
جمل�س اإدارة الهيئة يعتمد قرارين

 بالإدراج امل�سرتك يف الأ�سواق املالية

 وتنظيم �سجل اأ�سهم �سركات امل�ساهمة اخلا�سة

اأقر جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف االجتماع الذي عقده 

االقت�ساد/  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  برئا�سة 

للأوراق  امل�سرتك  االإدراج  �سوابط  م�سروع  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ي�سمح  الذي  احلرة  املناطق  واأ�سواق  املحلية  املال  اأ�سواق  يف  املالية 

اأ�سواق  يف  املالية  اأوراقها  باإدراج  املحلية  االأ�سواق  يف  املدرجة  لل�سركات 

ال�سركات  اإدراج  وكذلك  اخلارجية،  املالية  االأ�سواق  اأو  احلرة  املناطق 

املدرجة باملناطق احلرة للأوراق املالية يف االأ�سواق املحلية، مع �سرورة 

التن�سيق  يتم  اأن  على  االإدراج،  هذا  على  الهيئة  موافقة  على  احل�سول 

االإطار  وحتديد  للتنفيذ  اآلية  و�سع  اأجل  من  بالدولة  املالية  االأ�سواق  مع 

الزمني واملراحل املختلفة لتطبيق النظام.

حمافظ  ال�سويدي  نا�سر  بن  �سلطان  معايل  من  كل  االجتماع  ح�سر 

التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  �سامل  اهلل  عبد  و�سعادة  املركزي،  امل�سرف 

للهيئة، و�سعادة �سامي ظاعن القمزي مديرعام دائرة التنمية االقت�سادية  

بدبي، و�سعادة حممود اإبراهيم حممود، و�سعادة حامد كاظم. وقد جرى 

ال�سلة  الهامة ذات  والق�سايا  املو�سوعات  خلل االجتماع بحث عدد من 

تناولها  التي  املو�سوعات  بني  ومن  فيها،  والبت  املالية  االأوراق  بقطاع 

االجتماع ما يلي: 

�شوابط الإدراج امل�شرتك

االإدراج  �سوابط  ب�ساأن  قرارًا  اجتماعه  خلل  اعتمد  قد  املجل�س  كان 

يف  املدرجة  ال�سركات  تتمكن  بحيث  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  امل�سرتك 

االأ�سواق املحلية من اإدراج اأوراقها املالية يف اأ�سواق املناطق احلرة املالية اأو 

املالية  املناطق احلرة  اإدراج �سركات  الدولة، وكذلك  املالية خارج  االأ�سواق 

يتم احل�سول  اأن  بالدولة، على  املالية  االأ�سواق  وال�سلع يف  املالية  للأوراق 

�س2

البيئة  تطوير  يف  الهيئة  جهود 

املال.. لأ�شواق  الت�شريعية 

اإ�سدار نظام التداول بالهام�س وتعديل عدد من 

االأنظمة خلل العام 2008 

�س3

معايل �شلطان املن�شوري يدعو �شركات 

الو�شاطة للإرتقاء بالأداء املهني..

املالية  الو�ساطة  ملتقى  فعاليات  اختتام 

اخلليجية يف اأبوظبي

6 �س

الهيئة توافق على تاأ�شي�س 13 �شركة 

جديدة..

منذ  �سركة   125 لـ  االأ�سا�سية  االأنظمة  تعديل 

بداية العام اجلاري

�س7

130 ترخي�شًا منحتها الهيئة للو�شطاء 

العاملني يف تداول ال�شلع.. 

وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  تداوالت  ارتفاع 

85.5% اإىل189.5 مليار درهم يف 9 �سهور

�س8

العربية  املالية  الأوراق  هيئات  احتاد 

خطوات مدرو�شة على طريق امل�شتقبل..

والتوافق  التنظيمية  القواعد  جلان  ت�سكيل 

واالن�سجام والرقابة واإنفاذ القوانني

املحتويات
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على  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  داأبت 

ت�ستهدف  التي  املبادرات  من  العديد  اإطلق 

امل�ستثمرين  مع  البناء  التوا�سل  ج�سور  مد 

م�سعى  يف  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  وكافة 

باالأ�سواق  امل�ستثمرين  ثقة  لدعم  منها 

الهيئة  قامت  اجلاري  العام  وخلل  املالية، 

بتطوير موقعها االإلكرتوين مبا يتيح م�ساركة 

اأطلقت  كما  املت�سفحني،  جانب  من  اأو�سع 

وال�سكاوى  للمقرتحات  اإلكرتونيا  نظاما 

ملحظاتهم  بتقدمي  معها  للمتعاملني  ي�سمح 

ب�سفافية  باأول  اأوال  ومتابعتها  ومقرتحاتهم 

تامة. 

الن�سرة  اإ�سدار  ال�سياق  هذا  يف  وياأتي 

ل�سان  فقط-  لي�س  لتكون-  للهيئة  االإخبارية 

ورافد  و�سل  همزة  اأي�سا  بل  الهيئة،  حال 

مع  اخلارجي  االت�سال  قنوات  يعزز  رئي�سي 

قطاعات املجتمع من اإعلميني ومتخ�س�سني 

والبيانات  باملعلومات  ويزودهم   ومتعاملني، 

وجهودها  الهيئة  اأن�سطة  عن  ال�سرورية 

ملا  اأمينة  �سورة  وينقل  االأ�سعدة،  كافة  على 

للرتقاء  ذاتي  تطوير  مبادرات  من  به  تقوم 

بالبنية الت�سريعية للأ�سواق، وتطوير كوادرها 

قدرتها  وتعظيم  االإدارية،  اأو  الفنية  الب�سرية 

تكفل  التي  والت�سريعات  االأنظمة  فر�س  على 

يف  والعادل  ال�سليم  التعامل  اأ�س�س  تر�سيخ 

االأ�سواق املالية.

اإن اإ�سدار هذه الن�سرة ال يعرب فقط عن 

اإميان بر�سالة ال�سحافة االقت�سادية - واإمنا 

يعرب كذلك عن تقدير الهيئة للقيمة امل�سافة 

للت�سال الفعال باعتباره اأحد اأهم العنا�سر 

والظروف  االأزمات  مع  التعامل  يف  املحورية 

الطارئة يف ظل ع�سر االت�سال واملعلومات. 

لي�س هذا فح�سب.. بل اإن مبادرة الهيئة 

بتعزيز و�سائل االت�سال مع املجتمع اإمنا تاأتي 

احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود  مع  تناغما 

متكامل  نظام  وبناء  لتطوير  االحتادية 

للهيئات  واخلارجي  الداخلي  للت�سال 

واملوؤ�س�سات يواكب التطورات العاملية، من اأجل 

ودقة  ال�سفافية  معايري  اأعلى  حتقيق  �سمان 

املعلومات يف الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية، 

عرب تبني اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال 

االأهداف  يدعم  مبا  احلكومي،  االت�سال 

اال�سرتاتيجية  واخلطط املو�سوعة.

التتمة �شفحة 3

م.�شلطان بن �شعيد املن�شوري

وزير االقت�صاد/رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة
اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة برئا�سة معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد/ رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

�إفتتاحية
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وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  وافقت 

خلل  عامة  م�ساهمة  �سركة   13 قيد  على 

و5  اأجنبية  �سركات   8 منها  احلايل  العام 

العدد  ي�سبح  وبذلك  حملية،  �سركات 

الهيئة  لدى  املقيدة  لل�سركات  االإجمايل 

32 �سركة اأجنبية  و105  137 �سركة منها 

ال�سركات  قائمة  وت�سم  حملية.  �سركة 

الهيئة  لدى  العام  هذا  املقيدة  املحلية 

التكافلي  للتاأمني  ميثاق  �سركة  من:  كل 

عجمان  وم�سرف  التاأمني،  جمال  يف 

وتكافل  امل�سرفية،  اخلدمات  جمال  يف 

االإمارات يف جمال التاأمني، و دار التكافل 

يف جمال التاأمني، و�سركة الهلل االأخ�سر 

ال�سركات  اأما  التاأمني.  جمال  يف  للتاأمني 

فهي:  العام  هذا  قيدها  مت  التي  االأجنبية 

جمال  يف  البحرين   – ال�سلم  م�سرف 

اكتتاب  و�سركة  امل�سرفية،  اخلدمات 

اخلدمات  جمال  يف  الكويت   – القاب�سة 

يف  – ال�سودان  ال�سلم  وم�سرف  املالية، 

نا�س  و�سركة  امل�سرفية،  اخلدمات  جمال 

املالية،  اخلدمات  جمال  يف  البحرين   -

يف  القاب�سة  الدولية  الوطنية  وال�سركة 

اأمان  و�سركة  املالية،  اخلدمات  جمال 

لل�ستثمار – الكويت يف جمال اخلدمات، 

احلديدية  للمنتجات  اجلزيرة  و�سركة 

واملنتجات  اخلدمات  جمال  يف  – الكويت 
االآبار  حلفر  برقان  و�سركة  ال�سناعية. 

