز 
جلوبال اإنف�ستور ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

لعام 2017.

 خطط ومبادرات 
تـكثيف  على   2018 خلل  البور�سة  �ستعمل  وقال: 
جهودها وتركيزها على ثلثة جمالت رئي�سية؛ هي:

ذات  جــديــدة  وخــدمــات  منتجات  طــرح   •
التعاون  جمل�ص  اإىلمنطقة  بالن�سبة  اأهمية 

اخلليجي.
التي  القيادية  املـكانة  على  احلفاظ   •
تعزيزها  على  والعمل  البور�سة  اأحرزتها 

يف ال�سوق الرئي�سية لها.
التكنولوجية  الطروحات  تو�سيع   •
لديناوتعزيزها؛ لتح�سني جتربة العملء.

 2017 عام استثنائي لبورصة دبي للذهب والسلع

غورانغ دي�شاي: دور حموري للهيئة ف�ي تطوير �شوق تداولت ال�شلع 

ذهب وسلع

أن  والسلع،  للذهب  دبي  لبورصة  التنفيذي  الرئيس  ديساي،  غورانغ  أكد 
أسواق  تنظيم  عن  المسؤولة  الجهة  بوصفها  والسلع،  المالية  األوراق  هيئة 
أفضل  تطوير  إلى  تهدف  متواصلة  جهود  ببذل  قامت  اإلماراتية،  المال  رأس 
الممارسات العالمية ونشرها فـي الوقت الذي تحرص فيه على حماية حقوق 

المستثمرين، وإدارة المخاطر المالية، وإيجاد إطار تنظيمي قابل للتطبيق.
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التخطيط املايل مفتاح لنجاح ال�شتثمارات 

تقييم
 موقفك
 المالي

إعداد بيان
 لتدفقاتك

 النقدية

تحديد األموال 
الجاهزة 

لالستثمار

حدد
 أهدافك 

االستثمارية

 ضع
 برنامجك 

االستثماري 

سبل  عن  تختلف  األج��ل  قصيرة  أهدافك  لتحقيق  االستثمار  سبل   •
االستثمار لتحقيق أهدافك طويلة األجل

• من المالئم أن يكون استثمارك في السوق المالي طويل 
األجل. 

تقوم  ما  بخالف   - سائلة  أم��واال  لديك  أن  من  تأكد   •
بإستثماره - تكفي لتغطية نفقاتك المعيشية والتزاماتك 

المالية لفترة قد تتراوح بين3- 6 أشهر.

قصيرة األجل أم طويلة األجل أم خليط بينهما
"• ما هو معدل االدخار المستهدف ؟ 

"• هل العائد الذي تحققه من استثماراتك حاليًا يكفي لتحقيق أحالمك؟ 
• هل وسيلة االستثمار واختياراتك التي تتبعها حاليا تحقق القدر الذي 

 ترغبه من األمان بدرجة تكفي ألن تقابل التزاماتك كلما احتجت إلى أموال؟ 

• احسب كل ما تمتلكه من ثروات )ممتلكات ورؤوس أموال(.
• احسب التزاماتك المالية.

والناتج  ممتلكاتك  مجموع  من  والمصروفات  االلتزامات  اخصم   •
يسمى "صافي ثرواتك".

• ما تحصل عليه من أموال شهريًا.
االلتزامات  تسديد  وأقساط  معيشية  مصروفات  من  شهريًا  تنفقه  ما   •

المالية.
• قم بتحديد صافي التدفقات النقدية الشهرية.

ال�ستثمار الناجح بحاجة اإىل التخطيط واإىل �سرورة التقدم بخطوات مدرو�سة وحم�سوبة 
بعناية والأخذ بعني العتبار عوامل املخاطرة وظروف عدم التاأكد يف البيئة املحيطة بعملية 
اتخاذ القرار. فالتخطيط املايل يجب اأن يقوم به جميع امل�ستثمرين اأفرادا وموؤ�س�سات وبغ�ص 
النظر عن حجم الأموال امل�ستثمرة، وعلى كل فرد اأن يتعلم اأ�سا�سيات التخطيط املايل، وذلك 

كطريقة ت�ساعده على تنظيم حياته وجتنبه الكثري من العرثات التي هو يف غنى عنها.
والتخطيط يتيح فر�سة التعرف على الحتياجات املالية امل�ستقبلية وال�ستعداد لها ب�سكل 

م�سبق كما يتيح اأي�سا الفر�سة للتعرف على ما �سيكون عليه املركز املايل وربحية املوؤ�س�سة يف 
امل�ستقبل من اأجل اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية اإذا احتاج الأمر اإىل ذلك .

وقبل البدء بعملية ال�ستثماريف �سوق الأوراق املالية لبد من حتديد مقدار املال املطلوب 
لل�ستثمار، وحتديد الن�سبة املطلوبة للعائد على املدخرات وال�ستثمارات، وحتديد املخاطر 
اأمكن، والأهداف ال�ستثمارية، وو�سع ا�سرتاتيجية ال�ستثمار، وو�سع اخلطة املنا�سبة  اإن 

لل�ستثمار.

توعية

1

2

3

4

5
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قم دائمًا 
بتقييم أداء محفظة 

استثماراتك

 قيِّم..
هل حققت الهدف 
الذي كنت تخطط 

له؟

 راقب 
استثماراتك

وعدل خططك 
عند الضرورة

تنفيذ برنامجك 
االستثماري

مراعاة توزيع 
األموال وتنويع 

االستثمارات

• في أي أداة استثمارية سوف تستثمر أموالك؟
• حدد القطاع والشركة اللتين ستستثمر بهما أموالك.

• وزع استثماراتك على عدد من الشركات في قطاعات مختلفة.

• تابع أداء الشركات التي استثمرت فيها وخططها المستقبلية
• تابع األداء االقتصادي للقطاع الذي تنتمي إليه.

• كيِّف قراراتك االستثمارية لتتالءم مع أهدافك المالية.
• راجع بشكل دوري محتويات محفظتك االستثمارية وكذا 
موقفك المالي ألن التغير فيهما قد يستلزم التغيير في 

خطتك أو أهدافك المالية.

أساس  على  الخاسرة  األسهم  نسبة  وخفض  الرابحة  األسهم  نسبة  إرفع   •
إجمالي توزيعات األرباح والربح الرأسمالي.

الشركة وخطط  لها، ونمو  المتوقعة  تابع مركز الشركة المالي، واألرباح   •
توسعها. أو راقب أداء صناديق االستثمار.

األهداف  االعتبار  في  أخذا  به  تستثمر  الذي  االستثمار  أداء صندوق  تابع   •
االستثمارية المنصوص عليها في نشرة االكتتاب الخاصة به.

• إحسب الربح والمنفعة التي حققتها من استثماراتك في فترة معينة وقارن هذا الربح 
مع الربح الذي كنت تهدف إلى تحقيقه في خطتك االستثمارية.

• إذا وجدت أن ما حققته من ربح يعادل أو يفوق ما كنت تصبو الى تحقيقه، فإنك تكون قد 
استطعت تحقيق ما كنت تهدف له وهذا دليل على أن خطتك االستثمارية كانت مناسبة.

• إذا وجدت أن الربح المحقق أقل من الربح الذي كنت تخطط له فإن خطتك االستثمارية 
تحتاج إلى تعديل أو أن أهدافك المالية أو موقفك المالي في حاجة إلى إعادة نظر.

السن( كبير   – العمر  منتصف   – )ش��اب  أن��ت؟  المستثمرين  من  ن��وع  أي   •"
هي  وم���ا  تتحملها؟  أن  تستطيع  ال��ت��ي  ال��م��خ��اط��ر  م��ق��دار  ه��و  م��ا   •  
 ت��ل��ك ال��م��خ��اط��ر؟ )ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��م��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة ودرج����ة ال��م��خ��اط��رة(. 

 • ما هو المقصود بتنويع االستثمارات؟ وما هو الهدف منه؟
•تخير الشركات التي يعرف عنها حسن األداء وتحقيق األرباح.

• ال تجعل الطمع يغلبك، فال ترفض أن تبيع األسهم بسعر جيد طمعًا في ارتفاع السعر أكثر.
• تجنب عزيزي المستثمر اتخاذ أي قرارات بناء على الشائعات.

خطوات التخطيط المالي
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ما هو الغرض من تداول حقوق االكتتاب؟ الغرض  هو  وما  االكتتاب  حق  هو  ما 
من إصداره وتداوله؟

بحسابات  االكتتاب  حقوق  إيداع  يتم  متى 
المساهمين ومتى يتم إدراجها بالسوق؟

كيف يتم إشعار المساهمين بحقوق األولوية؟

للتداول  قابلة  مالية  اأداة  عن  عبارة  الكتتاب  حق 
امل�ستحقني  للم�ساهمني  قــانــونــاَ  املمنوح  احلــق  متثل 
باأولية الكتتاب يف اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص مال ال�سركة 

املقرر اإ�سدارها وفقًا لقرار اجلمعية العمومية لل�سركة،

ـــــاأوراق مــالــيــة يف  يــتــم اإيـــــداع حــقــوق الكــتــتــاب ك
امل�ستحقني  بامل�ساهمني  اخلا�سة  الــتــداول  ح�سابات 
و�ستظهر  املــالــيــة  الأوراق  يف  الــو�ــســاطــة  بــ�ــســركــات 
احلقوق القابلة للتداول حتت رمز جديد خا�ص بحقوق 
ــتــاب، وتــعــتــرب حــقــوق الكــتــتــاب مــدرجــة حكما  الكــت
يف  احلق  انتهاء  يوم  من  اعتبارا  ال�سوق  فى  للتداول 
اكتتاب زيادة راأ�ص املال، ويبداأ تداول هذه احلقوق فى 
يوم العمل التايل لإدراجها فى ال�سوق والذي يتفق مع 

اليوم الأول من فرتة تداول احلقوق.

دعــوة  اإعــــلن  طــريــق  عــن  امل�ستثمر  ــعــار  ــس اإ� يــتــم 
يوميتني  ب�سحيفتني  واملن�سور  للكتتاب  امل�ساهمني 
املــوقــع اللــكــرتوين  وا�سعتي النــتــ�ــســار، ومــن خــلل 
لل�سركة، ومن خلل  اللكرتوين  املوقع  املايل،  لل�سوق 
املايل  ال�سوق  طريق  عن  تر�سل  ق�سرية  ن�سية  ر�سائل 

و�سركات الو�ساطة.

