
الشركات على االلتزام بهذه الضوابط، وتعزز إدراكها 

املؤسسي  االنضباط  دعم  في  القواعد  هذه  ألهمية 

باملمارسات  االرتقاء  في  دورها  عن  فضاًل  وترسيخه، 

العدالة  مستويات  أعلى  وتوفير  لألعمال،  السليمة 

واالستقاللية.

 من جانبه، قال سعادة عبد اهلل الطريفي الرئيس 

ضوابط  على  اجلديدة  التعديالت  إن  للهيئة  التنفيذي 

احلوكمة استهدفت تعزيز مستويات اإلفصاح والشفافية 

الشركات  في  داخلية  رقابة  نظام  إيجاد  خالل  من 

األوراق  أسواق  من  أي  في  املدرجة  العامة  املساهمة 

األسواق  في  املتبع  النحو  على  وذلك  احمللية،  املالية 

االقتصادية  واألوضاع  يتوافق  ومبا  العاملية،  املالية 

واالجتماعية بالدولة.  

استجابة  تأتي  اجلديدة  التعديالت  أن  إلى  ونوه 

التطبيق الفعلي، وما أظهرته املناقشات  ملا أسفر عنه 

في  الهيئة  نظمتها  التي  والندوات  العمل  ورش  خالل 

املفاهيم  بعض  توضيح  إلى  احلاجة  من  الشأن،  هذا 

التي تضمنتها الضوابط، فضاًل عن تعزيز دور اللجان 

املنبثقة عن مجلس اإلدارة وإدارة الرقابة بالشركة، في 

القيام باملهام املنوطة بها، وضمان التطبيق السليم لهذه 

الضوابط من قبل الشركات املعنية.

ولفت الطريفي إلى أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

-حرصًا منها على تالفي الوقوع في األزمات واحلد من 

قواعد  تطبيق  في  الشروع  في  سباقة  كانت  آثارها- 

في  العاملة  واملؤسسات  الشركات  كافة  على  احلوكمة 

الدولة، باعتبار ذلك هدفًا استراتيجيًا تسعى الهيئة إلى 

إجنازه، موضحًا أن الشركات املساهمة العامة املدرجة 

اجلدول  –وفق  عليها  يتعني  بالدولة  املالية  باألسواق 
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قيد شركتين جديدتينأنظمة جديدة

معالي سلطان المنصوري يصدر قرارًا بتعديالت ضوابط حوكمة الشركات 
وزير  املنصوري،  بن سعيد  معالي سلطان  أصدر 

املالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  االقتصاد، 

 2009 لسنة   )518( رقم  الوزاري  القرار  والسلع، 

بشأن ضوابط احلوكمة ومعايير االنضباط املؤسسي، 

والذي سيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره باجلريدة 

الرسمية. 

التي  احلوكمة  لضوابط  تعديال  القرار  هذا  ويأتي 

أصدرتها الهيئة في إبريل من العام 2007، والتي تبعها 

قرار مبنح الشركات فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في 

نهاية إبريل 2010

مجلس  رئيس  املنصوري،  سلطان  معالي  وكان 

الفترة  من  االستفادة  بضرورة  وجه  قد  الهيئة،  إدارة 

االختيارية لتطبيق ضوابط احلوكمة للتعرف على رأي 

شرعت  التي  واملؤسسات  العامة  املساهمة  الشركات 

النتائج  من  واالستفادة  الضوابط،  هذه  تطبيق  في 

تعديالت  إجراء  في  الشركات  إليها هذه  التي خلصت 

القرار؛  إصدار  من  املرجوة  النتائج  من حتقيق  متكن 

خصوصًا ما يتعلق باالرتقاء مبستوى التنظيم والرقابة 

النظام  وقاية  في  لذلك  البالغة  لألهمية  نظرًا  املالية، 

املالي من األزمات، وتوفير احلماية للمساهمني، وكذلك 

ما يتصل بتعزيز الشفافية ملا في ذلك من أهمية قصوى 

لدى املستثمرين في أسواق رأس املال الذين يحرصون 

تطبق  التي  والشركات  األسواق  في  االستثمار  على 

مستويات أعلى من احلوكمة.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة على أهمية 