وال�سيانة.  والتجارة 

65 �سركة مدرجة يف  ويذكر اأن هناك 

64 �سركة  �سوق اأبوظبي للأوراق املالية، و 

مدرجة يف �سوق دبي املايل.

املوافقة على قيد

13 �سركة هذا العام 

منها 5 حملية و8 اأجنبية 

الهيئة اأخبار 

�شمن م�شاعي الهيئة لتطوير البيئة الت�شريعية لأ�شواق املال 

اإ�سدار نظام التداول بالهام�س وتعديل عدد من الأنظمة هذا العام

لللتحاق ب�شناعة اأ�شواق املال

هيئة الأوراق املالية وال�سلع ت�ستقبل الدفعة الثانية من املتدربني بربنامج

وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  بداأت 

خريجي  من  الثانية  الدفعة  با�ستقبال 

بالدولة  االأكادميية  واملوؤ�س�سات  املعاهد 

وذلك  املال،  اأ�سواق  ب�سناعة  لللتحاق 

منت�سبي  من  االأوىل  الدفعة  تخريج  بعد 

انتهاء  عقب  للتاأهيل   SHARE برنامج 

ثلثة  ا�ستمرت  التي  التدريبية  الدورة 

اأ�سهر يف موؤ�س�سات القطاع املايل باململكة 

املتحدة والتي متت بنجاح كامل. ويعترب 

هذا الربنامج نقلة نوعية لتحقيق املزيد 

التي  الب�سرية  املوارد  يف  االإ�ستثمار  من 

الهيئة  اأجندة  يف  حموريا  هدفا  متثل 

االإ�سرتاتيجية نحو تفعيل برامج التوطني، 

الوظيفي  التمكني  من  املزيد  وحتقيق 

وتطوير قدرات ومهارات مواطني الدولة.

و ي�ستمل الربنامج  على ور�س تدريبية 

االأوراق  مو�سوعات  خمتلف  يف  وندوات 

املتدربون  ويتلقى  واال�ستثمار،  املالية 

من  بكل  عمليًا  تدريبا  الربنامج  خلل 

لندن ومعهد  وبور�سة  كلية كا�س للإدارة 

اإ�سافة  لندن للأوراق املالية واال�ستثمار، 

اإىل بع�س �سركات الو�ساطة العاملة ب�سوق 

للمتدربني فر�سة  الربنامج  ويوفر  لندن. 

للحتكاك بالتطورات احلديثة يف جمال 

االأوراق املالية يف بريطانيا وما يتعلق بدور 

الهيئات الرقابية على م�ستوى العامل.

اإىل  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  �سعي  من  اإنطلقًا 

واأف�سل  يتوافق  لديها مبا  الت�سريعية  البيئة  تطوير وحتديث 

املمار�سات واملعايري الرقابية واالإ�سرافية والتنظيمية الأ�سواق 

على  واحلفاظ  امل�ستثمرين  حلقوق  احلماية  وحتقيق  املال، 

باأ�سواق  يتعلق  ما  كل  يف  واالإقت�سادي  املايل  اال�ستقرار 

املرخ�سة  االأ�سواق  والتعاملت يف  التداوالت  وتنظيم  املال، 

وتطوير  وال�سفافية،  االإف�ساح  مبادىء  وتفعيل  الدولة،  يف 

 2008 عام  �سهد  الو�ساطة،  �سركات  من  املقدمة  اخلدمات 

اإ�سدار بع�س االأنظمة اجلديدة واإجراء العديد من التعديلت 

ومن  الهيئة،  عن  ال�سادرة  والقرارات  االأنظمة  بع�س  على 

اأهم هذه القرارات ما يلي:

اإ�شدار نظام التداول بالهام�س

وتطوير  تنظيم  اإطار  يف  النظام  هذا  اإ�سدار  ياأتي 

هذا  ومبوجب  الو�ساطة،  �سركات  تقدمها  التي  اخلدمات 

من  احلق يف متويل جزء  الو�ساطة  ل�سركات  اأ�سبح  النظام 

وذلك  املالية،  االأوراق  ب�سراء  اخلا�سة  عملئها  �سفقات 

بعد اأن كانت اأنظمة الهيئة حتظر تقدمي مثل هذه اخلدمة، 

علمًا باأن النظام امل�سار اإليه ت�سّمن �سوابط و�سروط خا�سة 

العملء  من  كًل  حقوق  حماية  يكفل  مبا  التمويل  بعمليات 

و�سركات الو�ساطة معًا، وي�سمن ا�ستقرار االأ�سواق املالية. 

التعديلت اخلا�شة بنظام التحكيم يف 

منازعات الأوراق املالية وال�شلع

تبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف  التعديلت  هذه  وتاأتي 

الهيئة لتطوير االإجراءات اخلا�سة بف�س املنازعات املتعلقة 

املتعاملني  م�سالح  على  واحلر�س  وال�سلع،  املالية  باالأوراق 

طريقة  اختيار  يف  لهم  احلق  اإتاحة  مع  املالية  االأوراق  يف 

التعديلت  لهذه  ووفقًا  بهم،  اخلا�سة  املنازعات  ف�س 

اأو  الق�ساء  طريق  اختيار  يف  احلق  النزاع  الأطراف  اأ�سبح 

اللجوء للتحكيم فيما لو مت االتفاق على ذلك.

التعديلت اخلا�شة بنظام 

وال�شفافية  الإف�شاح 

وقد تناولت التعديلت تو�سيح االإجراءات الواجب على 

العمومية  امليزانية  االإف�ساح عن  عند  بها  االإلتزام  االأ�سواق 

يتعلق  فيما  االأ�سواق  ودور  واخل�سائر،  االأرباح  وح�ساب 

باملخالفات اخلا�سة بال�سركات املدرجة .

التعديلت اخلا�شة بنظام التداول

 واملقا�شة والت�شوية

املدد  تعديل  اجلانب  هذا  يف  التعديلت  اأهم  ومن 

ال�سركات  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  تداوالت  بحظر  اخلا�سة 

منع  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  املطلعني،  واالأ�سخا�س  املدرجة 

عليها  يطلعون  التي  للمعلومات  االأ�سخا�س  هوؤالء  ا�ستغلل 

اإجراءات  من  يعزز  ما  وهو  علقاتهم،  اأو  منا�سبهم  بحكم 

العاملية  املمار�سات  مع  ويتفق  امل�ساهمني،  حقوق  حماية 

املتبعة يف هذا ال�ساأن.

التعديلت اخلا�شة باأنظمة اإدراج 

�شندات الدين وال�شكوك الإ�شلمية

التي  وال�سكوك  ال�سندات  ا�ستثناء  على  املوافقة  متت 

على  احل�سول  �سرط  من  الدولة  ت�سمنها  اأو  ت�سدرها 

جهة  قبل  من  �سكوكها  اأو  ل�سنداتها  اإئتماين  ت�سنيف 

ت�سنيف معتمدة من قبل الدولة.

الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأقر  فقد  �سبق،  ما  اإىل  باالإ�سافة 

للأوراق  امل�سرتك  االإدراج  نظامي  االأخري  اجتماعه  فى 

واأي�سا   ، واالأ�سواق احلرة  املحلية  املالية  االأ�سواق  املالية فى 

اخلا�سة  امل�ساهمة   ال�سركات  اأ�سهم  �سجل  تنظيم  قرار 

العدد  هذا  �سفحات  على  مالية«  »اأوراق  تعر�سهما  واللذين 

بالتف�سيل.

“SHARE”
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اأ�س�ست هيئة االأوراق املالية وال�سلع مركزًا للتطوير 

املالية  وال�سئون  الب�سرية  املوارد  اإدارة  يتبع  الوظيفي 

ليعنى بتطوير مهارات واآداء موظفيها وحتديد م�سارهم 

متنوعة  جمموعة  وتوفري  ال�سنة،  مدار  على  الوظيفي 

من اخلدمات واال�ست�سارات املهنية وال�سخ�سية.

من ناحية اأخرى، قامت الهيئة بالتعاون مع مركز 

�سامل  تقييم  باإجراء  لل�ست�سارات  العاملي   »EFI«

وحتديد  الوظيفية  امل�سارات  لتحديد  موظفيها  جلميع 

االحتياجات التدريبية، حيث قام املركز بعمل مقابلت 

الوظيفي  االأداء  قيا�س  موؤ�سرات  لتحديد  للموظفني 

»KPI« متا�سيا مع ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية.

الهيئة توؤ�س�س مركزاً

للتطوير الوظيفي  

قامت بتقييم �شامل ملوظفيها 

االقت�ساد  وزير  املن�سوري  �سلطان  معايل  دعا 

اإىل  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

اخلليج  اأ�سواق  يف  الو�ساطة  �سركات  قيام  �سرورة 

اأو�ساعها  والدول العربية ب�سكل عام باإعادة  تنظيم 

بقوة  الدخول  من  تتمكن  حتى  املالية  ملءتها  ورفع 

وهيئات  »االأيا�سكو«  مبتطلبات  والوفاء  املناف�سة  يف 

الرقابة على اأ�سواق املال، ودعا معاليه اإىل اأن تنظر  

�سركات الو�ساطة يف اإمكانية تطبيق قواعد احلوكمة. 

جاء ذلك يف كلمة األقاها نيابة عنه �سعادة عبد اهلل 

الطريفي الرئي�س التنفيذي للهيئة يف ملتقى الو�ساطة 

 15-14 املالية اخلليجية الذي عقد على مدار يومي 

اأكتوبر املا�سي يف اأبوظبي بالتعاون بني كل من هيئة 

االأوراق املالية وال�سلع واحتاد الغرف يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي و�سركة ات�سال لتنظيم الفعاليات. 

�سركات  املن�سوري  �سلطان  معايل  دعا  كما 

اإىل  عامة  العربية  املالية  االأ�سواق  يف  الو�ساطة 

توعية  على  والعمل  املهنية،  باملعايري  االلتزام 

ال�سفافية..  من  املزيد  اإظهار  واإىل  امل�ستثمرين 

الثقة  من  املزيد  اإىل  بالتايل  �سيوؤدي  الذي  االأمر 

معاليه  واقرتح  املايل،  ال�سوق  ازدهار  تدعم  التي 

اأخذ  اإمكانية  مدى  يف  الو�ساطة  �سركات  تنظر  اأن 

وتطوير  الر�سيدة  االإدارة  بنظم  ال�سركات  هذه 

نظام حوكمة ل�سركات الو�ساطة العاملة يف االأ�سواق 

اأنظمة  من  موؤخرا  اعتمد  ما  غرار  على  املالية، 

و�سع  اىل  كذلك  ودعا  املدرجة.  ال�سركات  حلوكمة 

اإطار الأخلقيات مهنة العاملني يف الو�ساطة؛ بحيث 

يتم  التو�سل اإىل ميثاق �سرف يلتزم به العاملون يف 

املهنة على اختلف م�ستوياتهم. 

الو�ساطة  �سركات  االإدارة  جمل�س  رئي�س  وطالب 

علميًا  بها  العاملني  بكفاءة  االرتقاء  على  بالعمل 

راأ�سمالها، ف�سل عن تطوير  وزيادة كفاءة  ومهنيًا، 

اأدائها لتواكب التطورات اجلديدة يف اأ�سواق االأوراق 

املالية من خلل تقدمي خدمات مالية اأخرى جديدة 

املعنية  اجلهات  قبل  من  اخلدمات  تلك  اإقرار  بعد 

خلل افتتاح ملتقى الو�شاطة املالية اخلليجية يف اأبوظبي 

معايل �سلطان املن�سوري يدعو �سركات الو�ساطة 

لإعادة ترتيب اأو�ساعها وحت�سني مالءتها املالية

واالأنظمة  الت�سريعات  مراجعة  و�سرورة  بال�سوق، 

تنظم  التي  تلك  وبخا�سة   - اأخرى  اإىل  فرتة  من 

الو�ساطة.  مهنة 

املالية  الو�ساطة  ملتقى  اأعمال  ختام  ويف 

من  العمل  ب�سرورة  امل�ساركون  اأو�سى  اخلليجية  

النقدية  وال�سلطات  اجلهات  بني  التن�سيق  اأجل 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بدول  امل�سئولة  واملالية 

بينها  تن�سيقية  اجتماعات  عقد  اإىل  والدعوة 

القرارات  واإ�سدار  العاملية  املالية  االأزمة  لتدار�س 

ودعوا  اخلليجي.  االقت�ساد  تقوية  �ساأنها  من  التي 

من  الو�ساطة  �سركات  بني  االندماج  ت�سجيع  اإىل 

م�ستوى  و�ساطة على  �سركات  قيام  العمل على  اأجل 

العمل  اأهمية  على  اأكدوا  كما  متطور،  ومايل  مهني 

التدقيق  وجهات  الرقابية  الهيئات  دور  تعزيز  على 

راأ�س  اأ�سواق  توحيد  على  والعمل  املنطقة،  دول  يف 

اإعداد  اأجل  من  اجلهود  وتكثيف  اخلليجية،  املال 

هذه  وا�ستكمال  امل�سرتكة  والت�سريعات  االأنظمة 

والتجارية  املالية  اجلوانب  كافة  لتغطي  القوانني 

واال�ستثمارية.

وعلى هام�س امللتقى اأكد �سعادة عبداهلل الطريفي 

تواجه  التي  الكبرية  التحديات  اإدراك  اأهمية  على 

العاملية،  املالية  االأزمة  �سوء  يف  العربية  االأ�سواق 

يف  احلكومة  اتخذتها  التي  باالإجراءات  اأ�ساد  كما 

واجلهاز  املال  اأ�سواق  لدعم  العربية  االمارات  دولة 

امل�سريف وقال اإنها جاءت لتخدم االقت�ساد الوطني 

الدولة.  يف  املال  الأ�سواق  الثقة  وتعيد  عام  ب�سكل 

واأكد اأي�سًا على اأن عمليات البيع على املك�سوف غري 

وحذر  االإماراتي،  ال�سوق  م�سروعة يف  نظامية وغري 

اال�ستمرار  من  االأداة  هذه  وفق  تعمل  التي  اجلهات 

ت�سر  املك�سوف  على  البيع  عمليات  اأن  حيث  فيها؛ 

ما  وهو  واالأزمات،  الرتاجع  حالة  يف  املال  باأ�سواق 

دعا ال�سلطات الرقابية يف الكثري من دول العامل ويف 

حظر  اإىل   - وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مقدمتها 

هذه العمليات يف اأ�سواقها املالية . 