المستحقون  المساهمون  ه��م  م��ن 
لحقوق االكتتاب؟

التنازل  أو  بيعها  االكتتاب  حقوق  صاحب  يستطيع  هل 
عنها بعد انتهاء مدة تداول حقوق االكتتاب؟

أي  يتخذ  ولم  اكتتاب  حقوق  أمتلك  لَمن  يحدث  ماذا 
إجراء خالل فترة االكتتاب في أسهم الزيادة؟

عبر  االكتتاب  حقوق  ش��راء  يجوز  ه��ل 
التمويل بالهامش؟

عمل  يــوم  بنهاية  ال�سركة  لأ�سهم  املالكني  امل�ساهمون 
تاريخ احلق واملعلن عنه بدعوة الكتتاب.

من  الكتتاب  حقوق  واإدراج  قيد  �سطب  يتم  حيث  ل، 
ال�سوق املايل بعد انتهاء مدة تداولها، ويتبقى ملالك احلق 

فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب بالزيادة يف راأ�ص املال.

يف حــــال عــــدم قــيــام حــامــل احلــــق مبــمــار�ــســة احلــق 
والكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص املال خلل فرتة الكتتاب 
يف اأ�سهم الزيادة فاأنه يتعر�ص خل�سارة مبقدار قيمة هذه 

احلقوق وتخفي�ص ن�سبة ملكيته يف راأ�سمال ال�سركة.

لــهــا فــرتة  مــالــيــة مــوؤقــتــة  اإداه  ل، حــق الكــتــتــاب هــو 
الحتفاظ  اأو  ال�سراء  اأو  بالبيع  ل�ستخدامها  �سلحية 
وفرتة �سلحيتها ل تتجاوز فرتة تداول حقوق الكتتاب 
املال، وعليه  راأ�ص  زيادة  الكتتاب يف  بالإ�سافة ايل فرتة 
يكون  اأن  يجوز  ول  للرهن،  قابلة  غري  احلقوق  تلك  فــاأن 

حمل للتداول بالهام�ص.

للم�ساهمني  متنوعة  ا�ستثمارية  خــيــارات  الكتتاب  حقوق  تـــداول  يتيح 
وامل�ستثمرين ومنها:

• للم�ساهمني حائزي احلقوق الذين تتوفر لديهم املقدرة املالية ويرغبون 
يف امل�ساركة يف الكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص ال�سركة: 

- االحتفاظ بتلك احلقوق وعدم الت�صرف فيها بالبيع وحتى تاريخ بداية فرتة االكتتاب 
االكتتاب  حقوق  بكامل  باالكتتاب  احلق  وممار�صة  ال�صركة  مال  راأ���س  زي��ادة  باأ�صهم 

اململوكة للم�صاهم للحفاظ على ن�صبة ملكيته يف راأ�صمال ال�صركة.
• للم�ساهمني حاملي احلقوق الذين ل تتوفر لديهم املقدرة املالية للم�ساركة 

يف الكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص مال ال�سركة: 
يف  احلقوق  بيع  عملية  من  املتح�صالت  وا�صتخدام  االكتتاب  حقوق  من  ج��زء  بيع   -

االكتتاب يف اأ�صهم زيادة راأ�س مال ال�صركة. وفقًا لعدد احلقوق املتبقية لديهم.
- بيع جزء اأو كل االأ�صهم اململوكة له بعد انتهاء تاريخ احلق، وا�صتخدام املتح�صالت من 
عملية بيع االأ�صهم يف االكتتاب يف اأ�صهم زيادة راأ�س املال وفقًا حلقوق االكتتاب التي 
ا�صتحقت له يف نهاية تاريخ احلق، باالإ�صافة اإيل اأي حقوق اكتتاب اإ�صافية قام ب�صرائها 

خالل فرتة تداول احلقوق. 
- بيع كامل حقوق االكتتاب واحل�صول على تعوي�س مايل مقابل االنخفا�س يف ن�صبة 
م�صاهمته يف راأ�س مال ال�صركة نتيجة عدم االكتتاب يف كل اأو جزء من زيادة راأ�س مال 

ال�صركة املطروحة للم�صاهمني حاملي حق االكتتاب.
• للم�ساهمني حاملي احلقوق الذين ل يرغبون يف امل�ساركة يف الكتتاب يف 

اأ�سهم زيادة راأ�ص ال�سركة:
- بيع كامل حقوق االكتتاب واحل�صول على تعوي�س مايل مقابل انخفا�س ن�صبة ملكيته 
يف راأ�س مال ال�صركة نتيجة تنازله عن احلق يف امل�صاركة يف االكتتاب يف اأ�صهم زيادة 

راأ�س مال ال�صركة.
• للم�ساهمني اأو امل�ستثمرين الذين يرغبون يف امل�ساركة / اأو زيادة ح�ستهم 

يف الكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص ال�سركة:
- �صراء حقوق اكتتاب اإ�صافية خالل فرتة تداول حقوق االكتتاب، ومبا يتيح لهم عند 
بدء فرتة االكتتاب يف زيادة راأ�س املال، امل�صاركة اأو االكتتاب يف ح�صة اإ�صافية من 

اأ�صهم زيادة راأ�س مال ال�صركة.

توعية

حقوق 
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واملجيب
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كيف يستطيع المستثمر التداول في حقوق االكتتاب، وهل يختلف رمز تداول حق االكتتاب عن رمز تداول السهم؟

هل يحق للمساهمين أو المستثمرين الذين أشتروا حقوق اكتتاب خالل فترة تداولها أن يقوموا ببيع تلك الحقوق مرة أخرى؟

ما هي الحدود السعرية المطبقة على تداوالت حقوق االكتتاب؟ما هي الفترة الزمنية المتاحة للتداول على حقوق االكتتاب؟

• من المتاح لهم بيع وشراء أسهم حقوق االكتتاب؟

من هم الذين لهم أحقية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؟

كيف باستطاعة المستثمر بيع وشراء حق االكتتاب؟

ماذا يحصل لو لم أتمكن من بيع حقوق االكتتاب في السوق؟

يتم تداول حق الكتتاب ب�سورة منف�سلة عن ال�سهم الأ�سلي، ويكون رمز تداول حق الكتتاب خمتلفا عن رمز تداول ال�سهم حيث ي�ساف حريف )RI( ايل رمز ال�سهم الأ�سلي، وتخ�سع 
تداولت حقوق الكتتاب لأحكام التداول املطبقة ب�ساأن تداول الأ�سهم الأ�سلية، وتتم عمليات البيع وال�سراء من خلل اإدخال الأوامر عن طريق �سركات الو�ساطة يف الوراق املالية العاملة يف 

ال�سوق وذلك طوال الفرتة املحددة لتداول حقوق الكتتاب.

نعم، يحق حلائز احلقوق بيعها و�سراء حقوق اأخرى وتداول ما يتلكه من حقوق، طاملا مت ذلك خلل الفرتة املقررة لتدول احلقوق واملو�سحة يف دعوة الكتتاب.

حتدد ال�سركة تاريخ بدء وانتهاء فرتة تداول حقوق الكتتاب باإعلن دعوة امل�ساهمني 
للكتتاب واملن�سور بال�سحف ويجب األ تقل الفرتة الزمنية املتاحة لتداول حقوق الكتتاب 

عن ع�سرة اأيام عمل.

يتم تداول حقوق الكتتاب دون حدود �سعرية يف اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق 
اليوم  من  احلقوق  تلك  اأ�سعار  على  ال�سوق  يف  الأ�سهم  حلركة  والأدنــى  الأق�سى  احلدين 

الثاين لتداولها وحتى نهاية فرتة التداول.

باإمكان جميع امل�ستثمرين الذين يحملون رقم م�ستثمر �سراء وبيع حقوق الكتتاب.

يكون حق الأولوية يف الكتتاب باأ�سهم زيادة راأ�ص مال ال�سركة ملالكي حقوق الكتتاب 
يف نهاية فرتة تداول تلك احلقوق.

باإمكان امل�ستثمر اإ�سدار اأمر للو�سيط، اأو من خلل النرتنت اأو اأي تطبيق يوفره الو�سيط.

امل�ستثمر الذي مل يتمكن من بيع حقه يف الكتتاب من الأف�سل له اأن يكتتب يف راأ�ص مال 
ال�سركة امل�سدر وال �سوف يخ�سر قيمة احلقوق التي يحملها.
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حقوق امل�شاهمني يف ال�شركات املدرجة وفق ت�شريعات الهيئة وقانون ال�شركات

أبرز حقوق المساهمين في الشركات المدرجة

املالية،  الأوراق  ُيق�سد بامل�ستثمر يف 
الــذي  املعنوي  اأو  الطبيعي  ال�سخ�ص 
املالية،  الأوراق  يف  اأمــوالــه  ي�ستثمر 
وهي الأ�سهم وال�سندات وال�سكوك التي 
وال�سندات  امل�ساهمة  ال�سركات  ت�سدرها 
احلكومة  تــ�ــســدرهــا  الــتــي  والأذونــــــات 
اأو  املحلية  احلــكــومــات  اأو  الحتـــاديـــة 
الهيئات العامة اأو املوؤ�س�سات العامة يف 
الدولة ووحدات ال�ستثمار ال�سادرة عن 
الإيداع،  ال�ستثمار، و�سهادات  �سناديق 
اأو  حملية  اأخــــرى  مــالــيــة  اأدوات  واأيــــة 
اأجنبية يوافق جمل�ص اإدارة الهيئة على 

التعامل فيها.
وُيــقــ�ــســد بــاملــ�ــســاهــم يف الــ�ــســركــات 
�سركة  يف  اأ�سهًما  يلك  من  كل  املدرجة، 
املالية  الأوراق  اأ�سواق  اأحد  يف  مدرجة 
املوؤ�س�سني  مــن  كـــان  �ـــســـواًء  ــة،  ــدول ــال ب
بعد  ــهــم  الأ�ــس هـــذه  اأم متــلــك  لــلــ�ــســركــة، 
التملك  اأ�سباب  من  �سبب  باأي  تاأ�سي�سها 
)�سراء، تنازل، مرياث(. وهذه ال�سركات 
التي يجب  العامة  امل�ساهمة  �سركات  اإما 
�سوق  يف  اإدراجها   – عامة  كقاعدة   –
امل�ساهمة  �سركات  اأو  املالية،  الأوراق 
بال�سوق  اإدراجها  يجوز  التي  اخلا�سة 

بقرار ي�سدر من جمل�ص اإدارتها.
فئات  باقي  عن  امل�ساهمون  ويتميز 
امل�ستثمرين باأنهم اأ�سحاب حقوق ملكية 
يف ال�سركات امل�ساهمة، بو�سفهم �سركاء 
ويتم  م�سريها،  يلكون  ال�سركة،  يف 
كانوا  طاملا  امل�ساواة  قدم  على  معاملتهم 
من اأ�سحاب الأ�سهم ذات الفئة الواحدة. 

