
املحتويات

تقريرًا  املجل�س  ناق�س  كما 

خالل  الهيئة  اإجنازات  ب�شاأن  مف�شال  

اخلطة  تنفيذ  اإطار  يف   2008 العام 

والذي   )2010-2008( الإ�شرتاتيجية 

الرئي�شية  الأداء  م�ؤ�شرات  ي��شح 

الإ�شرتاتيجية  الأهداف  اإجناز  ون�شب 

العام  خالل  اإجنازه  مت  مبا  مقارنة 

الأع�ام  واملطل�ب حتقيقه خالل   2007

للمحاور  وفقًا  وذلك   ،)2010-2009(

التقرير  اأظهر  وقد  الرئي�شية.  املعتمدة 

الإجناز  ون�شب  الأداء  معدلت  ارتفاع 

ب�شكل لفت.

تقريرًا  املجل�س  ا�شتعر�س  كما 

ب�شاأن ت��شيات » ملتقى تاأثريات الأزمة 

لها«،  املقرتحة  واحلل�ل  العاملية،  املالية 

 26 بتاريخ  ظبي  اأب�  يف  عقد  والذي 

الت��شيات  ت�شمنت  وقد  املا�شي،  يناير 

املالية  الأزمة  مل�اجهة  للهيئة  مقرتحات 

احلالية .

بالق�انني  ال�شناديق  هذه  التزام 

والأنظمة املعم�ل بها يف الدول امل�ؤ�ش�شة 

وا�شتمرار  لقب�ل  اأ�شا�شي  ك�شرط  فيها 

املتعلقة  تلك  وخا�شة  بال�ش�ق  الإدراج 

بالإف�شاح وبحق�ق امل�شاهمني مبا ي�شمن 

العدالة للم�شتثمرين يف الدولة، والتزام 

�شتدرج  التي  ال�شناديق  باإبالغ  ال�ش�ق 

اأو  الق�انني  باأحكام  التقيد  ب�شرورة 

التي  العالقة  ذات  القرارات  اأو  الأنظمة 

الهيئة، كما يت�شمن  �شت�شدر لحقًا من 

اأي�شا �شرورة التاأكد من جاهزية اأنظمة 

�ش�ق  لدى  والت�ش�ية  والتقا�س  التداول 

اأب�ظبي لالأوراق املالية قبل القيام باإدراج 

الإدارة  جمل�س  واطلع  ال�شناديق.  هذه 

يف  الهيئة  تف�ي�س  ب�شاأن  مذكرة  على 

الرتخي�س والرقابة والتفتي�س على بع�س 

الأن�شطة املرتبطة بالأوراق املالية، وو�شع 

وذلك  الغر�س،  لهذا  الالزمة  ال�ش�ابط 

م�شرتكة  �شيغة  اإىل  الت��شل  مت  اأن  بعد 
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تعامالت  �ضوابط  تعتمد  وال�ضلع  املالية  الأوراق  هيئة 

بالدولة  املالية  الأ�ضواق  يف  املتداولة  املوؤ�ضرات  �ضناديق 
الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اأقر 

عقده  الذي  الجتماع  يف  وال�شلع  املالية 

يف دبي برئا�شة معايل املهند�س �شلطان 

القت�شاد،  وزير  املن�ش�ري  �شعيد  بن 

ال�ش�ابط  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

امل�ؤ�شرات  �شناديق  تداول  حتكم  التي 

املتداولة، ووجه ب��شع ال�ش�ابط الالزمة 

للرتخي�س والإ�شراف والرقابة والتفتي�س 

بالأن�شطة  يتعلق  فيما  الر�ش�م  وحتديد 

اإىل اخت�شا�س الهيئة مب�جب  اآلت  التي 

مذكرة التفاهم امل�قعة بني كل من هيئة 

الأوراق املالية وال�شلع وامل�شرف املركزي 

الخت�شا�شات  حتديد  ا�شتهدفت  والتي 

املتعلقة بالأن�شطة واخلدمات املالية بني 

اجلهتني.

وجرى خالل الجتماع، الذي ح�شره 

ال�ش�يدي  احلر  حمد  معايل  من  كل 

املالية  دائرة  وكيل  املجل�س  رئي�س  نائب 

نا�شر  بن  �شلطان  ومعايل  اأب�ظبي،  يف 

املركزي،  امل�شرف  حمافظ  ال�ش�يدي 

و�شعادة عبد اهلل �شامل الطريفي الرئي�س 

ظاعن  �شامي  و�شعادة  للهيئة،  التنفيذي 

التنمية  دائرة  عام  مدير  القمزي 

حمم�د  و�شعادة  بدبي،  القت�شادية 

اإبراهيم املحم�د، و�شعادة حامد كاظم، 

والق�شايا  امل��ش�عات  من  عددًا  بحث 

الهامة ذات ال�شلة بقطاع الأوراق املالية 

والبت فيها.

�شناديق امل�ؤ�شرات املتداولة

ووافق جمل�س الإدارة على ال�ش�ابط 

املقرتحة من �ش�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية 

امل�ؤ�شرات،  �شناديق  تداول  بخ�ش��س 

احلالية  الفرتة  خالل  بها  للعمل  وذلك 

واإىل حني انتهاء الهيئة من و�شع �ش�ابط 

بها  العمل  يتم  اأن  على  بهذا اخل�ش��س 

ف�ر �شدورها، وتت�شمن هذه ال�ش�ابط، 

العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  اإف�شاح  ن�شبة  بلغت 

املحلية عن بياناتها املالية ال�شن�ية للعام 2008 نح� 

»اأمالك ومت�يل«  �شركتي  ا�شتثناء  بعد  وذلك   ،%98

ب�شبب عملية الندماج فيما بينهما.

واأكدت هيئة الأوراق املالية وال�شلع  اأن اإجمايل 

بياناتها  عن  اأعلنت  التي  املحلية  ال�شركات  عدد 

من  �شركة   100 بلغ   2008 للعام  ال�شن�ية  املالية 

مدرجة  حملية  عامة  م�شاهمة  �شركات   104 اأ�شل 

بتقدمي  مطالبة  بالدولة  املالية  الأوراق  اأ�ش�اق  يف 

بياناتها ال�شن�ية. 

 98% ن�شبة اإف�شاح ال�شركات امل�شاهمة العامة املحلية يف العام 2008

باإعالن  بادرت  التي  بال�شركات  الهيئة  واأ�شادت 

امل�شاهمة  ال�شركات  اأن  اإىل  من�هة  اإف�شاحاتها، 

حتى  اإف�شاحاتها  تقدم  مل  التي  الإماراتية  العامة 

- لالإف�شاح  املحددة  القان�نية  املدة  انتهاء  تاريخ 

»اخلزنة  هما  �شركتني  ت�شم   2009-/3/31 بتاريخ 

للتاأمني« وبنك الإمارات العربية لال�شتثمار. 

غري  ال�شركات  عدد  اأن  اإىل  الهيئة  اأ�شارت  كما 

خالل  املالية  بياناتها  عن  تف�شح  مل  التي  ال�طنية 

مل  ك�يتية،  �شركة   14 بلغ  املحددة  القان�نية  املدة 

تف�شح اأي�شًا يف �ش�ق الإدراج الرئي�شي يف الك�يت.

الأوراق املالية وال�شلع ت�قع 31 مذكرة 

تفاهم دولية وحملية...................

اإدراج رابط لل�شركات امل�شاهمة العامة على 

امل�قع الإلكرتوين للهيئة................

انخفا�ض ثقة امل�شتثمرين يف املنتديات 

الإلكرتونية................ القت�شادية 

اعتماد ه�ام�ض ابتدائية جديدة للذهب 

والعمالت بب�ر�شة دبي للذهب وال�شلع....

5

6

7

8

ت�شمنتها مذكرة التفاهم امل�قعة بتاريخ 

24 فرباير املا�شي بني امل�شرف املركزي 

املتعلقة  الخت�شا�شات  لتحديد  والهيئة 

بالأن�شطة واخلدمات املالية بني اجلهتني. 

ووجه املجل�س ب�شرورة الإ�شراع يف و�شع 

ال�ش�ابط الالزمة للرتخي�س والإ�شراف 

والرقابة والتفتي�س وحتديد الر�ش�م فيما 

يتعلق بالأن�شطة التي اآلت اإىل اخت�شا�س 

الهيئة مب�جب مذكرة التفاهم امل�قعة.

اإلغاء �شركة و�شاطة

�شركة  ترخي�س  اإلغاء  املجل�س  وقرر 

و�شاطة مالية )اإن بي اإف �شيكي�ريتيز( 

و�شطبها من ال�شجل اخلا�س بال��شطاء، 

يت�شمن  تقرير  على  اطالعه  بعد  وذلك 

بيانات ال�شركة والإجراءات املتخذة من 

ترخي�شها  اإلغاء  اإجراءات  لإمتام  قبلها 

�شجل  من  رغبتها-و�شطبها  على  -بناء 

ال��شطاء.

اإجتماع جمل�س اإدارة الهيئة الثاين ع�شر-الدورة الثالثة برئا�شة معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�ش�ري وزير القت�شاد/ رئي�س جمل�س الإدارة
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يف  التكامل  منهجية  تبنت  الهيئة  اأن 

اإدارة النظام امل�ؤ�ش�شي اإميانا منها باأن 

م�ؤ�ش�شي  نظام  تك�ين  تتطلب  الريادة 

واملرونة  عنا�شرها  بني  بالتكامل  يت�شم 

متغريات  مع  بكفاءة  ليتفاعل  اأدائه  يف 

الهيئة  من  الت�قعات  ويلبي  الأ�ش�اق 

تنظيمية.واأ�شار  رقابية  جهة  باعتبارها 

على  تق�م  التكامل  منهجية  اأن  اإىل 

عنا�شر  بني  وامل�شتمر  الدائم  الت�شال 

الهيئة اأخبار 

وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  نظمت 

يف دبي م�ؤخرا ملتقى التجارب امل�ؤ�ش�شية 

مب�شاركة هيئة تنظيم الت�شالت ووزارة 

العمل وهيئة الإمارات لله�ية، وبح�ش�ر 

الدولة  وزارات  بع�س  وقيادات  ممثلني 

وهيئاتها والأ�ش�اق املالية بالدولة وعدد 

من ممثلي القطاع اخلا�س.