وفقا  وذلك  االإدراج،  هذا  على  الهيئة  موافقة  على 

للهيئة  ميكن  املقابل  ويف  ال�سروط.   من  ملجموعة 

املالية  احلرة  املناطق  �سركات  اإدراج  على  توافق  اأن 

اآخر من  لعدد  وفقا  الدولة  اأ�سواق  املالية يف  الأوراقها 

وال�سوابط. ال�سروط 

و�سمن خطط وتوجهات جمل�س اإدارة الهيئة للرتقاء 

باالأداء يف االأ�سواق املالية وتطوير هياكلها الت�سريعية 

�سجل  تنظيم  عن  مذكرة  املجل�س  اعتمد  والتنظيمية 

حتديد  يتم  بحيث  اخلا�سة  امل�ساهمة  �سركات  اأ�سهم 

اأعمال  تتوىل  الهيئة  لها من قبل  جهة معينة مرخ�س 

تكون  اأن  على  ال�سركات،  لتلك  االأ�سهم  �سجل  اأمني 

تداوالت تلك ال�سركات حتت اإ�سراف الهيئة، واأن يتم 

ال�سركات  قانون  مب�سروع  ذلك  على  �سراحة  الن�س 

ذلك  على  يرتتب  اأن  املتوقع  ومن  اجلديد،  التجارية 

تقوم  التي  اجلهة  توحيد  بينها  من  املزايا  من  عدد 

كافة  وتنظيم  ال�سركة،  اأ�سهم  �سجل  اأمني  بعمل 

ُيعتد  ال  بحيث  ال�سركات  هذه  اأ�سهم  على  التعاملت 

ملكية  نقل  اإخطار  على  بناء  اإال  اأ�سهمها  ملكية  بنقل 

وتقلي�س  املعني،  بال�سوق  املقا�سة  اإدارة  من  �سادر 

املدة اللزمة الإدراج �سركات امل�ساهمة اخلا�سة عند 

التحول ل�سركات م�ساهمة عامة.

الهيئة  لها من  تتوىل جهة يرخ�س  �سوف  لذلك  ووفقًا 

اأ�سهم �سركات  اإ�سرافها مهام اأمني �سجل  وتعمل حتت 

اجلهة  هذه  يف  تتوافر  اأن  على  اخلا�سة،  امل�ساهمة 

هناك  تكون  حتى  الهيئة  من  قرار  بها  ي�سدر  �سروط 

بعمل  تقوم  التي  الهيئة على اجلهة  رقابة مبا�سرة من 

مزاولة  عن  واالإيقاف  الغرامة  وتوقيع  ال�سجل،  اأمني 

يف  اجلهة  لتلك  ال�سادر  الرتخي�س  اإلغاء  اأو  الن�ساط 

بقاء  مع  التجارية،  ال�سركات  لقانون  املخالفة  حالة 

اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�سركات  ت�سجيل  اخت�سا�س 

واالإ�سراف عليها لوزارة االقت�ساد.

كما يت�سمن كذلك اأن يتم التن�سيق مع وزارة االقت�ساد 

ال�ست�سدار قرار وزاري باإلزام كافة �سركات امل�ساهمة 

اخلا�سة بنقل �سجلت االأ�سهم اإىل ال�سوق املعني.

جمل�س اإدارة الهيئة يعتمد قرارين

)تتمة املن�شور �شفحة 1(
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و�سندات  اأ�سهم  من  املالية  باالأوراق  خا�سًا  وق�سمًا 

قطاعي  يف  الو�سطاء  وق�سم  اإ�سلمية،  و�سكوك  دين 

االأوراق املالية وال�سلع. 

 تقرير املوؤ�شر اليومي 

ل�شوق الإمارات للوراق املالية 

الرئي�سيي  املوقع  يت�سمن  ذلك  جانب  واإىل   

للأوراق  االإمارات  ل�سوق  اليومي  املوؤ�سر  تقرير 

ال�سوق  يف  املتعاملني  لتوعية  واإر�سادات  املالية، 

ال�سلة،  ذات  باملواقع  الروابط  وبع�س  املايل، 

خا�س  ركن  اإىل  اإ�سافة  الربيدية،  والن�سرة 

وزاوية  للهيئة  الهامة  للأحداث  واآخر  باملقرتحات 

الت�سويت.

قناة توا�شل توفر املعلومة وت�شاهم

 يف ت�شهيل الجراءات 

البوابة  بها  تتميز  التي  الفنية  اخل�سائ�س  ومن 

املوقع  يف  املوجودة  اخلدمات  تعزيز  االإلكرتونية 

قناة  ي�سبح  بحيث  متطورة  بخدمات جديدة  ال�سابق 

وت�سريع  ت�سهيل  يف  وت�ساهم  املعلومة  توفر  توا�سل 

االإجراءات، ويدعم بالتايل العلقة مع كافة العملء 

وو�سطاء  و�ساطة  و�سركات  عامة  م�ساهمة  )�سركات 

من  العديد  الجناز  واأداة  وغريهم(،  وم�ستثمرين 

وذلك  بياناتها  وتعديل  ال�سركات  كتجديد  االأعمال 

من خلل النماذج التي يت�سمنها املوقع )مثل منوذج 

ت�سجيل ال�سركات امل�ساهمة العامة اجلديدة، ومنوذج 

املالية،  االأوراق  �سوق  يف  �سركة  اأ�سهم  اإدراج  طلب 

العامة،  امل�ساهمة  لل�سركات  االأولية  النتائج  ومنوذج 

الأ�سهمها،  ال�سركات  ب�سراء  املتعلقة   الهيئة  ومناذج 

ومناذج ال�سكوك االإ�سلمية، ومناذج �سندات الدين، 

قيد  طلب  منوذج  مثل  بالو�سطاء  اخلا�سة  والنماذج 

�سركة و�ساطة وغريها(.  

عيــة تو

املوقع  موؤخرًا  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأطلقت 

اخلا�س بالتوعية اال�ستثمارية �سمن بوابتها االإلكرتونية 

واملتعاملني  امل�ستثمرين  خلدمة  وذلك  اجلديدة، 

ال�سوق  يف  واملهتمني  والباحثني  الهيئة  �سركاء  وكافة 

خا�سة  اأخبار  على  املوقع  يحتوي  حيث  بالدولة،  املايل 

وتقارير،  ون�سرات  امل�ستثمر،  بتوعية  مرتبطة  باأحداث 

وفعاليات وندوات م�سنفة ح�سب اجلهة املراد توعيتها 

املاليني. والو�سطاء، واملحللني  امل�ستثمرين،  مثل 

كما يتميز هذا املوقع بعر�س مواد علمية على �سكل 

االإن�ساء، وحما�سر وم�ستندات تخدم  فيديو، وهي قيد 

امل�ستثمر للرجوع اإليها يف حالة وجود ا�ستف�سار معني.

مركز التقارير 

يوفر  الذي  التقارير«  »مركز  اإطلق  اأي�سًا  مت  كما 

التقرير  على  تفاعلية  بطريقة  احل�سول  اإمكانية 

التي �سبق  االإمارات  املطلوب مبا يجعل موؤ�سرات �سوق 

بالتداوالت  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  وكذلك  ن�سرها 

يف  تعر�س  بحيث  واملهتمني  امل�ستثمرين  لعموم  متاحة 

�سكل اإح�سائيات، اأيا كانت الفرتة الزمنية التي يريدها 

امل�ستعر�س االأمر الذي يجعل منها قاعدة بيانات ثرية 

التقارير«  »مركز  يقدم  وبذلك  اجلمهور،  متناول  يف 

والباحثني االقت�ساديني  املاليني  للمحللني  خدمة مهمة 

واالإعلم  ال�سحافة  حقلي  يف  والعاملني  وامل�ستثمرين 

على ال�سواء، اأيًا كان الن�سق املطلوب اأن يظهر به امللف 

�سواء كان Excel اأو PDF اأو Word اأو غريه، حيث ميكن 

للأوراق  االإمارات  �سوق  موقع  اإليه عن طريق  الو�سول 

املالية حتت عنوان موؤ�سر �سوق االإمارات.