وتطبيقها  للحوكمة  املدرجة  الشركات  نظرة  تكون  أن 

نابعة من منطلق أنها إطار يتم من خالله توجيه أعمال 

الشركات، ومراقبتها على أعلى مستوى ضمانًا لتحقيق 

للمسؤولية والنزاهة  باملعايير الالزمة  أهدافها، والوفاء 

والشفافية، بحيث تساهم التعديالت اجلديدة في حتفيز 

 2010 للضوابط مايو  اإللزامي  التطبيق  اقتراب موعد  مع 

على  تشدد  »التعديالت 
الحسابات  يكون مدقق  أن 

الشركة  عن  مستقالً  الخارجي 
إدارتها« ومجلس 

التتمة صفحة 11
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مجلس إدارة الهيئة يقرر: تداول المستثمرين بواسطة 
الحافظ األمين اختياري العام المقبل وإلزامي في 2011 

أقر مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع في 

االجتماع الذي عقد في أبوظبي برئاسة معالي املهندس، 

رئيس  االقتصاد،  وزير  املنصوري  سعيد  بن  سلطان 

التعريفي  الدولي  الرقم  تطبيق  الهيئة،  إدارة  مجلس 

للورقة املالية املتداولة في أسواق دولة اإلمارات، كما 

قرر أن يكون تداول املستثمرين بواسطة خدمة احلافظ 

األمني اختياريًا في العام 2010، وإلزاميا ابتداء من 

اإلجراءات  باتخاذ  املجلس  وأوصى  2011م،  العام 

العامة  املساهمة  الشركات  بعض  بحق  القانونية 

ملخالفتها أنظمة ولوائح الهيئة. 

احلر  حمد  معالي  من  كل  االجتماع  وحضر 

السويدي، نائب رئيس املجلس، وكيل دائرة املالية في 

أبوظبي، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ 

الطريفي،  سالم  اهلل  عبد  وسعادة  املركزي،  املصرف 

ظاعن  سامي  وسعادة  للهيئة،  التنفيذي  الرئيس 

بدبي،  االقتصادية  التنمية  دائرة  عام  مدير  القمزي، 

وسعادة محمود إبراهيم محمود، وسعادة حامد كاظم. 

من  عدٍد  استعراض  االجتماع  خالل  ومت 

بقطاع  الصلة  ذات  الهامة  والقضايا  املوضوعات 

تطبيق  املجلس   وأقر  فيها.  والبت  املالية  األوراق 

 ISIN – International التعريفي  الدولي  الرقم 

لألوراق   Securities Identification Number
املالية في اإلمارات، وهي أرقام تعريفية فريدة لألدوات 

عمليات  وتنظيم  تسهيل  في  تساهم  املالية،  واألوراق 

التقاص والتسوية على مستوى العالم. 

لرابطة  الهيئة  انضمام  على  املجلس  ووافق 

هذه  وتهدف   ،ANNA الوطنية  الترقيم  مؤسسات 

بهدف  وذلك  فيه،  الدولية  املعايير  تطبيق  إلى  الرابطة 

توحيد هذه األرقام العاملية ضمن أسس موحـدة...

»إمكو  شركة  ترخيص  إلغاء  املجلس  قرر  كما 

للخدمات املالية«، وشطبها من سجل الوسطاء بشكل 

واستيفاء  الشركة،  من  املقدم  الطلب  على  بناًء  نهائي 

وقد  طلبها،  على  للموافقة  الالزمة  للمتطلبات  الشركة 

قام املجلس باالطالع على تقرير يوضح بيانات الشركة 

إلغاء  إجراءات  إلمتام  قبلها  من  املتخذة  واإلجراءات 

ترخيصها، وشطبها من سجل الوسطاء.