بن  �شلطان  املهند�س  معايل  وافتتح 

رئي�س  القت�شاد  وزير  املن�ش�ري  �شعيد 

امللتقى.  فعاليات  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

الفتتاح،  كلمة  يف  معاليه،  واأ�شاد 

الإمارات،  لقيادة  احلكيمة  بالروؤية 

مكانة  الدولة  تب�وؤ  اإىل  تهدف  والتي 

متقدمة ومتميزة على ال�شعيد العاملي، 

من  �شاملة  نه�شة  اأ�شا�س  على  مبنية 

التنمية  بعملية  قدمًا  الدفع  �شاأنها 

فيها  مبا  اأبعادها..  بكافة  امل�شتدامة 

هذا  اأن  اإىل  الب�شرية.ولفت  التنمية 

يف  ال�شتثمار  تعظيم  يتطلب  الهدف 

اأي  عماد  باعتباره  الب�شري  املال  راأ�س 

اإىل  ت�شيف  وم�شتدامة  م�شتقرة  تنمية 

ق�ة الأمم وتقدمها. 

طالب بتعظيم ال�شتثمار يف راأ�ض املال الب�شري وتبنى الفكر ال�شرتاتيجي

 معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري يفتتح ملتقى التجارب املوؤ�ض�ضية

دع�ة امل�شتثمرين لتعبئةكامل 

بيانات اأوامر بيع و�شراء الأ�شهم 

 اأكدت هيئة الأوراق املالية وال�شلع  على �شرورة 

جمال  يف  العاملة  ال��شاطة  �شركات  كافة  التزام 

اخلا�شة  البيانات  جميع  با�شتيفاء  املالية  الأوراق 

باأوامر ال�شراء اأو البيع قبل ت�قيع العميل عليها.

على  احل�ش�ل  عدم  على  اأي�شا   �شددت  كما 

اأوامر غري م�شت�فاة ومن  ت�قيع العمالء على مناذج 

دون تعبئة بياناتها الأ�شا�شية؛ الأمر الذي قد يعّر�س 

ال�شركة ومرتكبي ذلك الفعل للم�ش�ؤولية اجلنائية.

ا�شتيفاء  مراعاة  اإىل  امل�شتثمرين  الهيئة   ودعت 

كافة البيانات املطل�بة قبل الت�قيع على اأوامر ال�شراء 

املالية  ال�رقة  )ا�شم  اخل�ش��س  وجه  وعلى  البيع  اأو 

عليها،  التعامل  املطل�ب  والكمية  تداولها،  املطل�ب 

وال�شعر، وتاريخ الأمر، وت�قيته، ومدة �شريانه(.

ونبهت اإىل ان ت�قيع الأوامر دون تعبئتها بالبيانات 

املطل�بة يتيح الفر�شة لتعبئتها لحقًا مبعرفة �شركة 

ال��شاطة دون م�افقة العميل اأو علمه. 

بيانات  يف  تغيريات  اأي  اإجراء  حال  يف  وتابعت 

يراعى  التعديل  اأو  الإ�شافة  اأو  باحلذف  �ش�اء  الأمر 

الت�قيع بجانب ذلك التغيري اأو اإعادة كتابة الأمر على 

من�ذج جديد واإلغاء الأمر ال�شابق. 

لدى  الأم�ال  اإيداع  عدم  على   الهيئة  و�شددت 

اإ�شدار  دون  ال��شاطة  ب�شركات  اخلا�شة  احل�شابات 

بعد  ال�شركة  تركها يف ح�شابات  اأو  �شراء،  اأوامر  اأية 

تنفيذ اأوامر البيع لفرتات ط�يلة.

احلل�ل  وبع�س  املالية  الأزمة  »اآثار  ملتقى  اأو�شى 

لإدارة  ومتط�رة  فعالة  اآلية  اإيجاد  ب�شرورة  املقرتحة«. 

باأخطار  والت�عية  ال�شتثمار،  ثقافة  وتط�ير  الأزمات، 

مع  والتعاون  لها،  امل�شتمرة  الربامج  وو�شع  امل�شاربة، 

املنظمات الدولية يف هذا ال�شدد.

املهند�س  رعاية  حتت  عقد  الذي  امللتقى،  و�شدد 

رئي�س  القت�شاد،  وزير  املن�ش�ري  �شعيد  بن  �شلطان 

جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع يف 26 يناير 

فر�شة  العاملية  املالية  الأزمة  اعتبار  على  املا�شي، 

للتعلم وفهم ت�شريعات ال�ش�ق وامل�ؤ�ش�شات ب�شكل اأف�شل 

واأعمق وت�شجيع امل�ؤ�ش�شات على زيادة ر�شاميلها وتبني 

الن�شاطات  وتدعيم  وال�شتح�اذ  الندماج  �شيا�شات 

من  امل�شروعات  مت�يل  ودعم  املدى  ط�يلة  املالية 

باإنتاجية  التم�يل  املال وربط  راأ�س  اأدوات �ش�ق  خالل 

التم�يل  اأدوات  من  ال�شتفادة  وزيادة  ال�شتثمار 

النظام  اإ�شالح  ب�شرورة  امللتقى  واأو�شى  الإ�شالمي. 

املايل وال�شتمرار يف دعم البن�ك عن طريق �شخ املزيد 

اأو�شى  لذلك.كما  احلاجة  اقت�شت  اإذا  الأم�ال  من 

وانتهاج  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  ح�كمة  اإطار  بتط�ير 

مبادئها ب�شكل اأكرث فعالية لتت�شم املعامالت بال�شفافية 

والنزاهة، وكذلك ح�كمة اجلهات الرقابية.

ودعا اإىل اإيجاد تعاون وثيق بني دول جمل�س التعاون 

يف  بينها  امل�شرتكة  الع�امل  من  وال�شتفادة  اخلليجي 

ا�شتكمال  خالل  من  وذلك  املالية،  الأزمة  م�اجهة 

اإجراءات الحتاد النقدي والتكامل يف جمال الأ�ش�اق 

املالية والت�شريعات، والعمل بالعملة اخلليجية امل�حدة، 

ملتقى«اآثار الأزمة املالية« يو�ضي بتطوير اآلية فعالة لإدارة الأزمات

واإن�شاء م�ؤ�شر م�حد لالأ�ش�اق يف املنطقة، اإ�شافة اإىل 

اتباعها �شيا�شات مالية ت��شعية من خالل زيادة الإنفاق 

�شرورة  على  حتفيزية.و�شدد  برامج  وتبني  احلك�مي 

لت�شبح  وال�شفافية  الإف�شاح  �شيا�شات  تعديل وتط�ير 

املحا�شبية  ال�شيا�شات  عن  الإف�شاح  يف  فعالية  اأكرث 

والتقييم العادل لالأ�شهم، اإ�شافة اإىل ت�شديد الرقابة 

واإيجاد  بالأ�ش�اق  امل�ش�ؤولة  غري  الت�شرفات  على 

وا�شتبعاد  اأية خمالفات  حيال  ورادعة  فاعلة  عق�بات 

الأدوات املالية عالية املخاطر.

اأكرث  ب�شكل  والتعاون  التن�شيق  بزيادة  وطالب 

الإمارات  وم�شرف  الت�شريعية  ال�شلطات  بني  فعالية 

اإطار  ل��شع  وال�شلع  املالية  الأوراق  وهيئة  املركزي 

واملراقبة  الإجراءات،  من  ومتنا�شق  متكامل  م�حد 

ودعا  دوري.  ب�شكل  الإجراءات  تلك  لتطبيق  الدورية 

التي  وال�شيا�شات  والق�اعد  الإجراءات  تعديل  اإىل 

تنظم اأعمال م�ؤ�ش�شات الت�شنيف الئتماين و�شناديق 

وج�دة  احل�شابات  مدققي  عمل  وكفاءة  التح�ط 

املك�ش�ف،  على  البيع  وعمليات  املحا�شبية  املعل�مات 

وو�شع اإطار مراقبة ق�ي لها، وتط�ير اأعمال جمال�س 

اإدارات ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات.

وتبادل  والرقابة  الإ�شراف  دور  بتفعيل  واأو�شى 

املالية  الأوراق  هيئة  بني  وال�شت�شارات  املعل�مات 

اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  الدول  يف  ونظرياتها  وال�شلع 

واإيجاد  لها،  والتنبيه  الأزمات  ا�شت�شعار  نظام  تط�ير 

اآلية فّعالة ومتط�رة لإدارة تلك الأزمات، وا�شتحداث 

اإدارات اأو وحدات لإدارة املخاطر. 