�شا�شة موحدة لأ�شعار التداول املبا�شر 

باأ�سعار  خا�سة  موحدة  �سا�سة  ا�ستحداث  مت  كذلك 

التداول املبا�سر وهي يف مرحلة التجربة لذا مت اإ�سافتها 

على  العمل  �سيتم  كما  ال�سابقة.  العر�س  �سا�سة  يف 

التدريب  بهدف   )Trade Game( التداول  لعبة  ا�ستحداث 

على كيفية ال�سراء والبيع وتطبيق اأو جتاهل اإجراءات 

ال�سركات ومدى تاأثريها على االأ�سهم. 

وتتميز البوابة االإلكرتونية اجلديدة لهيئة االأوراق 

والتقنيات  اخل�سائ�س  من  بالعديد  وال�سلع  املالية 

احلديثة، حيث ي�سم املوقع الرئي�سي للهيئة عدة مواقع 

وموقع  املالية،  للأوراق  االإمارات  �سوق  منها  اأخرى 

خا�س  وموقع  اال�ستثمارية،  والتوعية  باالإعلم  خا�س 

 .SHARE بربنامج الهيئة للتوطني

على  اجلديدة  للبوابة  اجلديدة  ال�سيغة  وتقوم   

الف�سل بني دور الهيئة كجهة رقابية وت�سريعية وال�سوق 

املايل )�سوق االإمارات( باعتباره جهة فنية.

ق�شم للتعريف بالهيئة 

واآخر للم�شتثمرين 

املوقع  على  اجلديد  االإلكرتوين  املوقع  وي�ستمل 

بالتعريف  خا�سًا  ق�سمًا  يت�سمن  الذي  الرئي�سي 

بالهيئة من حيث تاأ�سي�سها وتطورها وروؤيتها ور�سالتها 

وت�سكيل  واإداراتها  التنظيمي  وهيكلها  واأهدافها، 

الهيئة  بقانون  خا�س  اآخر  وق�سمًا  اإدارتها،  جمل�س 

العلقات  ق�سم  اإىل  اإ�سافة  الت�سريعية،  واأنظمتها 

الدولية الذي يت�سمن علقة الهيئة مبنظمة االأيا�سكو 

ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة واحتاد هيئات 

اخلا�س  والق�سم  واالأخبار،  العربية،  املالية  االأوراق 

املالية  باالأوراق  التعامل  كيفية  ويت�سمن  بامل�ستثمرين 

وم�سوؤولية  ال�سفقات  وت�سوية  و�سراء  بيعًا  وتداولها 

ظبي  اأبو  �سوق  ويت�سمن  االأ�سواق  وق�سم  امل�ستثمر، 

للأوراق املالية و�سوق دبي املايل وبور�سة دبي للذهب 

ويعر�س  ال�سركات  ق�سم  اإىل  باالإ�سافة   وال�سلع، 

االإدراج  وكيفية  م�ساهمة عامة  �سركة  ت�سجيل  لكيفية 

و�سوابط �سراء ال�سركات الأ�سهمها وحوكمة ال�سركات 

املالية،  والتقارير  والتوزيعات  العمومية  واجلمعيات 

خلدمة امل�شتثمرين والباحثني وكافة 

املهتمني يف ال�شوق املايل بالدولة

املوقع الإلكرتوين للهيئة يتحول اإىل 

بوابة اإلكرتونية ت�سم اأربعة مواقع متخ�س�سة
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املعلومة  عن  لل�شتعلم  بحث  حمرك 

االإلكرتونية  للبوابة  اجلديدة  الفنية  املميزات  ومن 

كذلك توفري خا�سية البحث من خلل حمرك بحث مت 

اإعداده لل�ستعلم عن املعلومة اأو البيانات اأو القرارات 

التي تهم امل�ستعر�سني. كما تت�سمن البوابة كذلك اإحدى 

يف  حتديث  وهي  ال�سابق،  املوقع  ميزت  التي  اخلدمات 

للم�ستثمر  التي ميكن  االلكرتوين )حمفظتي(  الربنامج 

وقيمة  اأ�سهم  من  ميلك  ما  عدد  ح�ساب  خللها  من 

املوقع الرئي�شي للهيئة

يف  املقدمة  االلكرتونية  اخلدمات  تطوير  يتم 

املوقع االلكرتوين خلدمة ال�سركات امل�ساهمة 

بياناتها  لتحديث  الو�ساطة  و�سركات  العامة 

و�سرعة  �سهولة  ل�سمان  املوقع  على  مبا�سرة 

و�سول املعلومة للهيئة وذلك دعمًا للم�سداقية 

وال�سفافية. 

بلغتها  التي  والقيمة  �سرائها،  عند  منها  م�سرتياته 

بجمهور  يتعلق  فيما  اأما  للموقع،  ا�ستعرا�سه  حلظة 

والباحثني  واملحللني  امل�ستثمرين  من  املت�سفحني 

اأن  اأهمها  من  املزايا  من  عدد  ر�سد  فيمكن  واملهتمني 

روعي  حيث  واالأدوار،  العمل  تخ�س�سية  يعك�س  املوقع 

فيه الف�سل بني موقع الهيئة )بالنظر اإىل دورها كجهة 

رقابية ت�سريعية( وموقع �سوق االإمارات للأوراق املالية 

بيانات  من  يت�سمنه  وما  فني  طابع  من  به  يتميز  مبا 

باأن  علما  للتداوالت.  موحدة  و�سا�سة  وموؤ�سرات  مالية 

اإ�سدار  عند  للهيئة  م�سوؤوليته  اأنيطت  قد  ال�سوق  هذا 

 ،2000 عام  فى  بتاأ�سي�سها  اخلا�س  االحتادى  القانون 

مت  قد  املوقع  بناء  فى  امل�ستخدمة  التقنية  فاإن  وهكذا 

الراغبون  يتجه  بحيث  املتخ�س�سني  خلدمة  توظيفها 

فى االطلع على الت�سريعات اأو اجلوانب التنظيمية اإىل 

موقع الهيئة الرئي�سى، فيما يتجه امل�ستثمرون الراغبون 

فى متابعة التداوالت اإىل موقع ال�سوق.  

”SHARE“ موقع �شري

احلقيقى  التمكني  يدعم  للتوطني  الهيئة  برنامج 

للكفاءات املواطنة فى جمال �سوق املال، وبناء القدرات 

الكامنة لل�ستفادة  وتنمية املهارات وتفعيل الطاقات 

الق�سوى من خمرجات املوؤ�س�سات االأكادميية.

موقع  توعية

اإبراز  خلل  من  االإلكرتونية  البوابة  يدعم  موقع 

دور الهيئة يف ن�سر التوعية لعدد من فئات اجلمهور 

والو�سطاء،  امل�ستثمرين،  �سغار  منهم  امل�ستهدف 

واملحللني.

موقع �شوق الإمارات املايل 

املحلية  االأ�سواق  بربط  وذلك  االأ�سواق  دور  يدعم 

للأوراق  االإمارات  �سوق  وهي  واحدة  مظلة  حتت 

بال�سركات  اخلا�سة  املعلومات  جميع  ي�سمل  املالية، 

والو�ساطة والتداول يف ال�سوقني.