الأجل،  طويل  ا�ستثمارهم  كان  و�سواًء 
وجني  بالأ�سهم  الحتفاظ  يف  لرغبتهم 
اإدارتــهــا؟،  يف  امل�ساركة  ورمبــا  اأرباحها 
بهدف  الأجل  ق�سري  ا�ستثمارهم  كان  اأم 
امل�ساربة والربح ب�سراء الأ�سهم وبيعها 
يف �سوق الأوراق املالية. ففي احلالتني 

ق�سرية  اأو  طــويــلــة  ملـــدة  الــ�ــســهــم  مــالــك 
وهو  لل�سهم،  ملكيته  مدة  طوال  م�ساهم 

م�ستثمر يف الأوراق املالية.
م�ستثمر،  م�ساهم  فكل  ذلـــك،  وعــلــى 
ي�سمل  اإذ  م�ساهمًا،  م�ستثمر  كل  ولي�ص 
اإىل  بــالإ�ــســافــة  »مــ�ــســتــثــمــر«،  م�سطلح 

املــ�ــســاهــمــني يف �ــســركــات املــ�ــســاهــمــة، 
اأ�سحاب ال�سندات وال�سكوك، ووحدات 
�سناديق  تــ�ــســدرهــا  الــتــي  ال�ــســتــثــمــار 
ت�سدرها  التي  ـــات  والأذون ال�ستثمار، 
احلــكــومــات  اأو  الحتـــاديـــة  احلــكــومــة 
امل�ساهمة، و�سهادات  �سركات  اأو  املحلية 
الإيداع، وحقوق الأولوية، واأية اأدوات 
مــالــيــة اأخــــرى مــثــل �ــســنــدات الــتــوريــق، 
وحقوق اخليار، ب�سرط اأن يوافق عليها 
يف  فامل�ستثمر  الــهــيــئــة.  اإدارة  جمل�ص 
يتعامل  �سخ�ص  كل  هو  املالية  الأوراق 
هيئة  تقبل  مالية  اأدوات  اأو  اأوراق  على 
وهــي  فــيــهــا،  الــتــعــامــل  املــالــيــة  الأوراق 
كــالأ�ــســهــم ووحـــدات  ملكية  حــقــوق  اإمـــا 
ال�ستثمار، اأو حقوق دائنية كال�سندات، 
كــالأذونــات  خيار  وحقوق  م�ستقات  اأو 
التوريق.  و�سندات  الأولوية،  وحقوق 
واإذا كانت هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
ل�ستثمار  الــفــر�ــســة  اإتـــاحـــة  ت�ستهدف 
املالية  الأوراق  يف  والأمــوال  املدخرات 
القت�ساد  م�سلحة  يخدم  مبــا  وال�سلع 
ــعــامــلت  ــة امل ــلم ــس ــل � ــف ــك الـــوطـــنـــي وي
العر�ص  عوامل  تفاعل  وي�سمن  ودقتها 
وحماية  الأ�سعار  حتديد  بهدف  والطلب 
اأ�س�ص  تر�سيخ  خــلل  مــن  امل�ستثمرين 
خمتلف  بــني  الــعــادل  ال�سليم  الــتــعــامــل 
متتد  الهيئة  حماية  فــاإن  امل�ستثمرين، 
ـــة، �ـــســـواًء  حلـــقـــوق املــ�ــســتــثــمــريــن كـــاف
امل�ساهمة  ب�سركات  م�ساهمني  اأكــانــوا 
الأخــرى  الفئات  من  كانوا  اأو  املــدرجــة، 

للم�ستثمرين.

باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  ال�سركات  قانون  يكفل 
والأنــظــمــة   ،2015 ل�سنة   2 ـــم  احتـــادي رق بــقــانــون 
والقرارات التي اأ�سدرتها هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
حقوق  تــعــادل  ــا  وحــقــوًق للم�ساهم،  متميزة  حــمــايــة 

امل�ساهمني يف اأف�سل املمار�سات العاملية. 
هدًفا  احلماية  هــذه  الإمــاراتــي  امل�سرع  جعل  وقــد 
�سردها  التي  اأهدافه  التجارية �سمن  ال�سركات  لقانون 
املالية  الأوراق  اأهــداف هيئة  واأحــد  منه،   2 املــادة  يف 
ـــــواردة يف املــــادة رقـــم )3( مــن الــقــانــون  والــ�ــســلــع ال

الحتادي رقم 4 ل�سنة 2000. ويكن القول اإن حماية 
ال�سركات  قــانــون  ركــائــز  اأحــد  هــي  امل�ساهمني  حقوق 

التجارية وقانون الهيئة واأنظمتها القانونية.
حقوق  عليها  تــقــوم  الــتــي  الأ�ــســا�ــســيــة  ــاعــدة  ــق وال
امل�ساهمني كافة، هي امل�ساواة الكاملة للأ�سهم التي من 
ذات الفئة، واحلماية املت�ساوية للم�ساهمني، فل متييز 
بني �سهم واآخــر من فئته، ول بني م�ساهم واآخــر. فهي 
باحلماية  يتمتع  م�ساهم  وكل  القيمة،  مت�ساوية  اأ�سهم 
واحلقوق ذاتها التي يتمتع بها غريه من امل�ساهمني، كٍل 

 206/2 اأ�سهم. واجــازت املادة  يف حدود ما يلكه من 
من قانون ال�سركات التجارية ملجل�ص الوزراء بناًء على 
اقرتاح من رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة اأن ي�سدر قراًرًا 
اإ�سدارها  و�سروط  الأ�سهم  من  اأخرى  فئات  فيه  يحدد 
والقواعد  عليها  ترتتب  التي  واللتزامات  واحلقوق 
يتم  الن�ص مل  اأن هذا  التي تنظمها، غري  والإجـــراءات 
تفعيله حتى الآن، وما زالت الأ�سهم املدرجة يف اأ�سواق 
فئة  من  مــدرجــة،  �سركة  لكل  بالدولة  املالية  الأوراق 

واحدة، ولها حقوق مت�ساوية.

توعية
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في  لحصة  ومالكًا  بالشركة،  شريكًا  المساهم  يعتبر 
فيها،  أسهم  من  يملكه  ما  تعادل  موجوداتها  كافة 

ومتحماًل ألية التزامات على الشركة في حدود حصته.

مع أحد األطراف ذات العالقة بإذن من مجلس 
اإلدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية 
األساسي  النظام  عليه  ينص  لما  طبقًا  أو 

للشركة في هذا الشأن.

العمومية  الجمعية  جلسات  حضور  في  الحق 
لنظام  وفقًا  األعمال  ج��دول  بنود  ومناقشة 
في  والحق  الجمعية،  تقره  ال��ذي  المناقشة 

التصويت على القرارات.

يمتلكها. وحقه في  التي  األسهم  لنسبة   
االستفادة المالية من حق األولوية عن طريق 
لبيع  المحددة  الفترة  السوق في  بيعه في 
حقوق األولوية، والتي ال تقل عن عشرة أيام 
قبل  انتهائها  تاريخ  يكون  أن  على  عمل، 

انتهاء فترة االكتتاب بخمسة أيام عمل.

الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، 
وذلك  إدارت��ه��ا،  مجلس  أعضاء  انتخاب  وف��ي 
عليها  المنصوص  والضوابط  للشروط  وفقًا 
تصدرها  التي  والقرارات  واألنظمة  القانون  في 

الهيئة وفي النظام األساسي للشركة.

نظمه  لما  وفقًا  المعلومات  على  الحصول  في  الحق 
القانون وقررته األنظمة الصادرة من الهيئة، وللمحكمة 
للمساهم  بتقديم معلومات محددة  الشركة  تلزم  أن 

بما ال يتعارض مع مصالح الشركة.

الحق في الحصول على نصيب األسهم التي 
يملكها في األرباح. وال يجوز االتفاق في عقد 
الربح  الشركاء من  أحد  الشركة على حرمان 
أو إعفائه من الخسارة، أو حصوله على فائدة 

ثابتة عن حصته في الشركة.

وفقًا  ال��س��وق  ف��ي  أسهمه  بيع  ف��ي  الحق 
والطلب.  العرض  آليات  تحدده  عادل  لسعر 
لمؤسسي  البيع  حظر  فترة  م��راع��اة  م��ع 

الشركة.

الشركة  موجودات  من  نصيبه  على  الحصول  في  الحق 
عند تصفيتها بنسبة ما يمتلكه من أسهم، وذلك طبقًا 
وفي  القانون  في  عليها  المنصوص  والشروط  للقيود 

نظام الشركة األساسي.

 ال يجوز إلدارة الشركة إهدار حقوق المساهمين التي نظمتها وأوجبتها نصوص القانون أو النظام 
األساسي، ويقع باطاًل كل قرار يصدر من مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للشركة يكون من 

شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من هذه النصوص أو يقضي بزيادة التزاماته.