الطريفي  اهلل  عبد  �شعادة  وقدم 

املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

امللتقى  من  الأوىل  اجلل�شة  يف  وال�شلع 

التكامل يف  »منهجية  بعن�ان  ورقة عمل 

اإدارة النظام امل�ؤ�ش�شي«، حيث ا�شتعر�س 

ثالثة حماور تت�شمن نبذة تاريخية عن 

تط�رها،  ومراحل  ن�شاأتها  منذ  الهيئة 

النظام  اإدارة  يف  التكامل  ومنهجية 

امل�ؤ�ش�شي، ونتائج جتربة الهيئة.واأو�شح 

وال�شيا�شات  الب�شرية،  وامل�ارد  القيادة، 

واأن  والعمليات،  وال�شرتاتيجيات، 

عملية قيا�س الأداء متثل حم�رًا مركزيًا 

الأربعة،  العنا�شر  من  كل  اأداء  ملعايرة 

الرتكيز  مع  التفا�شيل  باأدق  والهتمام 

وتلبية  الإ�شرتاتيجية،  الأهداف  على 

املتعاملني  لكافة  املت�قعة  املتطلبات 

وال�شركاء ال�شرتاتيجيني مثل ال�شركات 

ال��شاطة  و�شركات  العامة  امل�شاهمة 

وامل�شتثمرين واأ�ش�اق املال واأ�ش�اق ال�شلع 

امل�شتمر  والتقييم  املماثلة،  والهيئات 

عر�س  جهته،  من  الهيئة.  عمل  لأداء 

عام  مدير  الغامن  نا�شر  حممد  �شعادة 

هيئة تنظيم الت�شالت لتجربة الهيئة. 

مكتب  مدير  ال�ش�يدي  �شيف  وعر�س 

وزارة العمل بعجمان يف اجلل�شة الثانية 

الإلكرتوين  النظام  جتربة  للملتقى 

والطريقة  العمل  وزارة  يف  لل�شكاوى 

ال�شكاوي،  مع  ال�زارة  بها  تتعامل  التي 

فيما ا�شتعر�س عبد اهلل الزبادي مدير 

اإدارة امل�ارد الب�شرية يف هيئة الإمارات 

لله�ية جتربة الهيئة يف الت�طني.
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وجهة نظر

يف اإطار الت�شاور والتعاون امل�شتمر  

الطريفي يبحث اأو�ضاع الأ�ضواق املالية مع عمدة لندن
الرئي�س  الطريفي  اهلل  عبد  �شعادة  ا�شتقبل 

اأب�ظبي  يف  وال�شلع  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 

م�ؤخرًا الل�رداأيان ل�در عمدة حي املال يف لندن. ومت 

خالل اللقاء تبادل الروؤى واملقرتحات ح�ل الأو�شاع 

واململكة  الإمارات  يف  املالية  الأ�ش�اق  ت�شهدها  التي 

األقت  التي  العاملية  املالية  الأزمة  �ش�ء  يف  املتحدة 

بظاللها على كافة الأ�ش�اق املالية يف خمتلف العامل. 

الأوراق  هيئة  اأقامته  عمل  غذاء  اللقاء  واأعقب 

املالية وال�شلع تكرميا لعمدة لندن ح�شرها عدد من 

وقد  والقت�شادية،  املالية  وال�شخ�شيات  الفعاليات 

�شلم  �شعادة عبد اهلل الطريفي ل�حة تذكارية من هيئة 

الأوراق املالية لل�رد اآيان ل�در تقديرًا لدوره البارز يف 

دعم اأوا�شر التعاون بني اجلانبني يف املجالت املالية 

والقت�شادية.

واأعرب الل�رد اأيان ل�در عن ثقته وثقة امل�ؤ�ش�شات 

املالية وامل�شرفية الربيطانية باأ�ش�اق الإمارات املالية 

وقطاعها امل�شريف، من�ها اإىل ريادة هذه الأ�ش�اق يف 

اللجنة الفنية تقدم تو�ضيات حول م�ضاريع قوانني 

واأنظمة لتطوير البنية الت�ضريعية
املالية  الأوراق  هيئة  يف  الفنية  اللجنة  قدمت 

من  جمم�عة   2008 للعام  تقريرها  �شمن  وال�شلع  

من  وعدد  واأنظمة  ق�انني  م�شاريع  ح�ل  الت��شيات 

امل��ش�عات التي كلفت بها.

يف  الهيئة  قان�ن  و�شع  من  اللجنة  انتهت  وقد 

النهائية، حيث قامت بالطالع على الأنظمة  �شيغته 

والت�شريعات يف الأ�ش�اق املتقدمة واملتعلقة ب�ش�ق راأ�س 

املمار�شات  اأف�شل  عن  مقارنة  درا�شة  واأجرت  املال، 

اأي�شا  الفنية  اللجنة  وانتهت  الإطار.  هذا  العاملية يف 

والتخطيط  القيادة  فريق  وظائف  هيكلة  اإعادة  من 

والروؤى  التطلعات  يخدم  مبا  للهيئة  ال�شرتاتيجي 

الإ�شرتاتيجية للهيئة، كما اأعدت اخلطة ال�شرتتيجية 

للهيئة 2008 - 2015.

اخلا�س  النظام  و�شع  على  اأي�شا  اللجنة  وعملت 

اأعدت  فيما  املايل.  والتحليل  املالية  بال�شت�شارات 

والذي  بالهام�س،  التداول   قرار  م�شروع   اأي�شا 

اعتمده جمل�س اإدارة الهيئة  بعد اأن مت اإدخال بع�س 

الأويل  الهام�س  ن�شبة  بتحديد  املتعلقة  التعديالت 

وهام�س ال�شيانة... ، وو�شعت اللجنة الفنية مقرتحا 

املنطقة وقدرتها على جتاوز تداعيات الأزمة املالية 

العاملية ومعاجلة  اآثارها ال�شلبية. وينظر اإىل عمدة 

خارج  يف  املالية   للم�ؤ�ش�شات  �شفري  اأنه  على  لندن 

الأن�شطة  خالل  من  يلعب   حيث  املتحدة؛  اململكة 

والت�شالت التي يق�م بها دورًا مهما يف دعم  قطاع 

اخلدمات املالية يف بريطانيا.

العزيز  عبد  حممد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

بطي  بن  وحميد  القت�شاد،  وزارة  وكيل  ال�شحي 

�شالح  و�شعادة  القت�شاد،  ل�زارة  امل�شاعد  ال�كيل 

وال�شناعة  التجارة  غرف  احتاد  رئي�س  ال�شام�شي 

بالدولة، و�شعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل الدائرة 

نائب  البل��شي  را�شد  و�شعادة  اأب�ظبي،  القت�شادية 

الرئي�س التنفيذي ل�ش�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية، كما 

ح�شره من اجلانب الربيطاين �شعادة اإدوارد اأنت�ين 

اأوكدن �شفري اململكة املتحدة لدى الدولة ، و�شيم�ن 

املالية  الأوراق  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  كالهان 

وال�شتثمار بلندن . 

ح�ل اآلية واإجراءات تطبيق القرار اخلا�س بالتداول 

بالهام�س .

النم�ذج  و�شع  من  اأي�شا  الفنية  اللجنة  وانتهت 

املقرتح لتح�ل ال�ش�اق املالية اإىل �شركات م�شاهمة 

قاب�شة، اإ�شافة اإىل و�شع املقرتحات اخلا�شة بتنظيم 

عمل املحللني، كما مت و�شع جدول لت�شنيف ال�شركات 

العاملة يف جمال الوراق املالية وحتديد متطلباتها.

ويف ال�شياق ذاته، و�شعت اللجنة الفنية مقرتحًا 

الهيئة  بني  ال�شالحيات  تداخل  م��ش�ع  ح�ل 

القت�شاد  ووزارة  املركزي  المارات  وم�شرف 

الذي  ال�قت  يف  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  وفق 

ومعايري  ب�ش�ابط  اخلا�شة  الدرا�شة  فيه  ناق�شت 

اأي�شا  املالءة املالية ل�شركات ال��شاطة. كما ناق�شت 

اإ�شافة  ال�ش�ق،  �شانع  عمل  لآلية  املقرتح  النم�ذج 

  .Clifford Chance  اإىل الدرا�شات املقدمة من �شركة

وناق�شت اأي�شًا التقرير املقدم من املجل�س ال�شت�شاري 

اإىل  اإ�شافة  ال�شتثمار،  �شناديق  وم��ش�ع  للهيئة 

مناق�شة التقرير املقدم من �شركة فاينن�شال �شريفيز 

ف�لنتري ح�ل قطاع الوراق املالية بالدولة. 

رغم الظروف التي فر�شتها الأزمة املالية العاملية 

اإل  واملحلية  العاملية  املال  اأ�ش�اق  على  وانعكا�شاتها 

الثاين من  الربع  املالية جنحت مع مطلع  اأ�ش�اقنا  اأن 

تداعيات  اأمام  ال�شم�د  على  قدرتها  اإثبات  يف  العام 

مل  اأنه  اإل  حمدودًا  كان  واإن  �شع�دًا،  و�شجلت  الأزمة 

يخل� من دللت لفتة.

الأزمة  هذه  اأن  اأق�ل  عندما  اأبالغ  ل  ولعلي 

الهيئة  ل�شيا�شات  ق�يًا  واختبارًا  مهمًا  حمكًا  مثلت 

لتنظيم  بها  املن�ط  الدور  وا�شرتاتيجياتها من منطلق 

والإ�شراف  ال�شلع  واأ�ش�اق  املالية  الأ�ش�اق  وتط�ير 

والرقابة عليها. فاإذا كانت حك�مة دولة الإمارات قد 

التي  الأو�شاع  ملعاجلة  الأخرى  تل�  املبادرات  قدمت 

والأر�شية  الق�اعد  باإر�شاء  الأزمة وقامت  ترتبت على 

تت�ان  مل  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  فاإن  املالئمة، 

التي  املهمة  الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  عن  بدورها 

معها  والتعامل  الأزمة  اآثار  بع�س  ا�شتيعاب  ا�شتهدفت 

مبزيد من الفعالية والإيجابية.