القانونية  اإلجراءات  بتطبيق  املجلس  أوصى  كما 

لعدم  املدرجة،  الشركات  بعض  بحق  املناسبة 

الشركات  إدراج  وتعليق  الهيئة،  بأنظمة  التزامها 

الغرامات  بسداد  امللتزمة  غير  العامة  املساهمة 

النظام  املوقعة عليها بسبب إخاللها مبتطلبات  املالية 

هذه  تقم  لم  ما  وذلك  والشفافية،  باإلفصاح  اخلاص 

وتصويب  عليها  املوقعة  الغرامات  بتسديد  الشركات 

بنهاية  إدراجها  جتديد  موعد  حلول  قبل  املخالفات 

العام اجلاري.

تداول  حركة  بشأن  تقرير  على  املجلس  اطلع  كما 

األسواق،  من  وخروجهم  دخولهم  وأوقات  األجانب، 

أعضاء  وعبر  الدولة.  أسواق  في  تعامالتهم  وحجم 

املجلس عن ترحيبهم بالنمو امللحوظ ألحجام تداوالت 

احمللية  املالية  األسواق  في  األجانب  املستثمرين 

األسواق  جاذبية  على  داللة  من  عليه  ينطوي  مبا 

مغرية  استثمارية  فرٍص  ووجود  واستقرارها،  املالية 

جاذبة  استثمارية  وبيئة  مناخ  وتوفر  ٍللمستثمرين، 

وقوة  اإلمارات،  لدولة  االقتصادية  السياسات  بفضل 

املنظومة  بفضل  وكذلك  وتنوعه،  اقتصادها  ومتانة 

التحتية،  والبنية  واإلدارية،  والقانونية،  التشريعية، 

املجاالت،  مختلف  في  املتطورة  اللوجستية  واخلدمات 

كأحد  االستثمار  تشجيع  على  ينعكس  الذي  األمر 

عجلة  دفع  في  ويساهم  للتنمية،  األساسية  احملركات 

الدولة،  وضعية  من  يعزز  مبا  االقتصادي  النمو 

ومكانتها كواحدة من أكثر االقتصاديات تنافسية في 

العالم.

اعتمد استخدام رقم دولي للورقة المالية في أسواق الدولة

الهيئة اأخبار 

لعام  للدولة  العامة  امليزانية  تعكس 

وحرص  الدولة  لقيادة  احلكيمة  2010  الرؤية 

القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، ممثلة في صاحب 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة »حفظه اهلل« وأخيه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، على التأكيد على 

ومتانة  قوة  عن  تعبر  للجميع  قوية  رسالة  توجيه 

اقتصاد الدولة ومتاسكه.

 43 حجمها  بلغ  التي  اجلديدة،  امليزانية  إن 

املقاييس  بكل  تعد  درهم،  مليون  و627  مليارًا 

إجنازًا حقيقيًا في ظل الظروف احلالية، وهي من 

حيث ضخامتها، والزيادة الكبيرة التي حلقت بها 

مقارنة بالعام الفائت، والتوقيت املبكر لصدورها، 

تعد أبرز املؤشرات وضوحًا على متانة اقتصادنا 

الوطني، وجناح التعاطي مع األزمة االقتصادية 

بفضل املبادرات الرائدة التي اتخذتها الدولة.

ومما الشك فيه أن إعالن ميزانية بهذا احلجم 

إصرار  مدى  على  واضحة  فكرة  يعطي  إمنا 

املالية  وعزمية دولة اإلمارات على تخطي األزمة 

العاملية التي شهدهاالعالم العام السابق، واالنتقال 

من  متقدمة  ومراحل  أرحب  آفاق  إلى  بالدولة 

بدأنا  املنطلق،  هذا  ومن  االقتصادي.  االنتعاش 

نلمس حتسنًا واضحًا في النتائج املالية للشركات 

العام احلالي،  الثالث من  للربع  العامة  املساهمة 

كما ارتفع أداء األسواق املالية في الدولة بنسبٍة 

كبيرةٍ، ليحقق بذلك السوقان نسبًا من االرتفاع 

تعد األعلى عامليًا .