دي�صمرب- 2008م / ذواحلجة-1429هـاأوراق مالـية اأوراق مالـية|� �|

اأقرت تعديل الأنظمة الأ�شا�شية لـ 125 �شركة منذ بداية العام

اإ�صدار

ال�شركات التي مت  حتويلها و تاأ�شي�شها ك�شركات م�شاهمة عامة خلل عام 2008

احل�شة املطروحة للكتتاب العام 

)مليون درهم(

راأ�شمال ال�شركة  

)مليون درهم(
نوع الطلب الإمارة الن�شاط ال�شركة م

82.5 150 تاأ�سي�س اأبوظبي التاأمني ميثاق للتاأمني التكافلي 1

137.5 250 تاأ�سي�س اأبوظبي التاأمني الهلل االأخ�سر للتاأمني 2

0 175.3 تاأ�سي�س اأبوظبي اخلدمات و التجارة االحتاد لل�سرف ال�سحي 3

0 100 تاأ�سي�س اأبوظبي التاأمني الهلل للتكافل 4

ال توجد 237.5 تاأ�سي�س اأبوظبي اخلدمات و التجارة الوثبة لل�سرف ال�سحي 5

ال توجد 1.195.1 تاأ�سي�س اأبوظبي الطاقة الروي�س القاب�سة للطاقة 6

التوجد 10 تاأ�سي�س اأبوظبي اخلدمات اأبوظبي للخدمات العامة  7

55 100 تاأ�سي�س دبي التاأمني دار التكافل 8

0 75 تاأ�سي�س دبي التاأمني نور للتكافل العائلي 9

82.5 150 تاأ�سي�س دبي التاأمني تكافل االإمارات 10

ال توجد 50 تاأ�سي�س دبي التاأمني االإمارات لتاأمني ال�سادرات 11

550 1.000 تاأ�سي�س عجمان البنوك م�سرف عجمان 12

التوجد 75 تاأ�سي�س دبي التاأمني �سركة نور للتكافل العام 13

3.568 )تقريبًا( 908 )تقريبًا( الإجمايل

الهيئة توافق على تاأ�سي�س )13( �سركة م�ساهمة عامة 

باإجمايل روؤو�س اأموال )3.5( مليار درهم 

وتراجع )34( درا�سة جدوى ل�سركات قيد التاأ�سي�س 

وافقت هيئة االأوراق املالية وال�سلع على تاأ�سي�س )13( 

�سركة م�ساهمة عامة بعد درا�سة طلباتها، واأ�سرفت على 

عملية االكتتاب التي متت على اأ�سهم تلك ال�سركات التي 

بلغت روؤو�س اأموالها جممعة )3.5( مليار درهم.

ومنذ بداية العام وحتى الثامن من اأكتوبر اأ�سدرت 

االأ�سا�سية  االأنظمة  بتعديل  وزاريا  قرارا   )125( الهيئة 

جمعياتها  قرارات  على  بناء  عامة  م�ساهمة  ل�سركات 

ح�سور  ومتابعة  على  باالإ�سراف  وقامت  العمومية، 

)152( اجتماعا للجمعيات العمومية على م�ستوى الدولة 

العادية،  العمومية  للجمعيات  اجتماعا   )112( منها 

و)35( اجتماعا للجمعيات العمومية غري العادية و)5( 

متت  كما  التاأ�سي�سية.  العمومية  للجمعيات  اجتماعات 

منها  قر�س  �سندات  الإ�سدار  طلبًا   )13( على  املوافقة 

طلبات الإ�سدار �سكوك اإ�سلمية. 

الإجراءات  �سامل  دليل  باإ�سدار  الهيئة  وقامت 

ومتطلبات التاأ�سي�س والتحول اإىل �سركات م�ساهمة عامة 

وذلك بهدف تب�سيط تلك االإجراءات وتطويرها واخت�سار 

االإطار الزمني لها. وحر�سا من الهيئة على زيادة الثقة 

يف االأوراق املالية املطروحة للكتتاب العام، قامت الهيئة 

العينية  احل�س�س  تقييم  اإعادة  عملية  على  باالإ�سراف 

�سركات  اإىل  التحول  يف  الرغبة  لديها  �سركات   )3( لـ 

م�ساهمة عامة. 

بلغ عدد ال�سركات املقيدة لدى الهيئة )137( �سركة 

منها )32( �سركة اأجنبية و)105( �سركات حملية، يف 

حني بلغ عدد ال�سركات املدرجة 129 �سركة. ويف جمال 

واالإف�ساح  االإ�سدار  اإدارة  قامت  وال�سفافية  االإف�ساح 

اجلدوى  درا�سات  مراجعة  جلنة  خلل  ومن  الهيئة  يف 

االقت�سادية وحتى نهاية الربع الثالث من العام احلايل، 

منها  �سركة،   )34( لـ  جدوى  درا�سة   )34( مبراجعة 

وزارة  قبل  من  حمالة  خا�سة  م�ساهمة  �سركة   )25(

االقت�ساد  و)9( �سركات م�ساهمة عامة. 

ا�سرت�سادي  دليل  باإعداد  االإدارة  قامت  كما 

اآليات  حول  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ل�سركات 

االلكرتوين  املوقع  على  ن�سره  ومت  االإف�ساح  واإجراءات 

اإف�ساح �سركات  للهيئة، وقامت االإدارة كذلك مبتابعة 

ال�سنوية  ربع  املالية  للبيانات  املدرجة  العامة  امل�ساهمة 

ن�سبة  كانت  حيث  )2008م(،  للعام  ال�سنوية  ون�سف 

 ،)%94.1( احلايل  العام  من  االأول  للربع  االإف�ساح 

الثاين من  الربع  ب�سكل كبري يف  الن�سبة  وارتفعت هذه 

نف�س العام لت�سل اإىل )%99.19(. 
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ال�صلع تداول 

اإح�شاءات التداول ببور�شة دبى للذهب وال�شلع

القيمة باملليار / دولر عدد العقود املتداولة عدد التداولت البيان

34.68 907.469 258.568 عام 2007

51.62 1.015.647 300.037 عام 2008 )حتى 30 �سبتمرب2008(

%48.85 %11.92 %16.04 ن�سبة الزيادة حتى 2008/09/30 مقارنة بعام 2007

130 ترخي�شًا منحتها الهيئة للو�شطاء العاملني مبجال ال�شلع

ارتفاع تداولت بور�سة دبي للذهب وال�سلع %85.5 

اإىل189.5 مليار درهم يف 9 �سهور

يف  املتداولة  العقود  عدد  جتاوز 

 1.015 وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة 

دوالر  مليار   51.6 بقيمة  عقدا  مليون 

خلل  درهم(  مليار   189.5 )حوايل 

العام  من  االأوىل  الت�سع  ال�سهور  فرتة 

مقارنة   %85.5 ن�سبتها  بزيادة  اجلاري 

مع نف�س الفرتة من تداوالت عام 2007. 

ومت منح 9 تراخي�س للو�سطاء العاملني 

يف البور�سة هذا العام لريتفع عدد هذه 

مقابل  ترخي�سا    130 اإىل  الرتاخي�س 

 .2007 عام  للو�سطاء  ترخي�سا   121

املالية  االأوراق  بهيئة  اأنيط  قد  وكان 

االإ�سراف  م�سئولية  الدولة  يف  وال�سلع 

على بور�سة دبي للذهب وال�سلع اعتبارا 

من عام 2005 باعتبارها اجلهة املنظمة 

الهيئة  وتتوىل  بالدولة.  املال  الأ�سواق 

باعتبارها  البور�سة  على  االإ�سراف 

وفقا  وذلك  ذاتية  برقابة  تتمتع  منظمة 

لل�سروط املتفق عليها يف مذكرة التفاهم 

الثنائية املوقعة بني كل منهما.

اأهم اإجنازات الهيئة فى جمال 

ال�شلع خلل العام

بناًء على توجيهات واإر�سادات هيئة 

بور�سة  متكنت  وال�سلع،  املالية  االأوراق 

االلتحاق  من  وال�سلع  للذهب  دبى 

لهيئات  الدولية  املنظمة  بع�سوية 

االأوراق املالية وذلك فى يونيو 2008م.

وقد ارتفع عدد الرتاخي�س ال�سادرة 

للو�سطاء العاملني ببور�سة دبى للذهب 

عام  خلل  ترخي�سا   130 اإىل  وال�سلع 

9 تراخي�س حيث  2008 بزيادة قدرها 

خلل  ال�سادرة  الرتاخي�س  عدد  كان 

بينها  من  ترخي�سا  املا�سي121  العام 

حاليا  ويجرى  جديدا.  ترخي�سا   34

هو  ملا  طبقا  �سنويا  الرتاخي�س  جتديد 

االأوراق  و�سطاء  نظام  فى  به  معمول 

املالية حيث تنتهي �سلحية الرتخي�س 

بتاريخ 31 دي�سمرب من كل عام.

االأوراق  هيئة  موافقة  �سدرت  كما 

املالية لبور�سة دبى للذهب وال�سلع على 

الوقود  من  لكل  اآجلني  عقدين  اإدراج 

تداولهما  ليتم  والبل�ستيك  اخلام 

بالبور�سة الأول مرة.