من عقد   – نفقته  على   – الحصول على نسخة  الحق في 
المشرع  أوجب  وقد  األساسي.  ونظامها  الشركة  تأسيس 
ونظامها  تأسيسها  عقد  من  نسخة  توفير  الشركة  على 
أو  وثائق  وأية  االلكتروني  الشركة  موقع  على  األساسي 

معلومات أخرى تحددها الهيئة.
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االكتتاب  في  األول��وي��ة  حق 
ف��ي أس��ه��م ال���زي���ادة ح��ال 
العمومية  الجمعية  ق��ررت 
زيادة رأس المال، وذلك وفقًا

له الحق في االطالع على دفاتر 
أية  وعلى   ووثائقها،  الشركة 
تتعلق  وث��ائ��ق  أو  م��س��ت��ن��دات 
بصفقة قامت الشركة بإبرامها

تتيح ملكية 
الشخص ألسهم 

في الشركة 
المساهمة الحقوق 

األساسية اآلتية:

أبرز حقوق المساهمين في الشركات المدرجة
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حقوق الفئات الأخرى من امل�شتثمرين غري امل�شاهمني بال�شركات املدرجة 
وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  حماية  مظلة  متتد 
امل�ساهمني  من  اأكانوا  �سواًء  كافة،  امل�ستثمرين  لت�سمل 
الأخـــــرى  الـــفـــئـــات  اأم �ــســمــن  املــــدرجــــة  ــركــات  ــس ــ� ــال ب
ومالكي  وال�سكوك  ال�سندات  حملة  مثل  للم�ستثمرين 
وحدات ال�ستثمار اأم غريهم من مالكي الأدوات املالية 

التي تقبل الهيئة التعامل فيها. 
ال�سركات  قانون  يف  م�سدرها  احلقوق  هذه  وجتد 
الأوراق  هيئة  ت�سدرها  التي  الأنظمة  يف  اأو  التجارية 
يلكها  الــتــي  املــالــيــة  الــورقــة  لتنظيم  وال�سلع  املــالــيــة 
ال�سكوك،  ونظام  الدين،  �سندات  نظام  مثل  امل�ستثمر 
املغطاة،  الأذونات  ونظام  ال�ستثمار،  �سناديق  ونظام 
العامة  امل�ساهمة  �سركات  اأ�سهم  واإ�سدار  طرح  ونظام 
يجوز  مــايل  كم�ستق  الأولــويــة  بحقوق  يتعلق  فيما 

ال�ستثمار فيه.
املن�سئة  التفاقية  يف  احلقوق  هذه  ترد  اأن  ويكن 
لتلك الورقة اأو ن�سرة الكتتاب فيها اأو م�ستند طرحها. 
مالية  ورقة  بتنظيم  خا�ص  لنظام  الهيئة  اإ�سدار  فعند 
وقد  الأوراق،  هذه  يتملك  من  حقوق  فيه  حتدد  معينة 
يقر النظام هذه احلقوق مبا�سرة وقد يرتكها للتفاقية 
وحدات  طرح  م�ستند  مثل  الورقة  اإ�سدار  تنظم  التي 

ال�ستثمار اأو �سهادات الإيداع.

 حقوق حاملي ال�سكوك :
ــا عامة  و�ــســع قــانــون الــ�ــســركــات الــتــجــاريــة اأحــكــاًم
الأحكام  تلك  متاثل  ال�سكوك  امل�ساهمة  ال�سركة  لإ�سدار 
ت�سدر  اأن  للهيئة  اأتــاح  اأنــه  اإل  الدين،  ل�سندات  املنظمة 
قرارًا ينظم ال�سكوك وحقوق حملة ال�سكوك، مما اأتاح 
للهيئة املغايرة يف التنظيم بني �سندات الدين وال�سكوك 

بح�سب البنية الهيكلية والقانونية لكل منهما.
القيمة  يف  مت�ساوية  مالية  اأدوات  هي  وال�سكوك 
اأو  اأ�ــســل  ملكية  يف  ح�س�سًا  متثل  لــلــتــداول  وقــابــلــة 
فــاإذا  لل�سريعة.  وفقًا  وت�سدر  الأ�ــســول،  من  جمموعة 
كان ال�سند اأداة دين تثبت مديونية حلامله قبل ال�سركة 
املوعد  يف  والفائدة،  قيمته،  برد  التزام  عليها  ويرتتب 
اأو  اأ�ــســل  ملكية  يف  ح�سة  يثل  ال�سك  فـــاإن  املــحــدد، 
علقة  مرجعه  كــان  واإن  فهو  ــول،  الأ�ــس مــن  جمموعة 
باأ�سل  يخت�ص  انه  اإل  لل�سركة،  ائتمان  وتقدمي  متويل 
ويكون  بــه،  متعلق  ملكية  كحق  وين�ساأ  الأ�ــســول  مــن 
يف  والــعــائــد،  قيمته،  على  احلــ�ــســول  يف  حامله  حــق 
املوعد املحدد، واإل مت احل�سول على قيمته من بيع اأو 
ا�ستغلل الأ�سل املتعلق به، وهو ما يجعله متوافًقا مع 

اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية ح�سب اآراء الفقهاء.
اإدارة  جمل�ص  عن  ال�سادر  ال�سكوك  نظام  وت�سمن 

ل�سنة   16 رقــم  بالقرار  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة 
2014 حقوًقا اأخرى ب�ساأن اإ�سدار وطرح ال�سكوك يف 

اكتتاب عام واإدراجها بال�سوق مثل: 
اإل  الدولة  التجزئة يف  اإ�ــســدار �سكوك  جــواز  عــدم   
ال�سوق.  يف  اإدراجها  ووجــوب  العام،  الكتتاب  بطريق 
و�سكوك التجزئة هي �سكوك ل تزيد قيمة ال�سك الواحد 

فيها عن )100.000( درهم، وتطرح للكتتاب العام.
ويثل هذا احلكم حماية جلمهور امل�ستثمرين الذي 
اكتتاب  يف  املطروحة  التجزئة  �سكوك  على  يتعامل 
عام، حتى تخ�سع ل�سوابط ورقابة ال�سوق يف تداولها 
التعامل  و�سمان  بها،  املتعلقة  الف�ساحات  ومتابعة 

ال�سليم عليها.
ل  فيها  الــواحــد  ال�سك  فقيمة  اجلملة  �سكوك  اأمـــا 
عملة  بــاأي  يعادلها  ما  اأو  درهــم   )500,000( عن  تقل 
اأجنبية، ول تطرح للجمهور يف اكتتاب عام، واإمنا يتم 
اأقل احتياجًا  بيعها فقط بطرح خا�ص مل�ستثمرين كبار 
قــدرات  لديهم  حمــرتفــون  م�ستثمرون  فهم  للحماية، 

احلفاظ على حقوقهم. 
ويجب على امللتزم احل�سول على موافقة الهيئة قبل 
اإ�سدار اأو اإدراج اأي �سكوك يف ال�سوق، وهي �سمانة 
بالتعامل  حقوقهم  حلماية  للم�ستثمرين  قيمة  ذات 

توعية
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 حقوًق مالكي �شندات الدين واآليات حمايتها
عامة  اأحكاًما  التجارية  ال�سركات  قانون  و�سع 
الأطر  فيها  �سندات دين، بني  امل�ساهمة  ال�سركة  لإ�سدار 
الهيئة  لل�سندات، وخّول  ال�سركة  اإ�سدار  لتنظيم  العامة 
التف�سيلية  الأحكام  يت�سمن  قانوين  نظام  اإ�سدار  يف 

ل�سندات الدين، اإ�سداًرا، وطرًحا، واإدراًجا، فقرر اأن:
1- يجوز لل�سركة اأن ت�سدر �سندات قابلة للتداول، �سواًء 
كانت قابلة اأو غري قابلة للتحول اإىل اأ�سهم يف ال�سركة بقيم 

مت�ساوية لكل اإ�سدار. 
2- ل يجوز حتويل ال�سندات اإىل اأ�سهم اإل اإذا ُن�ص على 
ذلك يف ن�سرة الإ�سدار، فاإذا تقرر التحويل كان ملالك ال�سند 
ال�سمية  القيمة  قب�ص  اأو  التحويل  قبول  يف  احلق  وحده 
لل�سند. فمالك ال�سند هو الذي يلك اخليار يف التحويل اأو 
اأي  على  جتربه  اأن  لل�سركة  يجوز  ول  ال�سند،  قيمة  قب�ص 

من البديلني.
تعطي  واحد  قر�ص  مبنا�سبة  ت�سدر  التي  ال�سندات   -3

لأ�سحابها حقوقًا مت�ساوية.
الوفاء  تاريخ  تاأخري  اأو  تقدمي  لل�سركة  يجوز  ل   -4
ال�سندات  اإ�سدار  قرار  ذلك  على  ين�ص  مل  ما  بال�سندات 

ون�سرة الكتتاب. 
غري اأنه يجوز حلاملي ال�سندات اأن يطلبوا اأداء قيمة 
�سنداتهم قبل تاريخ ا�ستحقاقها يف حالة حل ال�سركة لغري 
�سبب الندماج، كما يجوز لل�سركة اأن تعر�ص عليهم ذلك 
اأي من هاتني احلالتني  الوفاء يف  فاإذا مت  ومبوافقتهم. 