احلك�مية  املبادرات  مع  الهيئة  جتاوب  كان  لقد 

من  �شل�شلة  باتخاذ  �شارعت  اإذ  وف�ريًا؛  متناغما 

الإجراءات نذكر منها -على �شبيل املثال ل احل�شر- 

لالكتتاب  امل�شاهمة  ال�شركات  طرح  ت�قيت  تنظيم 

العام لزيادة فر�س جناح الكتتابات ومراعاة لظروف 

ال�شي�لة، وتخفيف �شروط ال�شماح لل�شركات امل�شاهمة 

الأ�ش�اق  مع  والتن�شيق  اأ�شهمها،  �شراء  باإعادة  العامة 

املالية  ال�رقة  الأق�شى لنخفا�س  لتعديل احلد  املالية 

15%، كما  10% بدل من  خالل جل�شة التداول لي�شبح 

عملت الهيئة على تب�شيط اإجراءات اندماج ال�شركات 

ق�ية،  اقت�شادية  كيانات  لظه�ر  املجال  لإتاحة 

باإ�شدار  للقيام  العامة  امل�شاهمة  لل�شركات  و�شمحت 

ت�زيعات دورية دعمًا لثقة امل�شتثمرين. 

لي�س هذا فقط.. بل اإن الهيئة قامت بتنظيم ملتقى 

عاملي دعت فيه خرباء ومتخ�ش�شني للتناق�س وتبادل 

الروؤى والأفكار ح�ل اأف�شل الت�ش�رات وال�شبل للتعامل 

مع الأزمة العاملية، وكثفت من براجمها لتنمية ال�عي 

ال�شتثماري لدى املتعاملني بالأ�ش�اق �ش�اء من خالل 

كما  الإعالم،  و�شائل  عرب  اأو  والندوات  املحا�شرات 

التي  والأنظمة  القرارات  بع�س  تفعيل  بتاأجيل  قامت 

بالهام�س،  التداول  ت�شتعد لإ�شدارها مثل نظام  كانت 

اإرجاء  ال�ش�ق  يف  للهيئة  �شركاء  طلب  اأن  بعد  وذلك 

املك�ش�ف  على  البيع  نظام  اإعداد  واأوقفت  به،  العمل 

عندما تبني اأن الت�قيت مل يعد مالئما لإطالقه بعدما 

مت تعليق العمل به يف دول كانت تطبقه.

املبادرات  اأن  نعتقد  فاإننا  �شبق؛  ما  على  وتاأ�شي�شًا 

م�شت�ى  على  �ش�اء  اتخاذها  مت  التي  والإجراءات 

اجلهات  اأو  املحلية  واحلك�مات  الحتادية  احلك�مة 

املالية  الأوراق  هيئة  بينها  ومن  املختلفة  والهيئات 

اأ�شا�شي  دور  لها  �شيك�ن  املركزي  وامل�شرف  وال�شلع 

الأ�ش�اق  مع  املحلية–مقارنة  املالية  الأ�ش�اق  و�شع  يف 

النا�شئة الأخرى- يف مركز متقدم على م�شار التعايف 

ال�شريع من تبعات الأزمة.

عبد اهلل �شامل الطريفي 
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دولية عالقات 

 توقيع مذكرة للتعاون 

مع هيئة اخلدمات املالية

يف اململكة املتحدة

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�شلع مذكرة للتعاون مع 

هيئة اخلدمات املالية باململكة املتحدة يهدف اإىل تعزيز 

الأوراق  بقطاع  يت�شل  فيما  البلدين  بني  التعاون  �شبل 

املالية. 

الرئي�س  الطريفي  اهلل   عبد  �شعادة  املذكرة  ووقع 

التنفيذي  الرئي�س  �شانت�س  وهيكت�ر  للهيئة،  التنفيذي 

�شعادة  املتحدة، بح�ش�ر   بامللكة  املالية  لهيئة اخلدمات 

لندن  يف  الدولة  �شفارة  باأعمال  القائم  ال�شام�شي  �شيف 

ود. عبيد الزعابي مدير اإدارة البح�ث والت�عية بالهيئة، 

اخلدمات  بهيئة  امل�ش�ؤولني  من  عدد  الت�قيع  ح�شر  كما 

املالية الربيطانية.

وتاأتي املذكرة امل�قعة يف اإطار ت�جيهات معايل �شلطان 

بن �شعيد املن�ش�ري وزير القت�شاد/ رئي�س جمل�س اإدارة 

بالعمل  الإدارة-   جمل�س  من  ومتابعة  وبدعم   - الهيئة 

من  وال�شتفادة  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  تبني  على 

املعايري والنظم الرقابية الن�عية لدى اجلهات املناظرة 

يف الأ�ش�اق املتقدمة، مبا ي�اكب التط�رات املتالحقة يف 

الأ�ش�اق العاملية ويدعم النم� يف اأ�ش�اق املال املحلية.

و اأكدت املذكرة على اأهمية تعزيز التعاون امل�شرتك 

وت�شهيل تبادل املعل�مات والتن�شيق بني الطرفني، والعمل 

على ت�فري اإطار عمل للتعاون يعتمد حزمة من الإجراءات 

الأوراق  اأ�ش�اق  �شالمة  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا  النظامية 

املالية  يف الدولتني. 

هذه  ت�شاهم  اأن  الطريفي  اهلل  عبد  �شعادة  وت�قع 

تبادل  خالل  من  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  يف  اخلط�ة 

التعامل  اأ�ش�س  ير�شخ  مبا  التن�شيق  و�شرعة  املعل�مات 

يك�ن  واأن  بالدولة،  املالية  الأوراق  جمال  يف  ال�شليم 

بني  ال�شتثمارات  ت�شجيع  على  اإيجابية  اآثار  لالتفاق 

خربات  لديها  املتحدة  اململكة  اأن  اإىل  ولفت  البلدين. 

عريقة يف جمال اأ�ش�اق الأوراق املالية ولديها اأحد اأقدم 

الب�ر�شات املالية يف العامل، من�ها اإىل اأهمية ال�شتفادة 

من اخلربة الربيطانية يف هذا املجال. 

»الهيئة« و »املركزي« يتفقان على اآلية توزيع الخت�ضا�ضات بينهما
الأوراق  الإمارات املركزي وهيئة  وقع  م�شرف 

التعاون  اآلية  حتدد   تفاهم  مذكرة  وال�شلع   املالية 

لأن�شطة  الت�شريع  جمالت  يف  بينهما  والتفاهم 

املالية  الأ�ش�اق  يف  العاملة  املالية  امل�ؤ�ش�شات 

الأن�شطة  هذه  متار�س  التي  امل�ؤ�ش�شات  وترخي�س 

والإ�شراف عليها، وتبادل املعل�مات الرقابية املتعلقة 

ت�شهيل تدفق  بينهما يف جمال  التعاون  بها، وكذلك 

الأم�ال ومكافحة  املتعلقة مب�اجهة غ�شل  املعل�مات 

مت�يل الإرهاب واجلرائم املالية الأخرى.

بن  �شلطان  معايل  وقعها  التي  املذكرة،  وحتدد 

نا�شر ال�ش�يدي حمافظ امل�شرف املركزي و�شعادة 

التنفيذي لهيئة الأوراق  عبد اهلل الطريفي الرئي�س 

ب�شاأن  الطرفني  من  كل  اخت�شا�س  وال�شلع،  املالية 

م�ش�ؤوليات الت�شريع والرتخي�س والرقابة والتفتي�س 

املالية  اخلدمات  بقطاع  الن�شاطات  بع�س  على 

بهدف اإحكام ال�شيطرة بدرجة اأف�شل على املخاطر 

التي قد ي�اجهها هذا القطاع.

اإن  ال�ش�يدي  نا�شر  بن  �شلطان  معايل  وقال 

الأو�شاع احلالية تتطلب املزيد من التعاون والتفاهم 

بقطاع  يتعلق  فيما  خا�شة  وب�شفة  اأكرب،  بدرجة 

اخلدمات املالية و�شناديق ال�شتثمار حتديدًا.

ون�ه اإىلاأن هناك تعاون قائم وم�شتمر  وت�شاور 

بني  امل�شرتك  الهتمام  ذات  امل��ش�عات  ح�ل 

بني  التن�شيق  لأهمية  اإدراكا  و«املركزي«  »الهيئة« 

اجلهات الرقابية والنقدية ل�شمان �شالمة النظام 

املايل وامل�شريف بالدولة. 

الطريفي  اهلل  عبد  �شعادة  اأكد  جانبه،  من 

يتطلب  الخت�شا�شات  اأو  ال�شالحيات  انتقال  اأن 

الرتخي�س  جمال  يف  والتعاون  التن�شيق  من  املزيد 

مبجال  املتعلقة  وامل�ا�شيع  الرقابية  واملجالت 

القت�شاد  م�شلحة  يخدم  مبا  املالية  اخلدمات 

ال�طني. 

بامل�شائل  املذكرة،  بح�شب  الهيئـة،  وتخت�س 

ن�شاط  وتفتي�س  ورقابة  وترخي�س  بت�شريع  املتعلقة 

يف  ال�شتثمار  �شناديق  اأو  املحافظ  واإدارة  تاأ�شي�س 

الأوراق املالية املحلية والأجنبية متى اتخذت �شكل 

ترغب  التي  احلالت  عدا  فيما  م�شتقلة،  �شركة 

ا�شتثمار  يف  ال�شتثمار  �شناديق  اأو  املحافظ  فيها 

يتعني  حيث  الدين،  اأدوات  يف  اأم�الها  من  جزء 

»املركزي«  م�افقة  على  احلالة  هذه  يف  ح�ش�لها 

الرقابة  ويتم منح مفت�شيه حق  لها،  الرتخي�س  يف 

الهيئة.  بالتن�شيق مع  والتفتي�س عليها 

مذكرة تفاهم مع هيئة خدمات الأ�ضواق املالية برو�ضيا
مذكرة  املالية  الأوراق  هيئة  وقعت 

خلدمات  الحتادية  الهيئة  مع  تفاهم 

الحتادية،  رو�شيا  يف  املالية  الأ�ش�اق 

وذلك بهدف تعزيز التعاون بني البلدين 

املالية  الأوراق  بقطاع  يت�شل  فيما 

�شعادة  املذكرة  وقع  الآجلة.  والعق�د 

التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  اهلل  عبد 

جمل�س  رئي�س  ميل�فيدوف  وفيالدميري 

الأ�ش�اق  خلدمات  الحتادية  الهيئة 

اأهمية  على  املذكرة  واأكدت  املالية. 