في  عنها  اإلعالن  مت  التي  الزيادة  إن 

مخصصات اإلنفاق، والتي بلغت 3.4%، ستسهم 

في دعم قطاع األعمال، ودفع عجلة التنمية، وضخ 

االقتصادية،  املشاريع  في  السيولة  من  املزيد 

اخلارجية  االستثمارات  من  مزيد  واستقطاب 

السواقنا املالية، مما سيكون لها مردود إيجابي 

وارتفاع  العامة  املساهمة  الشركات  أداء  على 

نسب منوها، وتأسيس عدد متزايد من الشركات 

اجلديدة التي من شأنها أن تعطي عمقًا لألسواق.

مختلف  عبر  اإلمارات  دولة  كانت  لقد 

استشراف  على  قادرة  بها  مرت  التي  املراحل 

التحديات،  كافة  ومواجهة  املستقبل،  آفاق 

البدائل  ووضع  وذكاٍء  بحنكٍة  معها  والتعامل 

من  واحلد  الطارئة،  املواقف  ملعاجلة  املختلفة 

للقاصي  الواضح  ومن  لها.  السلبية  اآلثار 

والداني أن دولة اإلمارات قد جنحت في اجتياز 

وأنها  تداعياتها،  واحتواء  االقتصادية  األزمة 

معافاة،  قوية  املالية  األزمة  جتربة  من  خرجت 

وذلك بفضل حنكة قيادتها ومتانة اقتصادها.

تعافي االقتصاد الوطني

وجهة نظر

عبداهلل سالم الطريفي 
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احتفلت هيئة األوراق املالية والسلع بانطالق أعمال 

قام  معالي  حيث  دبي؛  في  اجلديد  فرعها  مقر  بناء 

املهندس سلطان بن سعيد املنصوري وزير االقتصاد، 

رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع حجر األساس ملبنى 

الهيئة في منطقة القرهود، وقد حضر االحتفال بعض 

الطريفي،  اهلل  عبد  وسعادة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء 

الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب الرئيس التنفيذي.

سعادته  عن  املنصوري  سلطان  معالي  عبر  وقد 

دبي، مشيرًا  الهيئة في  مقر  بناء  أعمال  بدء  مبناسبة 

إلى أن املقر اجلديد هو أول مقر يتم بناؤه للهيئة على 

التي  األرض  قطعة  على  سيقام  وأنه  الدولة،  مستوى 

يقام على مساحة 18428 قدمًا مربعًا

وضع حجر األساس لمقر فرع 
هيئة األوراق المالية والسلع بدبي

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  للهيئة  منحها  قد  كان 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

أن  إلى  معاليه  ونوه  اهلل.  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء، 

املتزايد  احلجم  استيعاب  من  سيمكن  اجلديد  املقر 

للتوسعات في مجال عمل الهيئة، وزيادة عدد موظفيها 

والعاملني بها، وأن املدة املقررة لتنفيذ املشروع تبلغ 

18 شهرًا. وأضاف معالي وزير االقتصاد أن املبنى 

على  التحتية  البنية  تطوير  عملية  من  اجلديد هو جزء 

األساس  حجر  إرساء  وأن  اإلمارات،  دولة  مستوى 

بيئة  يشمل  للهيئة،  تطويري  برنامج  وضع  مبثابة  هو 

العمل التي ُتَترجم إلى مبنى يفي بكثير من األغراض 

على  وأكد  طويل.  زمني  مدى  على  بالهيئة  اخلاصة 

على  إيجابية  انعكاسات  له  املشروع سيكون  هذا  أن 

قطاع األوراق املالية ورافدًا وداعمًا لهذا القطاع. مبا 

من  الدولة.  في  العامة  املساهمة  الشركات  ذلك  في 

جانبه، قال سعادة عبد اهلل الطريفي إن املبنى اجلديد 

ميثل خطوة مهمة على درب تطوير األداء، مشيرًا إلى 

املقدمة جلمهور  تطوير خدماتها  على  تعمل  الهيئة  أن 

املتعاملني في األسواق، وإلى أن املقر اجلديد سيمكن 

للمتعاملني  أفضل  بشكل  خدماتها  تقدمي  من  الهيئة 

الشمالية  واإلمارات  دبي  في  املالية  األسواق  في 

تتولى اإلشراف  الهيئة  أن  االعتبار  عمومًا، أخذا في 

السلع  لتداول  بورصة  عن  فضاًل  ماليني  سوقني  على 

مع وجود بعض فروع للسوق في اإلمارات الشمالية. 