�سقطت الفوائد عن املدة املتبقية من اأجل القر�ص. 
ال�سركة والتي  ال�سادرة عن  ال�سندات  5-حقوق حملة   
لتلك  املن�سئة  التفاقية  يف  حتدد  العام  للكتتاب  تطرح  ل 
الإجراءات  كذلك  التفاقية  هذه  وتت�سمن  ال�سندات، 
اأية  وتعيني  الجتماعات  لعقد  ال�سندات  حلملة  اللزمة 
جلان وحقوق الت�سويت وجميع امل�سائل الأخرى املتعلقة 
بذلك و�سروط حتولها اإىل اأ�سهم يف ال�سركة اإذا كانت قابلة 

للتحويل.
من ناحية اأخرى، نظمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
كل ما يتعلق باإ�سدار وطرح واإدراج �سندات الدين بقرار 
جمل�ص اإدارتها رقم 17 ل�سنة 2014، �سواًء اأ�سدرت هذه 

ال�سندات �سركات م�ساهمة اأم اأ�سدرتها جهات اأخرى. 
الهيئة  عن  ال�سادر  الدين  �سندات  نظام  ويت�سمن 
هذه  حلماية  واآليات  الدين،  �سندات  ملالكي  حقوًقا 

احلقوق، منها:
1-عدم جواز اإ�سدار وطرح ال�سندات يف اكتتاب عام اإل 
بعد موافقة الهيئة، ويجب اإدراجها بال�سوق؛ حتى تخ�سع 
ل�سوابط ورقابة ال�سوق يف تداولها ومتابعة الف�ساحات 

املتعلقة بها، و�سمان التعامل ال�سليم عليها. 
مع  الدين  �سندات  اإ�سدار  يتعار�ص  األ  2-وجوب 
الوثائق التاأ�سي�سية للم�سدر، واأل تت�سمن تلك الوثائق اأية 
قيود متنعه من تنفيذ اللتزامات والأحكام املتعلقة باإ�سدار 

واإدراج �سندات الدين.
ل�سندات  بال�سوق  الأ�سا�سي  بالإدراج  يتعلق  3-فيما 
كل  يف  مرة  لأول  ال�سوق  يف  الدين  �سندات  اإدراج  الدين) 

اإ�سدار(، التي ت�سدرها ال�سركات امل�ساهمة، يجب اأن يكون 
امل�سدر قد تاأ�س�ص يف الدولة خارج منطقة حرة مالية، حتى 

يكون امل�سدر خا�سعًا لولية الهيئة.
لدى  اإدراجها  ُيعتزم  التي  الدين  �سندات  كانت  اإذا   -4
ال�سوق �سندات دين مغطاة وجب تعيني اأمني على الأ�سول 
بحق  الأمني  ويتمتع  ال�سندات،  حاملي  م�سالح  حلماية 
بالأ�سول،  خا�سة  بيانات  اأو  معلومات  اأية  على  الطلع 
العائد  دفع  ليتوىل  الدولة  يف  دفع  وكيل  تعيني  ووجوب 
اأن يقوم مبهمة  وا�سرتداد ال�سندات، ويجوز لوكيل الدفع 

متثيل حاملي ال�سندات. 
5- اإذا كان م�سدر ال�سندات �سركة م�ساهمة، يجب توقيع 
اتفاقية مع ممثل م�ستقل لتمثيل وحماية حقوق وم�سالح 
حاملي �سندات الدين، وتت�سمن حق ممثل حاملي ال�سندات 
ال�سندات،  بتلك  تتعلق  معلومة  اأي  على  احل�سول  يف 
ممثل  هو  املغطاة  ال�سندات  يف  الأمني  يكون  اأن  ويجوز 

حاملي ال�سندات. 
ل�سندات  امل�سرتك  الإدراج  على  الهيئة  موافقة  6-يجب 
اأو موؤ�س�ص يف منطقة  اأجنبي  اأ�سدرها م�سدر  الدين التي 
حرة مالية بعد ا�ستيفاء البيانات وامل�ستندات التي حددها 
دين يف  �سندات  اإدراج  امل�سرتك  بالإدراج  وُيق�سد  النظام. 
�سوق  اأو  الأجنبي  ال�سوق  فيه  ويكون  �سوق،  من  اأكرث 

املنطقة احلرة املالية هو ال�سوق الأ�سا�سي.
7-حماية للم�ستثمرين واحلفاظ على ح�سن �سري العمل 
يف ال�سوق؛ يجوز للهيئة اأن تطلب من امل�سدر الذي اأدرج 
تراها  التي  املعلومات  ن�سر  ال�سوق  يف  الدين  �سندات 
املعلومات  تلك  بن�سر  يلتزم  مل  واإذا  نفقته،  على  منا�سبة 
جاز لها ن�سر املعلومات املعنية بعد منحه الفر�سة لتو�سيح 

الأ�سباب املوجبة لعدم الن�سر.
اأي  ن�سر  على  الهيئة  موافقة  على  احل�سول  8-يجب 
م�ستند اأو اإعلن داخل الدولة با�سم اأو بالنيابة عن امل�سدر 
يهدف اإىل الإعلن عن قبول اإدراج اأي �سندات دين،  ويجب 
اأن يت�سمن ذلك امل�ستند اأو الإعلن بيانًا وا�سحًا باأن الهيئة 
امل�ستثمرون يف خداع  يقع  ل  ن�سره، حتى  قد وافقت على 
عدم  على  التاأكيد  مع  �سحيحة،  غري  بيانات  اأو  اإعلنات 
على  وافقت  التي  البيانات  �سحة  عن  الهيئة  م�سوؤولية 
ن�سرها، غري اأن مراجعة الهيئة لها يحمل قدرًا من اجلدية 

وحتديد م�سوؤولية املوقع عليها حال تبني عدم �سحتها.
9-اأوجب امل�سرع على امل�سدر جمموعة من الف�ساحات، 
املالية  والتقارير  الكتتاب،  بن�سرة  يتعلق  فيما  خا�سة 
اأو  واقعة  عن  امل�ستمرة  والف�ساحات  للم�سدر،  املدققة 
توؤثر  اأن  �ساأنها  من  معلنة  غري  معلومات  اأو  تطورات 
تاأثريًا جوهريًا على �سعر اأو حجم تداول �سندات الدين اأو 
التعاملت التي تتم عليها يف ال�سوق اأو على قدرة امل�سدر 
الهامة التي  على الوفاء بالتزاماته، وغري ذلك من امل�سائل 
من نظام �سندات الدين؛ حتقيًقا   19 ،18 اأوردتها املادتان 
�سندات  وحملة  وال�سوق  الهيئة  لدى  املعلومات  لتدفق 
قراره  يبني  حتى  فيها  ال�ستثمار  يف  يرغب  ومن  الدين 

ال�ستثماري على اأ�س�ص �سحيحة وعادلة.

اإدراجها  على  الرقابية  الهيئة  وافقت  �سكوك  على 
جوانب  من  الهيئة  حتقق  لهم  يعني  مما  بال�سوق، 
امل�ستثمرين، وت�سمن  قد تخفى على �سغار  كثرية 

لهم حقوقهم التي اأوجبها لهم نظام ال�سكوك.
وحتى توافق الهيئة على اإ�سدار واإدراج �سكوك 
الوثائق  تت�سمن  األ  فيجب  ال�سوق،  يف  التجزئة 
الت�سرف  من  متنعه  قيود  اأيــة  للملتزم  التاأ�سي�سية 
كملتزم فيما يتعلق باإ�سدار واإدراج ال�سكوك. واأن 
يكون امللتزم قد تاأ�س�ص يف الدولة يف غري املناطق 

احلرة املالية، حتى يكون خا�سعًا لولية الهيئة.
اأمانة  اتفاقية  يف  الدخول  امللتزم  على  يجب  و 
اأي  على  احل�سول  يف  الأمــني  حق  تاأكيد  تت�سمن 
معلومة تتعلق بتلك ال�سكوك، وواجباته يف حماية 

حقوق وم�سالح حملة ال�سكوك.
كــمــا يــجــب عــلــى املــلــتــزم تعيني اأحـــد املــ�ــســارف 
كوكيل  للعمل  الــدولــة  داخــل  بالعمل  لها  املرخ�ص 
دفع يف الدولة وحلني ا�سرتداد ال�سكوك. وحماية 
يف  العمل  �سري  ح�سن  على  واحلفاظ  للم�ستثمرين 
امللتزم  من  تطلب  اأن  للهيئة  امل�سرع  اأجــاز  ال�سوق، 
الذي اأدرج ال�سكوك يف ال�سوق ن�سر املعلومات التي 
تراها منا�سبة على نفقته، واإذا مل يلتزم بن�سر تلك 
املعلومات جاز لها ن�سر املعلومات املعنية بعد منحه 

الفر�سة لتو�سيح الأ�سباب املوجبة لعدم الن�سر.
ن�سر  على  الهيئة  موافقة  على  احل�سول  ويجب 
اأي م�ستند اأو اإعلن داخل الدولة با�سم اأو بالنيابة 
عن امللتزم اأو امل�سدر يهدف اإىل الإعلن عن قبول 
اإدراج اأي �سكوك،  ويجب اأن يت�سمن ذلك امل�ستند 
اأو الإعلن بيانًا وا�سحًا باأن الهيئة قد وافقت على 
ن�سره، حتى ل يقع امل�ستثمرون يف خداع اإعلنات 
موهومة، اأو ن�سر بيانات غري �سحيحة، مع التاأكيد 
على عدم م�سئولية الهيئة عن �سحة البيانات التي 
لها  الهيئة  مراجعة  اأن  غــري  ن�سرها،  على  وافــقــت 
املوقع  م�سئولية  وحتديد  اجلدية  من  قــدرًا  يحمل 

عليها حال تبني عدم �سحتها.
واأوجـــــب املــ�ــســرع عــلــى املــلــتــزم جمــمــوعــة من 
الكتتاب،  بن�سرة  يتعلق  فيما  الف�ساحات، خا�سة 
والف�ساحات  للملتزم،  املدققة  املالية  والتقارير 
معلومات  اأو  تــطــورات  اأو  واقــعــة  عــن  امل�ستمرة 
جوهريًا  تــاأثــريًا  تــوؤثــر  اأن  �ساأنها  مــن  معلنة  غــري 
التعاملت  اأو  ال�سكوك  تداول  اأو حجم  �سعر  على 
امللتزم  قــدرة  على  اأو  ال�سوق  يف  عليها  تتم  التي 
ذلك  وغــري  بالتزاماتهما،  الــوفــاء  على  امل�سدر  اأو 
 18  ،17 املادتان  اأوردتها  التي  الهامة  امل�سائل  من 
وجريان  لل�سفافية  حتقيًقا  ال�سكوك؛  نظام  مــن 
وال�سوق  الهيئة  لدى  بان�سياب  املعلومات  وتدفق 
واأ�سحاب ال�سكوك ومن يرغب يف ال�ستثمار فيها 
�سليمة  اأ�س�ص  على  ال�ستثماري  قراره  يبني  حتى 

وعادلة.
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- تخت�ص الهيئة بنظر ال�سكاوى املتعلقة بالتعاملت يف اأ�سواق املال، واملرتبطة باجلهات اخلا�سعة لرقابتها واإ�سرافها وفقًا للت�سريعات املعمول بها لدى الهيئة.
- ل تخت�ص الهيئة بنظر ال�سكاوى املقدمة �سد ال�سركات اأو الأ�سخا�ص الذين مت اإلغاء ترخي�سها من قبل الهيئة وذلك يف حال ا�سرتدادها كافة ال�سمانات.