خالل  من  املالية  الأ�ش�اق  كفاءة  دعم 

ت�فري اأطر التفاهم امل�شرتك مبا ي�شمن 

جمالت  فى  والتعاون  املعل�مات  تبادل 

التحقيقات وفق احلدود التي ت�شمح بها 

الدولتني،  من   كل  يف  ال�شارية  الق�انني 

اإ�شافة اإىل تنظيم عمليات الإف�شاح عن 

اأ�ش�اق  �شالمة  وتعزيز  املالية،  البيانات 

الأوراق املالية يف الدولتني، ورفع م�شت�ى 

التفاهم بني اجلانبني امل�قعني مبا يتيح 

ت�فري الت�شهيالت املتبادلة بينهما، ودعم 

ي�شهل  مبا  منهما  لكل  الرقابي  الدور 

املعامالت  كافة  يف  والتنفيذ«  »اللتزام 

اجلارية املتعلقة بالأوراق املالية والعق�د 

الآجلة. 

الهيئتان  تتبادل  املذكرة  ومبقت�شى 

ا�شافة  وامل�شاعدة،  والتدريب  التعاون 

يتعلق  فيما  والتعاون  التن�شيق  اىل 

بالإ�شراف والرقابة على اأ�ش�اق الأوراق 

ون�شت  بها.  املتعلقة  والعمليات  املالية 

عقد  تت�شمن  اآلية  اإيجاد  على  املذكرة 

اجتماع �شن�ي بني الهيئتني للت�شاور ح�ل 

يحدد  اأن  على  بينهما  امل�شرتكة  امل�شائل 

الطرفان مكان عقد الجتماع فى م�عد 

�شابق يتم التفاق عليه بينهما.

الهيئة ونظريتها الفرن�ضية تتعاونان يف جمالت 

نظم اإدارة ال�ضتثمارات واإدراج الإ�ضدرات 

وقعتها  التي  التفاهم  مذكرة  اأكدت 

هيئة  مع  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة 

م�ؤخرا   باري�س  يف  الفرن�شية  املال  �ش�ق 

الهيئتني من تنفيذ مهامهما  على متكني 

للق�انني  والتنفيذ   اللتزام  ي�شمن  مبا 

املالية  بالأوراق  املتعلقة  املفع�ل  ال�شارية 

والعق�د الآجلة. 

تبادل  اأهمية  على  املذكرة  وت�ؤكد  

الدعم الفني بني الطرفني وب�شفة خا�شة 

ال�شتثمارات،  اإدارة  بنظم  يتعلق  فيما 

تف�شح  اأن  يجب  التي  باملعل�مات  واأي�شا 

العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  عنها 

للم�شتثمرين، وعملية اإدراج الإ�شدارات، 

اإىل تط�ير منتجات ال�شريفة  بالإ�شافة 

الأوراق  اأ�ش�اق  وتنظيم  الإ�شالمية، 

املذكرة  وحتدد  الآجلة.  والعق�د  املالية، 

تنفيذ  خاللها   من  يتم  التي  القن�ات 

يف  الندوات  وعقد  تنظيم  ومنها  البن�د 

والزيارات  وفرن�شا  الإمارات  من  كل 

ال�ف�د  وتبادل  وامل�ؤمترات  الدرا�شية 

والنتداب«. وتن�س املذكرة على اأن تق�م 

يت�شل  فيما  بينهما  بالتعاون  الهيئتان 

مبنح الرتاخي�س، وال�شتثناءات املتعلقة 

مبمار�شة العمل يف الأوراق املالية، والعق�د 

جمال  يف  واأي�شا  واخليارات،  الآجلة، 

يخت�س  ما  وكذلك  ال�شتثمارات،  اإدارة 

جمال  يف  بها  املعم�ل  والنظم  بالق�انني 

الأوراق املالية والعق�د الآجلة واخليارات 

واملنتجات الأخرى بالأ�ش�اق، والن�ش��س 

املتعلقة بال�شريفة الإ�شالمية.



�اأوراق مالـيةمايو- 2009م / جمادى الأوىل-1430هـ |

اجلهات املناظرة الرقم

هيئة الأوراق املالية  - ماليزيا 1

هيئة الأوراق املالية وال�شتثمارات  - ا�شرتاليا 2

هيئة الرقابة ـ �شنغاف�رة 3

الهيئة العامة ل�ش�ق املال ـ م�شر 4

هيئة الأوراق املالية ـ الأردن 5

ـ  ومراقبتها  الب�ر�شة  عمليات  تنظيم  جلنة 

اجلزائر
6

هيئة ال�ش�ق املالية ـ اجلمه�رية الت�ن�شية 7

جمل�س القيم املنق�لة ـ املغرب 8

هيئة الرقابة لالأوراق املالية - ال�شني 9

هيئة الأوراق والأ�ش�اق املالية - �ش�ريا 10

الهيئة العامة ل�ش�ق املال - �شلطنة عمان 11

جمل�س الأوراق املالية والب�ر�شات - الهند 12

جمل�س اخلدمات املالية  - جن�ب اأفريقيا 13

ك�ريا   - املالية  اخلدمات  على  الرقابة  هيئة 

اجلن�بية
14

هيئة الأوراق املالية  - فيتنام 15

هيئة الرقابة املالية والب�ر�شة  - تايالند 16

هيئة الرقابة املالية  -اآيل اأوف مان 17

هيئة الأوراق املالية  - ني�زيلند 18

هيئة الرقابة املالية الحتادية باأملانيا 19

اأوزبك�شتان 20

هيئة اخلدمات املالية  باململكة املتحدة 21

رو�شيا   - املالية  للخدمات  الحتادية  الهيئة 

الحتادية
22

هيئة الأ�ش�اق املالية  - فرن�شا 23

جهات اأجنبية لالأوراق املالية 

اململكة  ـ  وال�شتثمار  املالية  الأوراق  معهد 

املتحدة
24

تعليمية  جهات 

كلية كا�س لالإدارة يف بريطانيا 25

جتارة  لغرفة  التابعة  الإمارات  اأكادميية 

و�شناعة اأب�ظبي
26

جهات حملية ذات عالقة بال�ش�ق املايل

�شلطة دبي للخدمات املالية 27

معهد ح�كمة 28

ب�ر�شة دبي للذهب وال�شلع 29

م�شرف المارات املركزي 30

جهات حملية للتط�ير الإداري

وزارة تط�ير القطاع احلك�مي 31

لتعزيز عمق الأ�ش�اق وزيادة تدفق ال�شتثمارات

ت�شعي هيئة الأوراق املالية وال�شلع اإىل تعزيز اطر 

مع  والداخلية  اخلارجية  الت�شال  وقن�ات  التعاون 

العالقة  ذات  اجلهات  ومع  عامليا  املناظرة  الهيئات 

مبعايريها  الرتقاء  بهدف  املحلي،  ال�شعيد  على 

اإىل امل�شت�يات العاملية. املهنية 

ووقعت هيئة الأوراق املالية وال�شلع خالل ال�شن�ات 

الأربع  املا�شية 31  مذكرة تفاهم وتعاون دولية وحملية 

من منطلق التاأثر والتاأثري امل�شرتك على قاعدة التبادل 

املالية،  الأوراق  اأ�ش�اق  لتعزيز �شالمة  والعملي  املعريف 

وا�شتقطاب اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا الإطار.

وتتيح هذه التفاقيات م�ائمة الأنظمة والت�شريعات 

وال�شفافية  والإف�شاح  الرقابة  م�شت�يات  وتعزيز 

مع  التعاون  تفعيل  خالل  من  املحلية  املال  اأ�ش�اق  يف 

والدولية  الإقليمية  واجلهات  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

ذات العالقة.

املعل�مات  تبادل  اإىل  التفاهم  مذكرات  وتهدف 

الهيئة  بني  املال  باأ�ش�اق  اخلا�شة  والت�شريعات  الفنية 

واأطر  �شبل  تفعيل  على  تعمل  كما  املناظرة،  واجلهات 

يف  العاملة  امل�ؤ�ش�شات  على  الرقابة  جمال  يف  التعاون 

يف  والتعاون  والت�شاور  فيها،  وامل�شاركني  املال  اأ�ش�اق 

وتعزيز  واخلرباء،  اخلربات  وتبادل  التدريب  جمال 

العمل امل�شرتك للحد من املخاطر املرتبطة بالتعامالت 

التي تتم يف اأ�ش�ق املال و�شبل حمايتها.

 23 الهيئة  وقعت  الدولية،  عالقاتها  اإطار  ويف 

واأجنبية  عربية  مناظرة  جهات  مع  تفاهم  مذكرة 

امل�شرتك  للتعاون  تفاهم  مذكرات  يف  اأغلبها  تركزت 

وتبادل املعل�مات، �شملت دول يف العامل العربي واأوروبا 

مذكرتي  اإىل  اإ�شافة  وني�زيالند،  واأ�شرتاليا  واآ�شيا 

فيما  متخ�ش�شة،  تعليمية  اأجنبية  جهات  مع  تفاهم  

وقعت 6 مذكرات تفاهم مع جهات حملية ذات عالقة 

بهيئة الأوراق املالية وال�شلع.