وأضاف أن تزايد حجم العمل وتوسعه استلزم إقامة 

مبنى يتالءم مع احتياجات املرحلة املقبلة، الفتًا إلى أن 

املقر اجلديد سيضم مركزًا لتدريب الوسطاء واحملللني 

اخلدمات  صناعة  في  العاملني  من  وغيرهم  املاليني 

بالتعاون بني هيئة األوراق  يتم إعداد برامجه  املالية؛ 

 SII املالية والسلع ومعهد األوراق املالية واالستثمار 

البريطاني.

على  بدبي  القرهود  منطقة  في  املبنى  وسيشيد 

مساحة 18428 قدمًا مربعًا، ويتألف من 10 طوابق 

للخدمات  سفلية  طوابق  و4  أرضي  وطابق  متكررة 

ويضم  مربعًا.  قدمًا   148842 إجماليٍة  مبساحٍة 

للمؤمترات  قاعات  الهيئة،  موظفي  مكاتب  جانب  إلى 

بتقنيات  مزودة  ومكتبة  للتدريب،  وآخر  واحملاضرات 

رقمية حديثة، وقاعات الستقبال املراجعني، واستراحة 

لزوار الهيئة وضيوفها، إضافة إلى فرع لألمانة العامة 

الحتاد هيئات األوراق املالية العربية.

تطوير  على  تحرص  الهيئة 
لجمهور  المقدمة  خدماتها 

المالية األسواق  في  المتعاملين 
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»األوراق المالية والسلع« تبحث التعاون مع هيئة الرقابة على األسواق المالية الفرنسية
استقبل معالي سلطان بن سعيد املنصوري وزير 

املالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  االقتصاد 

والسلع، مؤخرًا في أبوظبي، معالي جان بيير جوييه، 

املرافق  والوفد  الفرنسية،  املالية  األسواق  هيئة  رئيس 

الرئيس  الطريفي،  له، وذلك بحضور سعادة عبد اهلل 

الدولة،  لدى  فرنسا  سفير  وسعادة  للهيئة،  التنفيذي 

والوزير املفوض للشؤون االقتصادية بالسفارة، رئيس 

اإلدارة االقتصادية للشرق األوسط.

مباحثات  االقتصاد  وزير  معالي  أجرى  وقد 

العالقات  تناولت  الفرنسية  الرقابة  هيئة  رئيس  مع 

املشترك  التعاون  وآفاق  اجلانبني،  بني  االقتصادية 

بينهما في هذا املجال، كما جرى خالل اللقاء التطرق 

األسواق  وأوضاع  عامة،  االقتصادية  األوضاع  إلى 

املالية خاصة، والتطورات التي شهدها اقتصاد كل من 

البلدين في أعقاب األزمة املالية العاملية.

اللقاء  املنصوري خالل  معالي سلطان  وقد عرض 

العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  اتبعتها  التي  السبل 

املتحدة ملعاجلة اآلثار التي جنمت عن األزمة، والنجاح 

الذي حققته في احلد من تبعاتها، واإلجراءات احلكومية 

االحتادية التي مت اتخاذها للتعامل مع التحديات التي 

إلى  اإلمارات  باقتصاد  والوصول  األزمة،  فرضتها 

مرحلة التعافي التي ميكن تلّمس مؤشراتها حاليا على 

كافة القطاعات االقتصادية. 