- اأنواع ال�سكاوى التي ت�ستقبلها هيئة الأوراق املالية وال�سلع، على �سبيل املثال ل احل�سر:
• �سكاوى امل�ستثمرين �سد الأ�سخا�ص وال�سركات املرخ�ص لهم. • �سكاوى ت�سجيل ملكية الأوراق املالية.   

جزائية. خمالفات  على  تنطوي  ل  والتي  ال�سفقات  بتنفيذ  املتعلقة  • ال�سكاوى  ال�سوق.   يف  املالية  الأوراق  باإدراج  املتعلقة  • ال�سكاوى 
• ال�سكاوى املتعلقة ب�سناديق ال�ستثمار )املرخ�سة من قبل الهيئة(. املتعلقة باأرباح ال�سركات و�سهادات الأ�سهم.   • ال�سكاوى 

الهيئة. من  ال�سادرة  والأنظمة  القانون  اأحكام  مبخالفة  تتعلق  �سكوى  • اأي 

فيما عدى احلالت امل�ستعجلة التي تقدرها الهيئة، اإذا كان امل�سكو �سده �سخ�ص اعتباري؛ يجب على ال�ساكي تقدمي �سكوى اأولية للم�سكو �سده، ويف حال عدم التو�سل 
حلل بينهما خلل )5( اأيام عمل من تاريخ ال�سكوى يجوز تقدمي ال�سكوى للهيئة مرفٌق بها ما يفيد تقدمي ال�سكوى الأولية.

يف حال عدم التو�سل حلل من خلل ال�سكوى الأولية، يكن تقدمي طلب �سكوى ر�سمية اإىل هيئة الأوراق املالية وال�سلع وفقًا للنموذج املعد لذلك عرب النظام الإلكرتوين 
اأو التطبيقات الذكية، اأو باأي و�سيلة اأخرى تقبلها الهيئة، على اأن يقوم ال�ساكي –ح�سب الأحوال– لحقًا بتزويد الهيئة بامل�ستندات املوؤيدة مبا يف ذلك اأ�سل ال�سكوى.

اللغة العربية هي اللغة الر�سمية املعتمدة يف اإجراءات نظر ال�سكاوى والبت فيها، فل ُتثبت اأي اأقوال اأمام الهيئة بغري اللغة العربية، وعلى من ل ي�ستطيع التحدث 
باللغة العربية ا�سطحاب مرتجم يوقع معُه يف املح�سر املعد لذلك، ويجب على اأي طرف يرغب يف تقدمي وثائق اأو م�ستندات بغري اللغة العربية _ما مل تقبل الهيئة خلف 

ذلك_ اأن يرفق معها _حال طلب الهيئة_ ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

يجب توافر الأهلية القانونية لدى مقدم ال�سكوى، ويطبق يف هذا ال�ساأن الن�سو�ص الواردة يف القوانني املعمول بها يف الدولة.
ل يقبل اأي طلب اأو دفع ل يكون ل�ساحبه فيه م�سلحة قائمة وم�سروعة.

اخت�سا�سات هيئة االأوراق املالية وال�سلع

قنوات تقدمي ال�سكوى االأولية لل�سخ�س املرخ�س له )ال�سركة(؟ 

تقدمي �سكوى اأولية اإىل لل�سخ�س املرخ�س له )ال�سركة(

تقدمي طلب ال�سكوى

اللغة املعتمدة ال�ستقبال ال�سكاوى

�سرورة توفر االأهلية وامل�سلحة لدى مقدم ال�سكوى

ثالثًا: البريد االلكتروني: ثانيًا: زيارة شركة الوساطة:أواًل: االتصال الهاتفي:
امل�سكلت  مع  للتعامل  جيدة  طريقة  الهاتفي  الت�سال 
يف  تــرتدد  فل  اأ�سئلة  طــرح  اإىل  حتتاج  وعندما  الب�سيطة، 
امل�سجل  الهاتف  على  الت�سال  طريق  عن  وذلك  ال�ستف�سار 
الهاتفية  املكاملة  اأن  من  متامًا  تتاأكد  اأن  املهم  فمن  لل�سركة، 
عـــبـــارة عن  مــتــزامــن  �ــســوت  عـــن طــريــق وجــــود  م�سجلة 
)TONE(، كما يكنك ت�سجيل وقت وتاريخ الت�سال وا�سم 

ال�سخ�ص الذي حتدثت معه وتفا�سيل ما حدث.

اأو فرعها طريقة جيدة  زيارة مقر �سركة الو�ساطة 
املهم  ومن  معقدة،  ام  ب�سيطة  اأكانت  �سواء  لل�سكوى 
ال�سركة  تــقــوم  اأن  على  مكتوبة  ال�سكوى  تــقــدم  اأن 
)بال�ستلم(،  خمتومة  ن�سخة  واإعطائك  با�ستقبالها 
الذي  مع �سرورة ذكر زمان وتاريخ ح�سورك وا�سم 

حتدثت معه وتفا�سيل ما حدث.

ُيعّد الربيد اللكرتوين طريقة جيدة لتقدمي 
واإمــكــانــيــة  و�ــســولــهــا  ل�سرعة  ـــك  وذل الــ�ــســكــوى 
طباعة ن�سخة من جميع املرا�سلت التي تتم من 
العنوان  من  التاأكد  �سرط  وقت،  اأي  يف  خللها 
املخ�س�ص  لــلــ�ــســركــة  الــ�ــســحــيــح  ـــكـــرتوين  الل

ل�ستقبال ال�سكاوى.

توعية

ضمن اختصاص الهيئة بنظر الشكاوى المتعلقة بالتعامالت في أسواق المال 

»اأوراق مالية« تن�شر دليل امل�شتثمر للتقدم ب�شكوى عند وقوع نزاع مع اجلهات اخلا�شعة لإ�شراف »الهيئة«
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يتم تقدمي ال�سكوى مكتوبة باللغة العربية ومو�سح بها تاريخ تقديها، على اأن 
ت�ستمل البيانات وامل�ستندات التالية:

يذكر  اأن  على  الت�سال،  وو�سائل  احلايل،  وعنوانُه  بالكامل،  ال�ساكي  ا�سم   •
ال�سخ�سية  اإثبات  الهاتف والربيد الإلكرتوين ون�سخة من  العنوان تف�سيًل ورقم 

�سارية املفعول. 
الهاتف والربيد  له، ورقم  واآخر عنوان معروف  بالكامل،  امل�سكو �سده  • ا�سم 

الإلكرتوين اإن وجد.
الأولية. ال�سكوى  من  • ن�سخة 

الزمني  بالت�سل�سل  الوقائع  �سرد  مع  ال�سكوى،  ملو�سوع  تف�سيليًا  �سرحًا   •
للأحداث مبا يف ذلك التواريخ والأوقات اإن اأمكن ذلك.

وا�سح. ب�سكل  ال�ساكي  • طلبات 

لل�سكوى. املوؤيدة  وامل�ستندات  الوثائق  • اإرفاق 
اإجراءات  اأي  اتخاذ  �سده  امل�سكو  اأو  لل�ساكي  �سبق  قد  كان  اإذا  ما  • تو�سيح 

قانونية يف هذا ال�ساأن.
• ن�سخة من ال�سكوى ال�سابق تقديها اإىل الهيئة اأو ال�سوق املعني اإن وجدت.
• ن�سخة من بيانات اإثبات ال�سخ�سية للممثل القانوين يف حال تقدمي ال�سكوى 

من قبل املمثل القانوين لل�ساكي �سريطة تقدمي اأ�سل �سند التوكيل اأو التمثيل.
يثله. من  اأو  ال�سكوى  مقدم  • توقيع 

عليها. احل�سول  �سرورة  الهيئة  ترى  اأخرى  معلومات  اأو  بيانات  • اأي 
قدره )500( درهم ُيلزم به مقدم ال�سكوى. م�سرتد(  )غري  • ر�سم 

ا�ست�سدار القرار اخلا�ص بذلك. اإجراءات  • ا�ستكمال 

يجوز تقدمي ال�سكوى نيابة عن الغري ومتثيلِه اأمام الهيئة يف الأحوال التالية:
بهذا  املخت�سة  اجلهات  من  معتمدة  ر�سمية  وكالة  مبوجب  وكيًل  يكون  اأن   •

ال�ساأن.

ذلك. على  البينة  فيقدم  القا�سرين،  اأبنائِه  اأحد  عن  وليًا  يكون  • اأن 
ذلك. على  البينة  فيقدم  قيمًا،  اأو  و�سيًا  يكون  • اأن 

املعنية. اجلهة  من  ر�سمي  كتاب  مبوجب  خموًل  يكون  • اأن 

 www.disputes.sca.ae :خلل موقع الهيئة الإلكرتوين • من 
عرب �سندوق الربيد:  33733 اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة • اإر�سالها 

الفاك�ص على الرقم: 026120263 عرب  • اإر�سالها 
contactus@sca.ae الإلكرتوين:  الربيد  خلل  من  • اأو 

التالية: العناوين  ح�سب  ال�ستقبال  موظفي  اإىل  • ت�سليمها 
• املقر الرئي�سي باأبوظبي: �سارع حمدان – برج الغيث - الطابق 13.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدبي - منطقة القرهود – الطابق 7. • مبنى 

على اآخر عملية تداول متنازع عليها اأو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم ال�سكوى ب�ساأنها. �سنة  م�سي  بعد  ال�سكوى  تنظر  • ل 

حُتفظ ال�سكوى يف اأي مرحلة من مراحل نظرها يف احلالت الآتية:
ال�سلح. على  ال�سكوى  اأطراف  • اتفاق 

ال�سكوى. عن  ال�ساكي  • تنازل 
ا�ستجابة ال�ساكي لطلبات الهيئة اأثناء نظر ال�سكوى. • عدم 

تخرج كافة طلبات التعوي�ص املادي اأو الأدبي عن اخت�سا�ص الهيئة دون الإخلل بحق املت�سرر باللجوء اإىل الق�ساء للمطالبة بها.