الرئي�س  الطريفي  عبداهلل  �شعادة  وي�شري 

التنفيذي لهيئة الوراق املالية وال�شلع اإىل » اأن تفعيل 

البن�د ال�اردة يف مذكرات التفاهم ي�شاهم يف زيادة 

امل�قعة على  والدول  الإمارات  ال�شتثمارات بني  تدفق 

هذه املذكرات، من خالل التن�شيق بني الهيئة واجلهة 

املناظرة وت�شجيع الإدراج امل�شرتك لالأوراق املالية يف 

عمق  يعزز  مبا  اخلارجية  والأ�ش�اق  املالية  اأ�ش�اقنا 

املالية«. الأ�ش�اق 

املحلية  اأ�ش�اقنا  الأجنبية يف  الإدراجات  وارتفعت 

اإىل  26 �شركة من اأ�شل 132 �شركة مدرجة يف اأ�ش�اق 

الأجنبية  ال�شركات  اإجمايل  يبلغ  بينما  املحلية،  املال 

142 �شركة، ويبلغ عدد ال�شركات  33 �شركة من اأ�شل 

الأجنبية املقيدة 31 �شركة من اأ�شل 137 �شركة.

يف  اأي�شا  املذكرات  هذه  ت�شاهم  اأن  ويت�قع 

ا�شتقطاب املزيد من الإدراجات الأجنبية يف امل�شتقبل 

القريب نظرا لق�ة القت�شاد الإماراتي وارتفاع الثقة 

الأوراق  هيئة  بها  تق�م  التي  واجله�د  فيه،  العاملية 

املالية واأ�ش�اق املال املحلية.

تعمل  الهيئة  اإن  الطريفي  اهلل  عبد  �شعادة  وقال 

وال�شتفادة  العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  تبني  على 

اجلهات  لدى  الن�عية  الرقابية  والنظم  املعايري  من 

التط�رات  ي�اكب  مبا  املتقدمة،  الأ�ش�اق  يف  املناظرة 

املتالحقة يف الأ�ش�اق العاملية ويدعم النم� يف اأ�ش�اق 

املال املحلية.

العديد  على  املالية  الأوراق  هيئة  ت�قيع  ودعم 

الإقليمية  الهيئات  بع�س  مع  التفاهم  مذكرات  من 

والعاملي،  املحلي  ال�شعيد  على  �ش�رتها  والدولية 

املالية  الأوراق  هيئات  احتاد  تاأ�شي�س  بعد  خا�شة 

»الأوراق املالية وال�ضلع« توقع 31 مذكرة تفاهم دولية وحملية

اأب� ظبي مقرًا له، وان�شمام  العربية والذي اتخذ من 

الأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة  ع�ش�ية  اإىل  الهيئة  

املالية )IOSCO(، التي تعترب اجلهة املرجعية املخت�شة 

ب��شع املعايري العاملية يف جمال الأوراق املالية.

ويندرج ت�قيع الهيئة على هذه املذكرات يف الإطار 

الأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة  العام ملبادئ وق�اعد 

تعزيز  �شرورة  اإىل  تدع�  والتي  املالية)الإيا�شك�(، 

�شبل التعاون والت�شاور والتن�شيق العام ب�شاأن الق�اعد 

املنظمة لالأ�ش�اق  املالية بني الدول الأع�شاء فيها من 

الأ�ش�اق  معامالت  و�شالمة  كفاءة  على  احلفاظ  اأجل 

املالية الدولية وتدعيم التط�ر لأ�ش�اق املال.

من  عددًا  ووقعت  تعاونها  من  الهيئة  وو�شعت 

امل�ؤ�ش�شات  على  الرقابة  لتعزيز  املحلية  التفاقيات 

وتبادل  فيها  وامل�شاركني  املال  اأ�ش�اق  يف  العاملة 

امل�ش�رة الفنية، اإ�شافة اإىل اتفاقيات اأخرى يف جمال 

والتاأهيل. التدريب 

تفعيل البن�د ال�اردة يف املذكرات  

ي�شاهم يف زيادة تدفق ال�شتثمارات 

بني الإمارات والدول امل�قعة عليها 

مذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة
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اأدرجت رابطًا له �شمن م�قعها الإلكرتوين 

اأدرجت هيئة الأوراق املالية وال�شلع 

اللكرتوين  م�قعها  على  خا�شًا  رابطًا 

العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  ح�ل 

اإطار  يف  وذلك  ال�شركات،  وقان�ن 

امل�شتثمرين،  وخدمة  لت�عية  �شيا�شاتها 

الكرتونية  بيئة  عرب  خدماتها  وتقدمي 

ومتط�رة.   حديثة 

-الذي  اجلديد  الرابط  ويت�شمن 

ال�ش�ابط  م�ؤخرا-  الهيئة  اأدرجته 

وم�شتندات  لإجراءات  التف�شيلية 

م�شاهمة  �شركة  اإ�شدار  ومناذج 

ومتطلبات  �شك�ك،  اأو  ل�شندات  عامة 

الإف�شاح ال�اجب ت�افرها.

على  الهيئة  تعر�شه  ما  ويتيح 

ال�شركات  ح�ل  اللكرتوين  م�قعها 

اإن�شاء  يتطلبه  ما  كل  ت��شيح  امل�شاهمة 

واإدراجها يف  وت�شجيلها  ال�شركات  هذه 

عمليات  و�شروط  املحلية  املال  اأ�ش�اق 

والأجنبية  املحلية  لل�شركات  الإدراج 

اجلمعيات  اإجراءات  اإىل  اإ�شافة 

العم�مية العادية وغري العادية، وزيادة 

ال�شك�ك  واإدراج  املال  راأ�س  وتخفي�س 

واإجراءات  واإدراجهما  الدين  و�شندات 

اإ�شافة  لأ�شهمها  ال�شركات  �شراء 

ومتطلبات  ال�شن�ية  املتطلبات  اإىل 

الإف�شاح.

وت�شعى الهيئة، من خالل ما تعر�شه 

اللكرتوين  م�قعها  عرب  خدمات  من 

اجلديد، والذي اأطلقته العام املا�شي، 

للم�شتثمرين  ن�عية  خدمات  ت�فري  اإىل 

و�شركات  العامة  امل�شاهمة  وال�شركات 

بال�ش�ق  املتعاملني  وكافة  ال��شاطة 

اإلكرتونية  ب�ابة  م�قعها  ليك�ن  املايل، 

الهيئة،  عمالء  كافة  احتياجات  تلبي 

للت�ا�شل  املتط�رة  للمبادرات  ومن�ذجًا 

والإبداع والريادة.

اجلديد  الباب  هذا  ت�شفح  وعند 

من  احل�ش�ل  امل�شتثمرون  ي�شتطيع 

»الهيئة« ت�ضدر دليالً لتب�ضيط اإجراءات اإ�ضدار وتاأ�ضي�س ال�ضركات امل�ضاهمة

وال�شروط  املعل�مات  كل  على  خالله 

بال�شركات  يتعلق  فيما  املطل�بة 

لهم  يتيح  كما  العامة،  امل�شاهمة 

ال�شرورية  الطلبات  كل  على  احل�ش�ل 

اإىل  اللج�ء  دون  الرتخي�س  لجراءات 

ال�شفر واملراجعات ال�شخ�شية، ليتمكن 

كاملة  معاملته  اإنهاء  الطلب من  مقدم 

عرب النرتنت.

الإ�شرتاتيجية،  خطتها  و�شمن 

اخلدمات  تط�ير  اإىل  الهيئة  ت�شعى 

ها  فري لت� و

ن�عي  ب�شكل 

ين  للم�شتثمر

ت  كا ل�شر ا و

همة  مل�شا ا

مة  لعا ا

ت  كا �شر و

طة  �شا ل� ا

وكافة املتعاملني بال�ش�ق املايل، اإ�شافة 

متخ�ش�شة  بيانات  قاعدة  ت�فري  اإىل 

املاليني  واملحللني  الباحثني  لكافة 

والعاملني يف حقلي ال�شحافة والإعالم 

والأكادميية.  البحثية  وامل�ؤ�ش�شات 

للهيئة  الإلكرتونية  الب�ابة  وت�شتمل 

يت�شمن  الذي  الرئي�شي  امل�قع  على 

ق�شمًا خا�شًا بالتعريف بالهيئة من حيث 

ور�شالتها  وروؤيتها  وتط�رها  تاأ�شي�شها 

واأهدافها، وهيكلها التنظيمي واإدارتها 

وق�شمًا  اإدارتها،  جمل�س  وت�شكيل 

واأنظمتها  الهيئة  بقان�ن  خا�شًا  اآخر 

الت�شريعية، اإ�شافة اإىل ق�شم العالقات 

الذي  الدولية 

يت�شمن 

الهيئة  عالقة 

مبنظمة 

�شك�  يا لأ ا

ت  ا كر مذ و

هم  لتفا ا

وقعتها  التي 

املالية  الأوراق  هيئات  واحتاد  الهيئة 

اخلا�س  والق�شم  والأخبار،  العربية، 

كيفية  يت�شمن  والذي  بامل�شتثمرين، 

بيعًا  وتداولها  املالية  بالأوراق  التعامل 

وم�ش�ؤولية  ال�شفقات  وت�ش�ية  و�شراء 

ويت�شمن  الأ�ش�اق  وق�شم  امل�شتثمر، 

و�ش�ق  املالية  لالأوراق  ظبي  اأب�  �ش�ق 

للذهب  دبي  وب�ر�شة  املايل  دبي 

وال�شلع.