الهيئة  موافقة  �سدرت  فقد  كذلك 

الوقود  لعقود  النقدية  الت�سويات  على 

الت�سويات  اأ�سبحت  حيث  اخلام 

اإلزامية  اخلام  الوقود  لعقود  النقدية 

بهدف  وذلك  بالبور�سة  مرة  الأول 

العقود  لهذه  الدوليني  املتداولني  جذب 

وبالتاىل  بالبور�سة،  الن�ساط  ملمار�سة 

بعمل  القيام  ميكنهم  العملء  فاإن 

الت�سليم  �سمان  مع  العقود  ت�سويات 

البور�سة  اإخطار  مع  البور�سة  خارج 

التى  الت�سهيلت  خلل  من  ذلك  عن 

البور�سة. تقدمها 

الهيئة  قامت  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 

دبى  لبور�سة  �سامل  فح�س  بعمل 

اأيام  ثلثة  مدى  على  وال�سلع  للذهب 

مت  حيث   2008 فرباير  �سهر  خلل 

للبور�سة  امل�ستقبلية  اخلطة  مراجعة 

حتى عام 2011م.

دبى  بور�سة  به  تتمتع  ملا  ونظرًا 

الرقابة  خا�سية  من  وال�سلع  للذهب 

املالية  االأوراق  هيئة  فاإن  الذاتية، 

وال�سلع تقوم باأعمال الفح�س والتفتي�س 

اأعمالهم  تتعلق  الذين  الو�سطاء  على 

مبخاطر حمتملة على العملء وال�سوق، 

البور�سة  فتقوم  الو�سطاء  باقى  اأما 

وفح�س  عليهم  بالتفتي�س  جانبها  من 

الهيئة  قامت  فقد  وعليه،  اأعمالهم. 

بفح�س اأعمال 9 من كبار الو�سطاء من 

 ،2008 العملء خلل عام  حيث حجم 

وتدقيق  بفح�س  البور�سة  قامت  بينما 

اأعمال 5 من الو�سطاء االآخرين.

البور�سة  الهيئة  خولت  وقد 

فى  للمتعاملني  �سلحية منح ع�سويتها 

اعتبارا  �سنة  ملدة  والو�سطاء  التداوالت 

يعد  حيث   2008 يوليو  من  االأول  من 

مزيد  جلذب  به  حافزا  مبثابة  ذلك 

ممار�سة  فى  الراغبني  املتعاملني  من 

الن�ساط من خلل بور�سة دبى.

البور�سة  منح  على  الهيئة  ووافقت 

الأع�سائها  ح�سومات  تقدمي  �سلحية 

الع�سوية  ر�سوم  من  الو�سطاء  من 

الو�سيط  تداول  حجم  على  بناًء  وذلك 

اآخر  حافزا  ذاته  حد  فى  يعترب  الذى 

ملمو�سا تقدمه البور�سة لو�سطاء ال�سلع 

لعمليات التداول باأحجام كبرية.

الإطار القانوين

لرقابة  القانوين  االإطار  ان  ويذكر 

للقانون  ي�ستند   البور�سة  على  الهيئة 

رقم 157 لعام 2005 اخلا�س باالإدراج 

واملتعلق  وعقودها  ال�سلع  وتداول 

واالإدراج  ال�سلع  و�سطاء  برتخي�س 

جرى  والذي  وم�ستقاتها  ال�سلع  لعقود 

اأكتوبر   17 من  اعتبارا  به  العمل 

للهيئة  فاإن  2005م. علوة على ذلك، 

التي  واإجراءاتها  اخلا�سة  اأنظمتها 

تتعلق بن�ساطات بور�سات ال�سلع، والتي 

�سكلت يف الوقت نف�سه االأ�س�س اللزمة 

وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  لتنظيم 

الو�سطاء  ترخي�س  اأي�سا  وت�سمل 

الو�ساطة  خدمات  بتقدمي  للقيام 

للذهب  دبي  بور�سة  فى  اللزمة 

الهيئة  وبناًء عليه، فقد قامت  وال�سلع. 

وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  برتخي�س 

 19 من  اعتبارا  ن�ساطها  ملمار�سة 

2005م، حيث بداأت البور�سة  نوفمرب  

بتاريخ  االآجلة  الذهب  عقود  تداول  يف 

22 نوفمرب 2005م.

هيئة الأوراق املالية وال�شلع 

توافق لبور�شة دبى للذهب 

وال�شلع على اإدراج عقدين 

اآجلني لكل من الوقود اخلام 

تداولهما  ليتم  والبل�شتيك 

بالبور�شة لأول مرة
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دولية  عالقات 

ت�شكيل جلان القواعد التنظيمية والتوافق 

والن�شجام والرقابة واإنفاذ القوانني

تاأ�س�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية  بغر�س 

االرتقاء بامل�ستوى الت�سريعي والتنظيمي الأ�سواق االأوراق 

املالية للدول االأع�ساء، والتن�سيق والتعاون بني االأع�ساء 

على  والعمل  واالأنظمة،  القوانني  االن�سجام يف  لتحقيق 

توحيد اجلهود للو�سول اإىل م�ستويات فعالة يف الرقابة 

وتطبيق  العربية  املالية  االأ�سواق  يف  املعاملت  على 

املعايري الدولية وتعميق مفهومي االإف�ساح وال�سفافية.

ت�سكلت  الروؤية  وتلك  االإطار  هذا  من  واإنطلقًا   

جمموعة من اللجان للعمل على حتقيق هذه االأهداف، 

ومت االتفاق على ت�سكيل ثلث جلان: هي جلنة القواعد 

التوافق  وجلنة  املالية،  االأوراق  الأ�سواق  التنظيمية 

واالن�سجام بني القوانني واالأنظمة القائمة يف االأ�سواق 

�سمن  وذلك  القوانني  واإنفاذ  الرقابة  وجلنة  املالية، 

العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احتاد  واإجنازات  خطة 

االأوىل  للجنة  2008. و مت و�سع عدة مهام  خلل عام 

على  املهام  هذه  وان�سبت  �سوئها،  يف  العمل  يتم  لكي 

املالية،  االأوراق  لقطاع  التنظيمية  املكونات  من  كل 

احلرية  وم�ستوى  عليه  الرقابة  يف  احلكومي  والدور 

والتنظيم  والعاملي،  البيني  واالإنفتاح  اال�ستثمارية 

واالإ�سدارات،  االأويل  للطرح  املتبعة  واالإجراءات 

املطبقة،  الفنية  واالأنظمة  واملعلومات،  واالإف�ساح 

والربط االإلكرتوين للأ�سواق املالية واالإدراج امل�سرتك، 

امل�سدرة  املالية  واالأوراق  اال�ستثمارية،  وال�سناديق 

العربية  واملنظمات  االإحتاد  بني  والعلقة  واملتداولة، 

وتطوير  املخاطر،  اإدارة  واإجراءات  االأخرى،  والدولية 

الثانية  اللجنة  واخت�ست  والو�سطاء.  الو�ساطة  مهنة 

العاملة  املوؤ�س�سات  بقوانني  تتعلق  املهام  من  مبجموعة 

للهيئات  الداخلية  واللوائح  املالية،  االأوراق  قطاع  يف 

يف  املتبعة  واالإجراءات  والطرق  املالية،  واالأ�سواق 

اإ�سدار وتعديل القوانني واالأنظمة يف الدولة، والطبيعة 

املالية،  واالأ�سواق  الرقابية  الهيئات  لقرارات  القانونية 

على  بناًء  التعاملت  مبعاجلة  اخلا�سة  واالأنظمة 

القوانني  تف�سري  يف  املتبعة  والطرق  داخلية،  معلومات 

واالأنظمة، واأنظمة االإ�سدارات االأولية، والطرق املتبعة 

وحوكمة  املالية،  االأوراق  قطاع  يف  امل�ستثمرين  حلماية 

ال�سركات امل�ساهمة. 