ل تقبل ال�سكوى يف احلالت التالية:
ب�ساأن  �سدر  اأو  ق�سائية  جهة  اأمــام  معرو�سًا  ال�سكوى  مو�سوع  كان  اإذا   •

مو�سوعها حكم ق�سائي.
• اإذا خلت ال�سكوى من اإحدى البيانات الأ�سا�سية الواجب توافرها يف ال�سكوى.
• اإذا �سبق عر�ص ال�سكوى على الهيئة من ذات اخل�سوم وبذات الأ�سباب و�سدر 

قرار ب�ساأنها، اإل اإذا راأت الهيئة وجود اأ�سباب جدية ت�ستدعي _ا�ستثناًء_ اإعادة 
النظر فيها.

• اإذا كان ال�ساكي موظفًا لدى امل�سكو �سدها اأو العك�ص وذلك فيما يتعلق بعلقة 
العمل بينهما.

الهيئة. تقدرها  اأخرى  حالة  • اأي 

البيانات الواجب توافرها يف ال�سكوى

متثيل الغري يف ال�سكاوى

طريقة تقدمي ال�سكوى اإىل هيئة االأوراق املالية وال�سلع؟

انتهاء مدة نظر ال�سكوى

حفظ ال�سكوى

التعوي�س

حاالت عدم قبول ال�سكوى
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توعية

اخلا�سة كيف يتم ا�ستلم طلبات جتديد الت�سجيل؟ الإلكرتونية  اخلدمات  بوابة  عرب  الت�سجيل  جتديد  طلبات  كافة  ا�ستلم  يتم 
بالهيئة.

هل تكون هناك غرامات يف حالة التاأخر عن جتديد 
الت�سجيل؟ وكم تبلغ وكيف حتت�سب؟

نعم توجد غرامات مرتتبة على ال�سركة يف حالة التاأخري عن جتديد الت�سجيل وتبلغ قيمة 
الغرامة 1000 درهم عن كل �سهر بحد اأق�سى 10,000 درهم. ويتم احت�ساب جزء من 

ال�سهر �سهر كامل.

يرجى اإعادة الدخول عرب اخلدمة والتاأكد من اإر�سال الطلب اإىل الهيئة عرب ال�سغط على لقد قمت بتجديد الت�سجيل ومل اأتلقى ال�سهادة؟
)حفظ واإر�سال(.

قبل كيف يتم ا�ستلم �سهادة جتديد الت�سجيل؟ من  الطلب  اعتماد  من  النتهاء  فور  اإلكرتونيا  الت�سجيل  جتديد  �سهادة  ا�ستلم  يتم 
الهيئة ويتم اإخطار املتعامل بالربيد الإلكرتوين بتمام الإجراء.

كل ل توجد، فقط ن�سخة اإلكرتونية.هل توجد ن�سخة ورقية من �سهادة جتديد الت�سجيل؟

جتديد ت�شجيل 
ال�شركات 
امل�شاهمة

جتديد قيد 
)اإدراج( ال�شركات 

امل�شاهمة العامة

اإ�شدار �شهادة
 ملن يهمه الأمر

اإ�شدار واإدراج 
اأدوات الدين

- يحدد ر�سم جتديد القيد بناًء على راأ�ص مال ال�سركة،كم يبلغ ر�سم جتديد قيد ال�سركة ؟
)500( مليون درهمًا فاأقل  : 30,000 درهم

 : درهــم  مليار   )2( وحتى  درهــمــًا  مليون   )500( على  راأ�سمالها  يزيد  التي  ال�سركة 
50,000 درهم

ال�سركة التي يكون راأ�سمالها )2( مليار درهمًا فاأكرث  : 100,000 درهم
املالية كيف يتم ا�ستلم طلبات جتديد القيد؟ الأوراق  بها  املدرج  املحلية  املالية  الأ�سواق  القيد عرب  ا�ستلم طلبات جتديد  يتم 

لل�سركة.
هل تكون هناك غرامات يف حالة التاأخر عن جتديد 

القيد ؟ وكم تبلغ وكيف حتت�سب؟
غرامة تاأخري جتديد قيد ال�سركة 1000 درهم عن كل �سهر على اأن تكون 12.000 درهم 

كحد اأق�سى. ويتم �سدادها ل�سالح الهيئة.
لقد قمت بتجديد قيد ال�سركة لدى ال�سوق املايل ومل 

اأتلقى ال�سهادة؟
يرجى التكرم بالتاأكد من عدم وجود مبالغ معلقة اأو غرامات م�ستحقة للهيئة وذلك عرب 

التوا�سل مع ق�سم ال�سوؤون املالية يف الهيئة.
يتم اإر�سال �سهادة اإلكرتونية لل�سركة فور اعتماد الطلب من قبل الهيئة.كيف يتم ا�ستلم �سهادة جتديد القيد؟

كل ل توجد، فقط ن�سخة اإلكرتونية.هل توجد ن�سخة ورقية من �سهادة جتديد القيد؟

ملن  �سهادة  اإ�ــســدار  لطلب  الهيئة  ا�ستلم  يتم  كيف 
يهمه الأمر؟

يتم ا�ستلم كافة الطلبات اإلكرتونيًا عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية اخلا�سة بالهيئة.

كم ي�ستغرق الوقت الزمني لإ�سدار �سهادة ملن يهمه 
الأمر؟

يوم عمل.

500 درهمكم يبلغ الر�سم لهذه اخلدمة؟

هل يجوز حتويل ال�سندات العادية التي مل تت�سمن 
ن�سرة اإ�سدارها قابليتها للتحول اإىل اأ�سهم ؟

لل�سركة  العمومية  اجلمعية  مبوافقة  يتم  اأن  يجب  اأ�سهم  ايل  ال�سندات  حتويل  قابلية 
بدون احل�سول على موافقة  ال�سندات  اإ�سدار  فاإذا مت  بقرار خا�ص،  لل�سندات  امل�سدرة 
ال�سندات  قابلية  الكتتاب  ن�سرة  وت�سمني  اأ�سهم  ايل  ال�سندات  حتــول  على  اجلمعية 
اإ�سدارها  ن�سرة  تت�سمن  مل  التي  العادية  ال�سندات  حتويل  يجوز  فل  وعلية  للتحول، 

قابليتها للتحول اإىل اأ�سهم.
لل�سند  ال�سمية  القيمة  قب�ص  ال�سند  ملالك  يحق  هل 
القابلة  ال�سندات  حالة  يف  ا�ستحقاقه  تــاريــخ  يف 

للتحول اإىل اأ�سهم اأم يلزم عليه التحويل؟

ال�سندات  حالة  يف  ا�ستحقاقه  تاريخ  يف  لل�سند  ال�سمية  القيمة  قب�ص  ال�سند  ملالك  يحق 
القابلة للتحول اإىل اأ�سهم اختياريًا، اأما يف حال كانت ال�سندات القابلة للتحول اإىل اأ�سهم 
الزاميًا، فل يحق ملالك ال�سند قب�ص القيمة ال�سمية لل�سند يف تاريخ ا�ستحقاقه وي�ستحق 
ملعدل  ووفقًا  لل�سندات  امل�سدرة  ال�سركة  مال  راأ�ــص  يف  اأ�سهم  ال�سمية  القيمة  من  بدل 

التحويل املذكور بالن�سرة.
ال�سندات القابلة  ــدار  اإ�ــس بعد  لل�سركة  يحق  هــل 

للتحول اإىل اأ�سهم اأن تخف�ص راأ�سمالها؟
اإىل  للتحول  اأو �سكوك قابلة  باإ�سدار �سندات  لل�سركة بعد �سدور قرار خا�ص  ل يجوز 
اأ�سهم وحتى تاريخ حتولها اأو ت�سديد قيمتها، اأن تخف�ص راأ�سمالها اأو تزيد من الن�سبة 

املقرر توزيعها كحد اأدين من الأرباح على امل�ساهمني.
يف حالة تخفي�ص راأ�ص مال ال�سركة ب�سبب اخل�سائر 

كيف يتم تخفي�ص راأ�ص املال؟
يف حالة تخفي�ص راأ�ص مال ال�سركة ب�سبب اخل�سائر عن طريق اإلغاء عدد من الأ�سهم اأو 
تنزيل القيمة ال�سمية لل�سهم، يتعني تخفي�ص راأ�ص املال كما لو كان هوؤلء من امل�ساهمني.

)2/1(الأ�شئلة الأكرث �شيوعًا للخدمات اخلا�شة بالإ�شدار والت�شجيل
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�شطب قيد )اإدراج( 
�شركة م�شاهمة 

)حملية / اأجنبية (

تاأ�شي�س 
ال�شرك��ات 

امل�شاهمة العامة 
)املحلية(

التحول اإىل 
�شرك��ة م�شاهمة 
عامة )املحلية(

نقل )تغيري(
 فئة �شركة 

م�شاهمة حملية

جتديد ترخي�س 
اأمني �شجل ال�شركات 

امل�شاهمة اخلا�شة

هل يلزم ا�سدار قرار من اجلمعية العمومية لل�سركة 
اإدارة  جمل�ص  مــن  قــرار  يكفي  اأم  ادراجــهــا  لإلــغــاء 

ال�سركة؟

 ل يجوز �سطب اإدراج �سركة حملية اإل فى حال حتولها ايل �سكل قانوين اآخر ويكون ذلك 
من خلل قرار خا�ص من اجلمعية العمومية لل�سركة.

ال�سركة  اإدراج  �سطب  طلب  يكون  املايل  بال�سوق  املدرجة  الجنبية  لل�سركات  بالن�سبة 
الجنبية من ال�سوق املايل بقرار من جمل�ص الدارة اأو قرار من اجلمعية العمومية.

ماهي ن�سبة امل�ساهمني التي يجب ان ت�سوت ل�سالح 
قرار الغاء الدراج حتى يكون القرار �سحيحا؟

يكون قرار الغاء الدراج �سحيحا اإذا �سدر باأغلبية اأ�سوات امل�ساهمني الذين يلكون ما 
ل يقل عن ثلثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�سركة 

املخت�سة  ال�سلطة  موافقة  على  احل�سول  يلزم  هل 
على تاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة عامة قبل تقدمي طلب 

التاأ�سي�ص اإىل الهيئة؟

 نعم يجب احل�سول على موافقة ال�سلطة املخت�سة على تاأ�سي�ص �سركة م�ساهمة عامة قبل 
تقدمي طلب التاأ�سي�ص اإىل الهيئة.