تت�شمن  ذلك،  جانب  واإىل 

امل�ؤ�شر  تقرير  الرئي�شية  ال�شفحة 

لالأوراق  الإمارات  ل�ش�ق  الي�مي 

املتعاملني  لت�عية  واإر�شادات  املالية، 

الروابط  وبع�س  املايل،  ال�ش�ق  يف 

والن�شرة  ال�شلة،  ذات  بامل�اقع 

خا�س  ركن  اإىل  اإ�شافة  الربيدية، 

الهامة  لالأحداث  واآخر  باملقرتحات 

الت�ش�يت.  وزاوية  للهيئة 

متت  الذي  اجلديد  الرابط  وبهذا 

اإ�شافته م�ؤخرا، تك�ن الهيئة قد قطعت 

�ش�طًا كبريًا على طريق تعزيز ب�ابتها 

متط�رة؛  جديدة  بخدمات  الإلكرتونية 

ت�فر  ت�ا�شل  قناة  ت�شبح  وبحيث 

وت�شريع  ت�شهيل  يف  وت�شاهم  املعل�مة 

الإجراءات، وميّكن من تعزيز العالقة 

م�شاهمة  )�شركات  العمالء  كافة  مع 

وو�شطاء  و�شاطة  و�شركات  عامة 

لجناز  واأداة  وغريهم(،  وم�شتثمرين 

العديد من الأعمال كتجديد ال�شركات 

خالل  من  وذلك  بياناتها  وتعديل 

)مثل  امل�قع  يت�شمنها  التي  النماذج 

امل�شاهمة  ال�شركات  ت�شجيل  من�ذج 

اإدراج  طلب  ومن�ذج  اجلديدة،  العامة 

املالية،  الأوراق  �ش�ق  يف  �شركة  اأ�شهم 

لل�شركات  الأولية  النتائج  ومن�ذج 

الهيئة  ومناذج  العامة،  امل�شاهمة 

لأ�شهمها،  ال�شركات  ب�شراء  املتعلقة 

ومناذج  الإ�شالمية،  ال�شك�ك  ومناذج 

اخلا�شة  والنماذج  الدين،  �شندات 

بال��شطاء مثل من�ذج طلب قيد �شركة 

و�شاطة وغريها(. 

الدليل يتيح للم�شتثمرين احل�ش�ل 

على كل الطلبات ال�شرورية 

لإجراءات الرتخي�ض دون اللج�ء 

اإىل املراجعات ال�شخ�شية

املجهر اإ�صدارحتت 
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امل�شتثمرين  ثقة  تراجع  حديثة  درا�شة  ك�شفت 

اللكرتونية  القت�شادية  املنتديات  يف  ين�شر  فيما 

واملراقبة  املتابعة  اإىل  ودعت  املال،  اأ�ش�اق  ح�ل 

اأية  امل�شتثمرين  لتجنيب  فيها  ين�شر  ملا  امل�شتمرة 

ال�شتثمارية. قراراتهم  على  ت�ؤثر  قد  خماطر 

فيدباك  »�شركة  نفذتها  التي  الدرا�شة،  و�شددت 

املالية  الأوراق  هيئة  ل�شالح  ال�ش�ق«  لأبحاث 

يتم  التي  باملحت�يات  الهتمام  �شرورة  اإىل  وال�شلع، 

من  الإلكرتونية  القت�شادية  املنتديات  يف  تقدميها 

عن  بعيدًا  ال�شحيحة،  للمعل�مات  تقدميها  خالل 

الإ�شاعات. 

»دور  بعن�ان  جاءت  التي  الدرا�شة،  واأكدت 

ال�شتثماري،  القرار  اتخاذ  اللكرتونية يف  املنتديات 

املال  اأ�ش�اق  يف  امل�شتثمرين  من  العظمى  الغالبية  اأن 

�شلبًا  ت�ؤثر  اللكرتونية  املنتديات  اأن  يرون  املحلية 

ال�شتثماري. قرارهم  على 

يف  اقت�شادية  الكرتونية  م�اقع  عدة  وتن�شط 

تقدمي  يف  العقد،  هذا  بدايات  منذ  بخا�شة  الدولة 

اقت�شادية  اأخبارا  وتنقل  واأ�شا�شية  فنية  حتليالت 

الباب  وتفتح  املال،  راأ�س  اأ�ش�اق  ح�ل  اغلبها  يرتكز 

اأراءهم  يبدون  الذين  امل�شتثمرين  مداخالت  اأمام 

يف �شري التداولت واأداء ال�شركات...، يف حني تقدم 

والبيع.    بال�شراء  ت��شيات  وكتابها  امل�اقع  هذه 

�شكل  على  جاءت  التي  الدرا�شة،  و�شملت 

ل�جه،  وجها  املقابلة  اأ�شل�ب  واعتمدت  ا�شتطالع 

 1038 �شمت  امل�شتثمرين  من  ع�ش�ائية  عينة 

من   %62 منهم  �شنة   36 اأعمارهم  مت��شط  م�شتثمرا 

الدولة.  8 مدن رئي�شية يف  امل�اطنني من 

وبينت الدرا�شة اأن امل�شتثمرين يتابع�ن املنتديات 

القت�شادية الألكرتونية ب�شكل غري منتظم، م�ؤكدين 

اللكرتونية  القت�شادية  املنتديات  حمت�يات  اأن 

نظرهم. وجهة  من  الأهمية  مت��شطة 

تاأثري  طبيعة  اإن  املبح�ثني  من   %58 وقال 

ال�شتثماري  قرارهم  على  اللكرتونية  املنتديات 

اإيجابي. تاأثريها  اأن  42% منهم  �شلبية، يف حني راأى 

امل�ا�شيع  اأهم  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هدفت  وقد   

التي يتم الرتكيز عليها �شمن هذه املنتديات، وتقييم 

الدولة،  يف  املالية  الأ�ش�اق  يخ�س  فيما  حمت�ياتها 

املنتديات  وتاأثري  م�شاعدة  مدى  وتقييم  ومعرفة 

ال�شتثماري. القرار  اتخاذ  يف  الإلكرتونية 

القت�شادية  للمنتديات  اأن  امل�شتثمرون  واعترب 

قراراتهم  اتخاذ  على  �شلبيًا  تاأثريًا  اللكرتونية 

انه  منهم   %40 قال  فيما  منخف�س،  ال�شراء  اأو 

اإنه عايل. 12% منهم  اأكد  بينما  مت��شط، 

التي  املعل�مات  اأن  املبح�ثني  من   %56 واأكد 

ت�شاعد  القت�شادية  املنتديات  يف  عليها  يطلع�ن 

قال  بينما  ال�شتثماري،  القرار  اتخاذ  على  اأحيانا 

منهم   %14 وقال  مطلقا،  ت�شاعد  ل  اإنها  منهم   %30

بانتظام. ت�شاعد  اإنها  فقط 

تقدم  املنتديات  اإن  قال�ا  منهم   %58 اأن  غري 

42%حيث  الراأي  وخالفهم  بالثقة،  جديرة  معل�مات 

املعل�مات. بهذه  يثق�ن  ل  اأنهم  اأكدوا 

اإنهم يركزون على اأخبار  وقال اأغلب امل�شتثمرين 

النرتنت،  م�اقع  ت�شفحهم  خالل  املايل  ال�ش�ق 

الأ�شهم  تقييمات  ثم  لالأ�شهم،  الفني  التحليل  يليها 

الأ�شا�شي  والتحليل  وال�شراء  بالبيع  والت��شيات 

لل�شركات.

يتابع�ن  اأنهم  امل�شتمرين  من   %30 واأو�شح 

 %70 قال  بينما  بانتظام،  اللكرتونية  املنتديات 

اأحيانا. يتابع�نها  اإنهم  منهم 

املنتديات  ملحت�ى  تقييمهم  مدى  وح�ل 

قال  بينما  مهم،  اأنه  منهم   %30 قال  اللكرتونية، 

امل�شتطلعني   20%من  وقال  مت��شط،  اأنه  منهم   %50

�شعيف. اأنه 

لالأ�شهم  الإمارات  العينة منتدى  43% من  وتتابع 

»مكت�ب«، يليه منتدى الإمارات القت�شادي ومنتدى 

بن�شبة  ب�ر�شة   منتدى  يليه   ،%42 بن�شبة  تداول 

.%36

�شهادات  يحمل�ن  املبح�ثني  من   %66 اأن  يذكر 

ثان�ية،  �شهادات  منهم   %26 يحمل  حني  يف  جامعية 

كالدكت�راه  عليا  �شهادات  منهم   %6 ويحمل 

�شهادة  الباقية  الن�شبة  وحتمل  واملاج�شتري، 

الإعدادية.

بينت اأن تاأثريها على قراراتهم �شلبية

درا�ضة توؤكد انخفا�س ثقة امل�ضتثمرين يف املنتديات القت�ضادية اللكرتونية

٪34
ل تقدم معل�مات 

�شحيحة/ انت�شار 

ال�شائعات 

٪0

٪5

٪10

٪15

٪20

٪25

٪30

٪35

٪40

٪32
غري جديرة بالثقة/انعدام 

ال�شفافية وامل�شداقية يف 

التعامل

٪12
املعل�مات غري وا�شحة/

غري كاملة/لي�شت دقيقة 

للتعامل معها

٪9
تناق�س بني الت�قعات 

والتحليالت بدرجة كبرية

٪8
املعل�مات ت�ؤدي اإىل 

قرارات �شلبية/املعل�مات 

ت�ؤدي اإىل اخل�شارة

٪7
ل تفيد يف البيع وال�شراء/

غري فعال يف عملية 

التجارة

ت�ؤثر املنتديات اللكرتونية يف اتخاذ القرار ال�شتثماري تاأثريًا �شلبيًا عن طريق اإعطاء معل�مات غري �شحيحة.