االقتصاد  وزير  معالي  أوضح  املباحثات،  وخالل 

العام  للدولة  االقتصادي  النمو  يحقق  أن  يتوقع  أنه 

على  أكد  كما  احلالي،  العام  من  أفضل  معداًل  القادم 

الهيئة اأخبار 

نسب  ارتفاع  إلى  ونوه  التضخم،  معدالت  انخفاض 

الدور  وكذلك  الدولة،  في  األجنبية  االستثمارات  تدفق 

الدخل  معدالت  زيادة  في  السياحي  للقطاع  اإليجابي 

القومي، والدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم 

اقتصاد اإلمارات، كما نوه إلى األوضاع اإليجابية التي 

تشهدها أسواق املال بالدولة، مشيرًا إلى أن البيانات 

اإليجابي  التطور  تعكس  للشركات  اجليدة  املالية 

لألسواق، وتؤكد على دخولها مرحلة التعافي، خصوصا 

بعد بلوغ أسعار األسهم مرحلة االستقرار، واتخاذها 

اجتاهًا تصاعديًا خالل األونة األخيرة. وأكد على أهمية 

تبادل اخلبرات مع األسواق املالية املتطورة األمر الذي 

يساهم في االرتقاء باألداء في السوق املالي واحلد من 

املخاطر. ولفت معاليه إلى أهمية التعاون بني الشركات 

اإلماراتية والفرنسية في مجال اإلدراج املشترك. من 

باستعراض  الفرنسية  الرقابة  هيئة  رئيس  قام  جانبه، 

أوضاع األسواق املالية في فرنسا، وطبيعة عمل اجلهة 

الرقابية على األسواق املالية، ومالمح النموذج اجلديد 

وقد أوضح  والدراسة.  للبحث  املطروح  الرقابي  للعمل 

مستوى  تطوير  سبل  إلى  املباحثات  خالل  تطرق  أنه 

االستثمار األجنبي بني اجلانبني، مؤكدا على حاجة كٍل 

دعم  في  للمساهمة  االستثمارات  جلذب  الطرفني  من 

املوقعة  املذكرة  أن  وأضاف  بالبلدين.  املالية  األسواق 

بني اجلانبني سيتم تفعيلها من خالل عدة خطواٍت عمليٍة 

اتفاق  إلى  مشيرًا  والتدريب،  الفني  التطوير  تتضمن 

خالل  من  باألسواق  الثقة  مستوى  رفع  على  اجلانبني 

تعزيز اإلفصاح والشفافية.

كما أوضح املسؤول الفرنسي أن ما جذب إعجابه 

دولة  في  املال  أسواق  به  تتميز  ما  خاصة،  بصفة 

اإلمارات العربية املتحدة من مرونة ونشاط، واالرتفاع 

وتقديره  اهتمامه  عن  عبر  كما  األسواق.  حققته  الذي 

وزير  معالي  إليها  أشار  التي  االستراتيجية  للخطة 

االقتصاد بخصوص التصدي لألزمة املالية ، مبينًا أن 

ذلك مدعاة للتفاؤل، وعودة األمور إلى طبيعتها مع  مطلع 

عام 2010. وأضاف معاليه أن فرنسا كانت من الدول 

السباقة من حيث اجلهود التي بذلتها  ملعاجلة األزمة، 

نظرًا ملا يتميز به االقتصاد الفرنسي من مرونٍة وتطوٍر.

أن  على  الطريفي  اهلل  عبد  سعادة  أكد  بدوره، 

التعاون القائم بني اجلانبني، مبقتضى مذكرة التفاهم 

بني  املتبادلة  الزيارات  في  يتمثل  بينهما،  املوقعة 

لالطالع  الفنية  واخلبرات  املعلومات  وتبادل  الطرفني، 

على التجارب املتميزة في مجال الرقابة املالية، مشيرًا 

إلكتروني،  نظام  لديها  الفرنسية  الرقابة  هيئة  أن  إلى 

طورته خصيصا للرقابة على األسواق املالية، ومتابعة 

أداء الشركات، وأن الفترة القادمة ستشهد املزيد من 

التعاون في مجاالت التدريب والدعم الفني.  