مملوكة  تكون  التي  الأجنبية  لل�سركة  يجوز  هــل 
تــكــون �سمن  اأن  الـــدولـــة  مــواطــنــي  مــن  بــالــكــامــل 
ن�سبة  �سمن  م�ساهمتها  حت�سب  وهــل  املوؤ�س�سني؟ 

الأجانب 49%؟ 

نعم يجوز لل�سركة الأجنبية �سواء كانت مملوكة بالكامل من مواطني الدولة اأو من اأجانب 
اأن تكون �سمن املوؤ�س�سني، على ان حت�سب م�ساهمتها �سمن ن�سبة الأجانب %49.

�سركة  اإىل  التحول  يف  الراغبة  لل�سركة  يجوز  هل 
العام  الكتتاب  طريق  عن  تبيع  اأن  عامة  م�ساهمة 
من   )%70( عــن  وتقل   )%30( عــن  تزيد  ن�سبة 

راأ�ص مالها بعد تقييم احل�س�ص العينية؟

لل�سركة الراغبة يف التحول اإىل �سركة م�ساهمة عامة اأن تبيع عن طريق الكتتاب العام 
ن�سبة ل تزيد عن )30%( من راأ�ص مال ال�سركة.

يف كافة الأحوال يجب ان ل تزيد ح�سة املوؤ�س�سني عن )70%( ول تقل عن )30%( من 
راأ�ص مالها بعد طرحها للكتتاب العام.

�سركة  اإىل  التحول  يف  الراغبة  لل�سركة  يجوز  هل 
م�ساهمة عامة اأن جتمع بني ا�سلوبي البيع والزيادة 
وذلك باأن تبيع عن طريق الكتتاب العام ن�سبة من 
اأخرى  ن�سبة  تطرح  الوقت  نف�ص  ويف  مالها  راأ�ــص 

كزيادة يف راأ�سمالها؟

يجوز لل�سركة الراغبة يف التحول اإىل �سركة م�ساهمة عامة اأن جتمع بني ا�سلوبي البيع 
والزيادة وذلك باأن تبيع عن طريق الكتتاب العام ن�سبة ل تزيد عن 30% من راأ�ص مالها 
ويف نف�ص الوقت تطرح ن�سبة اأخرى كزيادة يف راأ�سمالها، على ان ل يتجاوز جمموع ما 
تطرحه ال�سركة للكتتاب العان عن ن�سبة 70% من اأ�سهم راأ�ص املال، ويحتفظ املوؤ�س�سني 

بن�سبة 30% من راأ�ص املال على الأقل.

ما هي احلالت التي يتم فيها نقل ادراج ال�سركة من 
فئة اىل اأخرى؟

الفئة  اإدراج  ب�سروط  الإخلل  عند  الثانية  الفئة  اإىل  الأوىل  الفئة  ال�سركات من  نقل  يتم 
الأوىل اأو يف حال امتناع ال�سركة عن التقيد باأحكام الإف�ساح وال�سفافية املعمول بها اأو 

اإخلل ال�سركة بتلك الأحكام.
يتم نقل ال�سركات من الفئة الثانية اإىل الفئة الأوىل عندما تتوافر لدى ال�سركة املنقولة 

�سروط اإدراج الفئة املنقولة اإليها.  
ما هو اأثر نقل ادراج ال�سركة من فئة اىل اأخرى على 

ال�سركة وعلى امل�ساهمني؟
ل يوجد اثر.

�سجل  اأمــــني  تــرخــيــ�ــص  جتــديــد  متطلبات  هــي  مــا 
ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة؟

على  م�ستويف  اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�سركات  �سجل  اأمــني  ترخي�ص  جتديد  طلب  تقدمي 
النموذج املخ�س�ص لذلك.

�سداد الر�سوم امل�ستحقة للهيئة.
اأمني  ترخي�ص  لتجديد  املطلوبة  امل�ستندات  هي  ما 

�سجل ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة؟ 
ا�ستيفاء منوذج طلب جتديد ترخي�ص اأمني ال�سجل.
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مركز التدريب ينظم دورة عن املحافظ 
املالية واأدوات حتليل املخاطر وتقييمها

ضمن مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين 

 ندوة حول تكوين حمفظة الأ�شهم والفرق بني امل�شاربة وال�شتثمار يف �شوق الأوراق املالية

املالية  الأوراق  بهيئة  الــتــدريــب  مــركــز   نظم 
املالية:  »املحافظ  بعنوان  تدريبية  دورة  وال�سلع 

اأدوات التقييم وحتليل املخاطر«. 
من  جمموعة  قدمها  التي  الدورة  وا�ستعر�ست 
اخلرباء واملتخ�س�سني يف �سناعة الأوراق املالية، 
وحمافظ  �سناديق  مــن  قواعد  اإدارة  جمموعة 
احلديثة،  املالية  املحفظة  نظرية  مثل  ال�ستثمار 
وملحة  ال�ستثمار.  وتنوع  الأ�سول،  وتخ�سي�ص 
�سناديق  واأنــواع  ال�ستثمارات،  اإدارة  عن  عامة 
ال�ستثمار،  �سناديق  وا�سرتاتيجيات  ال�ستثمار، 
الأداء  ون�سبة  الأداء،  وتقييم  املخاطر،  وتدابري 

والتحليل.
ومت خلل الدورة مناق�سة وحتليل كيفية عمل 
11 نوعًا خمتلفًا من �سناديق ال�ستثمار من بينها 

وال�سناديق  الدخول  و�سناديق  الأ�سهم  �سناديق 
كذلك  الــــدورة  تــنــاولــت  الــدولــيــة وغــريهــا.  كما 
املختلفة  ال�ستثمارية  ال�سناديق  ا�سرتاتيجيات 

من واقع اأهم املمار�سات العاملية يف املجال.
الــتــي ت�سمنتها  الــعــمــل  وقـــد مت خـــلل ور�ـــص 

عوامل  على  اأ�ــســا�ــســي  ب�سكل  الــرتكــيــز  الــــدورة، 
ال�سناديق.  اأداء  بقيا�ص  وعــلقــتــهــا  املــخــاطــرة 
وخلل هذا اجلزء مت الوقوف على عدد كبري من 
الأدوات واملعادلت الإح�سائية وكيفية ا�ستق�ساء 
تقييم  على  للح�سول  املالية  البيانات  ومعاجلة 
القرارات  اتخاذ  ثم  ومــن  ال�سناديق  لأداء  دقيق 

ال�ستثمارية ال�سحيحة.
اأدوات  املالية:  »املحافظ  اأن  دورة  اإىل  ي�سار 
التقييم وحتليل املخاطر« تعتمد على نقل املعرفة 
اأ�سواق  يف  للعاملني  املطلوبة  املهارات  واكت�ساب 
برنامج  احتياز  لهم  �سبق  الذين  الدولة  يف  املــال 

اختبارات  الرتخي�ص املهني.
 واأكد امل�ساركون بالدورة، من خلل ال�ستبيان 
تطوير  يف  فائدتها  على  نهايتها،  يف  اأجري  الذي 
ا�ــســتــخــدام  املخاطر  لكيفية  وفهمهم  مــهــاراتــهــم 
�سناديق  اخــتــيــار  عند  رئي�سية  تقييم  ــــاأدوات  ك
ال�ستثمار، خا�سة اأن الدورة احتوت على �سل�سلة 
مــن درا�ــســة  احلــــالت الــتــي مــن �ــســاأنــهــا ت�سهيل 

التطبيق الفوري للمعرفة واملهارات املكت�سبة.

لتوعية  ــوطــنــي  ال املــ�ــســروع  مـــبـــادرات  اإطـــــار  يف 
هيئة  تــنــفــذه  ـــذي  ال املــالــيــة-  ــواق  ــس ــالأ� ب امل�ستثمرين 
معلوماتك  »عــزز  �سعار  حتت  وال�سلع  املالية  الأوراق 
�سوق  مع  بالتعاون  الهيئة  نظمت  ا�ستثماراتك«-  تنمو 
"تكوين  حــول  توعية  نــدوة  املالية  ـــلأوراق  ل اأبوظبي 
يف  وال�ستثمار  امل�ساربة  بني  والفرق  الأ�سهم  حمفظة 

�سوق الأوراق املالية ".
وللو�سطاء  امل�ستثمرين  جلمهور  الندوة  وتوجهت 
واملحللني املاليني العاملني ب�سركات الو�ساطة بالأ�سواق 
املالية بالدولة. حا�سر يف الندوة املحلل املايل الأ�ستاذ/ 
املفاهيم  اأهم  على  ال�سوء  الندوة  واألقت  الطه،  و�ساح 
تكوين  وكيفية  وال�ستثمار  بامل�ساربة  تت�سل  التي 
واملخاطرة  العائد  العتبار  بعني  تاأخذ  اأ�سهم  حمفظة 
مثل  اأخــرى  اأ�ــســول  لت�سم  املحفظة  تو�سيع  واإمكانية 
ال�سندات وم�ستقات ال�سلع، وا�ستهدفت الندوة الرتقاء 
والعاملني  الأ�سواق  يف  واملتعاملني  امل�ستثمرين  بــاأداء 

ب�سركات الو�ساطة.

توعية

»�شناديق ال�شتثمار« يف ندوة بدبي
نظم ق�سم التوعية والتثقيف يف هيئة الأوراق املالية وال�سلع 
"�سناديق  بالتعاون مع �سوق دبي املايل ندوة تثقيفية بعنوان 

ال�ستثمار، الأ�س�ص والأنواع واملزايا.
اأني�ص  الــدكــتــور  دبـــي،  يف  عقدت  التي  ــنــدوة،  ال يف  حا�سر 
وا�ستعر�ص  الــ�ــســارقــة،  يف  المــريكــيــة  اجلامعة  مــن  ال�سامت 
وميزات  واأنــواعــهــا  ال�ستثمار  �سناديق  ا�سا�سيات  املحا�سر 
اأ�سئلة  اإىل  ال�سامت  ا�ستمع  املحا�سرة،  نهاية  ويف  نــواع.  كل 

احل�سور ودار نقا�ص حول مو�سوع اجلل�سة.
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