جلنة الرقابة واإنفاذ القوانني

اأما اللجنة الثالثة اخلا�سة بالرقابة واإنفاذ القوانني 

على  بالرقابة  املت�سلة  املهام  على  عملها  تركز  فقد 

التداول، والرقابة على اجلهات امل�سدرة للأوراق املالية، 

والرقابة على املرخ�س لهم واملعتمدين داخل الدولة اأو 

االأموال،  اأع�ساء االحتاد، ومواجهة عمليات غ�سيل  بني 

االأوراق  قطاع  يف  امل�ستثمرين  حلماية  املتبعة  والطرق 

واجلهات  واإجراءاته  واأنظمته  التفتي�س  واأنواع  املالية، 

القائمة بالتفتي�س، وكذلك املهام املت�سلة باإنفاذ القوانني 

القوانني  اإنفاذ  واإجراءات  بقواعد  مهامها  وتتعلق 

واللوائح من قبل اأ�سواق االأوراق املالية والهيئات الرقابية 

واالإ�سرافية، والقرارات االإدارية يف اإيقاع اجلزاءات على 

املخالفني، والقرارات الق�سائية وطرق رفع الق�سايا يف 

املحاكم، والقوة املدنية والق�سائية يف تطبيق القوانني، 

واأوجه التعاون مع االأجهزة الق�سائية االأخرى. 

اإجتماعات اللجان الدائمة 

يف الأردن والأمارات

االحتاد  يف  الدائمة  الثلث  اللجان  عقدت  وقد 

واململكة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اإجتماعاتها يف 

االأردنية الها�سمية وذلك للتفاق على املهام الرئي�سية 

على  االتفاق  مت  كما  لها،  املنا�سبة  العمل  اأطر  وو�سع 

يف  االأع�ساء  الرقابية  الهيئات  كل  م�ساهمة  �سرورة 

االإحتاد يف حتقيق االأهداف املرجوة من هذه اللجان واأن 

ت�ساهم م�ساهمة فعالة لتحقيق ذلك. وقد تبع اإجتماعات 

تلك اللجان اإجتماعات لـ 7 فرق عمل مت ت�سكيلها ملتابعة 

تنفيذ املهام املحددة لكل من اللجان الثلث، وقد عقدت 

تلك الفرق اإجتماعاتها يف كل من االإمارات وال�سعودية 

و�سلطنة عمان. 

الأمانة العامة

جتمع القوانني والأنظمة 

لتحويلها اإىل مكتبة رقمية

املعلومات  جتميع  يف  العمل  فرق  بداأت  كما 

واالإجراءات  واالأنظمة  بالقوانني  اخلا�سة  التف�سيلية 

ي�ستفاد  اأطر  يف  وتفريغها  الهيئات  بعمل  املتعلقة 

املالية  االأوراق  واقع  حول  حمدد  راأى  تكوين  يف  منها 

الفرق  بع�س  وقامت  االحتاد،  يف  االأع�ساء  الدول  يف 

االأع�ساء  الهيئات  على  توزيعه  مت  اإ�ستبيان  باإعداد 

قامت  فقد  كذلك  االأخرى.  املعلومات  بع�س  لتوفري 

كاملة  ن�سخ  وت�سنيف  بجمع  للحتاد  العامة  االأمانة 

من القوانني واالأنظمة واالإجراءات املطبقة يف الوقت 

احلا�سر يف الدول اأع�ساء االحتاد، وينتظر اأن ت�سبح 

هذه املجموعة عما قريب نواة ملكتبة متكاملة للحتاد 

نوعها،  من  االأوىل  �ستكون  رقمية  مكتبة  اإىل  تتحول 

يف  واملتخ�س�سني  الباحثني  لكافة  خدماتها  وتوفر 

املالية. االأ�سواق 

تاأ�شي�س موقع خا�س 

بالحتاد على الإنرتنت

واعتمد احتاد هيئات االأوراق املالية العربية برنامج 

فعاليات خلل العام احلايل ت�سمن اإقامة ندوة  »نظرة 

�ساملة حول قطاع االأوراق املالية ومكوناتها«، بالتعاون 

ال�سورية  واالأ�سواق  املالية  االأوراق  وهيئة  االحتاد  بني 

واإقامة  ال�سـورية،  دم�سـق–اجلـمهورية  مدينـة  يف 

يف  املالية«  واالأ�سواق  االقت�سادي  االإعلم  »ندوة 

واقع  حماور:  �سملت  الها�سمية  االأردنية  عمان-اململكة 

الوطنية  باالقت�ساديات  وعلقته  االقت�سادي  االإعلم 

واأثرها  املالية  والبيانات  واملعلومات  العربية،  دولنا  يف 

واالقت�سادية  املالية  والتحليلت  املالية.  االأ�سواق  على 

واأثرها على امل�ستثمرين والراأي العام العربي. ومنتديات 

ودور  اال�ستثماري.  الوعي  ن�سر  يف  ودورها  االنرتنت 

االقت�سادي.  ال�سحفي  مهارات  ل�سقل  التدريب 

والتجارب العربية للتوعية يف اأ�سواق االأوراق املالية. من 

خا�س  موقع  تاأ�سي�س  على  العمل  يجرى  اأخرى،  ناحية 

التي  واالأن�سطة  الدور  يظهر  االإنرتنت  على  باالحتاد 

يقوم بها االحتاد يف املرحلة احلالية.

موؤمتر �شوق راأ�س املال العربي

موؤمتر  عقد  للحتاد  العامة  االأمانة  اإقرتحت 

عليه  يطلق  العربي  املال  راأ�س  �سوق  ملوؤ�س�سات  �سنوي 

ي�سم  جتمع  وهو  العربي«  املال  راأ�س  �سوق  »موؤمتر 

املالية  االأوراق  قطاع  يف  العاملة  املالية  املوؤ�س�سات 

املالية  االأوراق  وموؤ�س�ساته وهي: احتاد هيئات  العربية 

وموؤ�س�سات  العربية،  البور�سات  واحتاد  العربية، 

املقا�سة واالإيداع املركزي، وجمعيات الو�سطاء، واحتاد 

القانونني  املحا�سبني  وموؤ�س�سات  العربية،  امل�سارف 

من  �سركة   100 واأكرب  العربية،  املنطقة  يف  العاملة 

البور�سات  يف  املدرجة  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات 

املوؤمتر  هذا  ويهدف  املال.  راأ�س  حيث  من  العربية 

االأوراق  بقطاع  العلقة  ذات  الق�سايا  مناق�سة  اإىل 

والثانوي(،  االأويل  )ال�سوقني  العربية  املالية  واالأ�سواق 

واخلدمات املالية، وال�سراكات الدولية يف هذا املجال، 

وو�سع االإ�سرتاجتيات وال�سيا�سات الفّعالة للقطاع املايل 

العربي يف مواجهة هذه التحديات. وياأتي هذا التوجه 

يف  املتلحقة  التطورات  وزيادة  الكبري  للتو�سع  نتيجة 

قطاع االأوراق املالية وعدد ال�سركات امل�ساهمة املدرجة 

يف الوقت احلا�سر، حيث بات من ال�سروري رفع م�ستوى 

التن�سيق بني جميع اجلهات ذات العلقة بالقطاع املايل 

لزيادة فعالية اال�ستفادة خا�سة يف جمال متويل م�ساريع 

التنمية يف الدول العربية . كما اأن هذا التن�سيق تفر�سة 

زيادة االنفتاح على العامل وفتح االأ�سواق املالية العربية 

واالن�سمام  الدولية  واملوؤ�س�سات  االأجنبي  للم�ستثمر 

التزامات  الدول  هذه  على  تفر�س  دولية  التفاقيات 

عديدة مل تعتاد عليها املوؤ�س�سات العاملة يف هذا القطاع 

�سواء كانت من اجلهات الر�سمية اأو االأهلية. 

»احتاد هيئات الأوراق املالية العربية« ي�ستهدف 

الرتقاء بامل�ستوى الت�سريعي والتنظيمي 

لأ�سواق املال العربية