�سلبيات املنتديات االلكرتونية

58% من امل�شتثمرين يرون اأن 

تاأثري املنتديات الإلكرتونية على 

�شلبي  ال�شتثمارية  قراراتهم 

توعية

�شحيحة  غري  مبعل�مات  تزودهم  حيث  ال�شتثمارية، 

بالب�ر�شة. امل�شاربني  فقط  تفيد  اإ�شاعات  وتروج 

يعتقدون  اإنهم  العينة  من  م�شتثمرا   561 وقال 

اتخاذ  على  �شلبيًا  تاأثريًا  اللكرتونية  للمنتديات  اأن 

غري  املعل�مات  خالل  من  ال�شتثمارية  قراراتهم 

امل�اقع. هذه  تبثها  التي  والإ�شاعات  ال�شحيحة 

اأن  م�شتثمرا   477 يرى  الآخر،  اجلانب  وعلى 

تقدمه  ما  خالل  من  اإيجابيًا  تاأثريًا  امل�اقع  لهذه 

ولي�س  املايل،  ال�ش�ق  اأخبار  عن  جيدة  معل�مات  من 

ال�شتثماري  القرار  اتخاذ  يف  تفيد  التي  املعل�مات 

الحتفاظ  اأو  البيع  اأو  بال�شراء  كالت��شيات 

�شهم. بالأ

املنتديات  تاأثري  اإن  امل�شتطلعني  من   %48 وقال 

بالبيع  �ش�اء  ال�شتثمارية  قراراتهم  على  اللكرتونية 
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ل�صلع ا

�شجلت 212.4 األف عقد متداول يف الربع الأول من عام 2009 

وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  منحت 

يف  ل��شيطني  جديدين  ترخي�شني 

لريتفع  وال�شلع،  للذهب  دبي  ب�ر�شة 

ال�شلع  تداول  و�شطاء  عدد  بذلك 

املرخ�شني مع نهاية مار�س املا�شي اإىل 

132 و�شيطا.

ه�ام�س  الب�ر�شة  واعتمدت 

للذهب،  بالن�شبة  جديدة  ابتدائية 

الدولر   – الإ�شرتليني  اجلنية 

الروبية  الآجلة  والعق�د  الأمريكي 

اأ�شبح  فقد  الأمريكي،  الدولر   –
الهام�س البتدائي لتداول عق�د الذهب 

الهام�س  واأ�شبح  اأمريكي،  دولر   1000

اجلنية  عق�د  لتداول  البتدائي  

 ، اأمريكي  دولر   1500 الإ�شرتليني 

لعق�د   البتدائي  الهام�س  اأ�شبح  بينما 

عقد.  لكل  اأمريكي  دولر   800 الروبية 

من  اعتبارا  اله�ام�س  بهذه  العمل  وبداأ 

اأبريل اجلاري.  

 ومت تن�يع اآجال تداول عق�د الذهب 

اآجال  ثالثة  اإىل  العقد  مدة  حيث  من 

اأمام  للتداول  متاحة  جميعها  خمتلفة 

الأجل،  قريبة  عق�د  وهى  امل�شتثمرين، 

الأجل،  بعيدة  واأخرى  الأجل،  مت��شطة 

امل�شتثمرين  اأمام  الفر�شة  يتيح  مما 

وفقا  املختلفة  الآجال  لختيار 

ال�شتثمارية.  وخططهم  لختياراتهم 

للذهب  دبي  ب�ر�شة  وا�شلت  وقد 

خالل  مرتفعة  تداولت  ت�شجيل  وال�شلع 

تداعيات  رغم  املا�شية  الثالث  الأ�شهر 

اإىل  لت�شل  العاملية،  املالية  الأزمة 

الربع  يف  متداول  عقدا   212.485

بع�س  دفع  2009، مما  العام  من  الأول 

على  للح�ش�ل  ال�شعي  اإىل  ال�شركات 

من  لال�شتفادة  و�شاطة  تراخي�س 

الإقبال املت�ا�شل على العق�د الآجلة من 

امل�شتثمرين.

املت�ا�شل  الإقبال  �شاهم  ذلك،  اإىل 

العق�د  عدد  ارتفاع  يف  امل�شتثمرين  من 

الآجلة املتداولة يف ب�ر�شة دبي للذهب 

يف  اآجال  عقدا   212.485 اإىل  وال�شلع 

بزيادة   ،2009 عام  من  الأول  الربع 

وال�شلع املالية  الأوراق  هيئة  عن  ت�شدر 

33733 �س.ب:  اأب�ظبي، 

املتحدة العربية  الإمارات 

02  627  7  888 هاتف: 

02  627  4  600 فاك�س: 

awraq_maliyah@sca.ae اللكرتوين:  الربيد 

ترخي�س و�ضيطني جديدين واعتماد هوام�س ابتدائية جديدة يف بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع

عقدا   20.732 منها  عقدا،   58.963

يف  عقدا  و18829  املا�شي،  مار�س  يف 

فرباير، و 18.402 عقدا يف يناير.

وا�شتح�ذت العق�د الآجلة  للعمالت 

بالدرجة  امل�شتثمرين  اهتمام  على 

الأوىل، و�شجلت العملة الأوربية »الي�رو« 

اأعلى ن�شبة تداولت وا�شتح�ذت وحدها 

حجم  اإجمايل  من   %63.48 على  

�شجلت   اأن  بعد  بالب�ر�شة  التداولت 

وحلت  متداول.  عقدا    134.889

تداولت عق�د الذهب الآجلة يف املرتبة 

حيث  التداول،  حجم  حيث  من  الثانية 

املتداولة  الآجلة  الذهب  عق�د  بلغت 

الأول  الربع  مدى  على  عقدا   47.052

جمملها  يف  ومتثل  احلايل،  العام  من 

22.14% من حجم التداولت . 

التداولت  حجم  باقي  اأما 

»اجلنية  الربيطانية  العملة  فكانت 

عق�د  يليه  15،618عقدا  الإ�شرتليني«- 

6،668عقدًا،  تك�شا�س-  وي�شت  خام 

يليها العملة الهندية »الروبية«- 5،531 

»الني«  اليابانية  العملة  يليها  عقدا، 

تداول  حجم  اأقل  اأما  عقدا،   2،722 –
حجم  بلغ  حيث  الف�شة  عق�د  فى  فكان 

العق�د 5 عق�د فقط .  

و�شمن  مت�شل،  �شعيد  على 

نظمت  امل�شتثمرين،  مع  ت�ا�شلها 

ب�ر�شة دبي للذهب وال�شلع ندوة لتقدمي 

الهندية  الروبية  تداول  عق�د  تفا�شيل 

وامل�ؤ�ش�شات.  الأفراد  من  للم�شتثمرين 

و�شهدت  الندوة ح�ش�را مكثفا من قبل 

  . امل�شتثمرين 

ال�شفقات عدد  قيمة العق�د )مليار دولر اأمريكي( عدد العق�د الآجلة املتداولة ال�شهر

18.402 1.78 38.366 2009 يناير 

18.829 4.158.6 72.904 فرباير 2009

20.732 5.914.9 101.215 مار�ض 2009

57.963 11.850.3 212.485 الإجمايل

بالربع  مقارنة   %70 ن�شبتها  بلغت 

وبانخفا�س   ،2008 العام  من  الأخري 

من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %33 ن�شبته 

2008، مع اجتاه امل�شتثمرين اإىل   العام 

التح�ط �شد خماطر تقلب �شعر �شرف 

العمالت.

وبلغت قيمة العق�د التي مت تداولها 

احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل 

نح� 11.85 مليار دولر، فيما بلغ عدد 

 57.963 بالب�ر�شة  امل�شجلة  التداولت 

عملية تداول . 

املتداولة  الآجلة  العق�د  عدد  وبلغ 

 101.215 املا�شي  مار�س  �شهر  خالل 

 %38.8 ن�شبتها  بلغت  بزيادة  عقدا 

والتي  املا�شي  فرباير  ب�شهر  مقارنة 

 729.04 العق�د املتداولة فيه  بلغ عدد 

الآجلة  العق�د  عدد  بلغ  فيما  عقدا، 

املا�شي  يناير  �شهر  خالل  املتداولة 

38.366 عقدا.

قيم  الزيادة يف  ن�شبة  اأما من حيث 

الفرتة،   نف�س  خالل  املتداولة  العق�د 

فرباير  �شهر  يف   %134.05 بلغت  فقد 

بلغت  بينما  يناير،  ب�شهر  مقارنة 

الزيادة 42.2% يف �شهر مار�س مقارنة 

ب�شهر فرباير. 

العق�د  قيمة  اإجمايل  بلغ  فقد 

العام  من  الأول  الربع  يف  املتداولة 

احلايل نح� 11.85 مليار دولر ت�زعت 

5.91 مليار دولر يف �شهر مار�س  على 

يف  دولر  مليار   4.15 ونح�  املا�شي، 

دولر  مليار   1.78 ونح�  فرباير،  �شهر 

�شجل  املا�شي.كما  يناير  �شهر  خالل 

حيث  ملح�ظة  زيادة  ال�شفقات  عدد 

ال�شفقات  عدد  يف  الزيادة  ن�شبة  بلغت 

مقارنة  فرباير  �شهر  خالل   %2.3

الزيادة  ن�شبة  بلغت  بينما  يناير،  ب�شهر 

10.12% يف �شهر مار�س مقارنة ب�شهر 

فرباير. 

ال�شفقات  عدد  اإجمايل  وارتفع 

اإىل  احلايل  العام  من  الأول  الربع  يف 

تاأكد من تعبئة كامل بيانات اأوامر �شراء وبيع الأ�شهم 

مبعرفتك قبل الت�قيع عليها وت�شليمها ل�شركة ال��شاطة، 

وذلك حتى ل يتم ا�شتغاللها بطريقة قد تعر�شك 

ملخاطر التالعب يف ح�شابك.

عزيزي امل�ضتثمر..

مع حتيات

هيئة الأوراق املالية وال�شلع

اإح�شاءات التداول بب�ر�شة دبي للذهب وال�شلع مبينة ح�شب الأ�شهر