الجيدة  المالية  البيانات 
التطور  تعكس  للشركات 

اإلماراتية لألسواق  اإليجابي 
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استعرضت ورشة عمل نظمتها هيئة األوراق املالية 

والسلع مؤشرات األداء التي حتققت من خالل اخلطة 

وناقشت  اجلاري،  العام  من  األول  للنصف  التشغيلية 

الثاني  للنصف  والتشغيلية  اإلستراتيجية  املستهدفات 

من العام، وذلك عقب حصول الهيئة على املركز األول 

أعلى  بتحقيقها  الدولة  في  االحتادية  الهيئات  بني 

مؤشرات األداء للنصف األول من العام. 

وقد افتتح ورشة العمل سعادة عبد اهلل الطريفى، 

الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث ثمن عاليًا اختيار الهيئة 

األداء،  ومؤشرات  نتائج  حيث  من  الهيئات  كأفضل 

الغالية  الثقة  لهذه  وتقديرها  الهيئة  شكر  عن  وأعرب 

من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

إلى  منوهًا  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء،  مجلس 

املجلس  قدمهما  اللذين  الالمحدودين  واملساندة  الدعم 

االستراتيجية  أن  وإلى  للهيئة،  االستراتيجية  للخطة 

العامة حلكومة دولة اإلمارات قد وفرت بيئة وإطار عمل 

مؤاٍت ساهم في إذكاء روح التنافس في خدمة الوطن 

الغالي بني كافة مؤسسات الدولة، وأنها أوجدت حافزًا 

لتقدمي  والطاقات  اجلهود  واستنفار  لإلبداع،  إضافيًا 

املبادرات اخلالقة من أجل تطوير األداء احلكومي عامًة، 

واالرتقاء باألداء في أسواق املال بالدولة خاصة. 

إدارة  مجلس  توجيهات  أن  إلى  الطريفي  وأشار 

سعيد  بن  سلطان  املهندس  معالي  برئاسة  الهيئة، 

املنصوري، وزير االقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، 

ودعمه الفعال لثقافة التميز واجلودة من خالل الدورات 

التدريبية، وورش العمل، والتعلم اإللكتروني، ومختلف 

لدى  دافعية  أوجد  األخرى،  املستمر  التعليم  أساليب 

املوظفني للتركيز على جودة اخلدمات املقدمة، وتطوير 

نظام العمل اإلداري، وحتويله بأكمله إلى نظام رقمي 

على  البيانات  وحتليل  وامللفات،  املراسالت،  تبادل  في 

مستوى كافة إدارات الهيئة.

وقد أكدت ورشة العمل أن معدالت األداء املرتفعة تعد 

انعكاسًا للمنهجية التي اتبعتها  الهيئة، والتي اتسمت 

االستراتيجية  اخلطة  من صياغة  بداية  متكاملٍة  برؤيٍة 

التنفيذ  استراتيجيات  الى  التشغيلية  اخلطط  ثم  ومن 

ومتابعة قياس األداء املؤسسي للمبادرات.

وشددت الورشة، التي عقدت بحضور نواب الرئيس 

التنفيذي، ومدراء اإلدارات والوحدات، على أن التزام 

واإلمكانات  املوارد  كافة  بتوفير  للهيئة  العليا  اإلدارة 

املال  برأس  االهتمام  وكذلك  املستهدفات،  لتحقيق 

البشرى، وإدارة العمليات الداخلية على أعلى مستوى 

من الكفاءة واجلودة، كان له دور رئيسي في حتقيق هذه 

املكانة املتميزة على مستوى الهيئات االحتادية.

اخلطة  ملستهدفات  التوضيحي  العرض  وأظهر 

التشغيلية أن الهيئة ستشهد في املرحلة املقبلة مزيدًا 

وتطبيق  إدارة  مجال  في  نوعية  ونقلة  اإلجنازات،  من 

االستراتيجية.

هيئة  أن  عن  الطريفي  كشف  السياق،  هذا  وفي 

معلوماتي  نظام  بتطوير  حاليًا  املالية تقوم  األوراق 

إلكتروني إلدارة اإلستراتيجية، وحتليل األداء، بعد أن 

مت االنتهاء من تصميمه وإعداده من خالل كوادر الهيئة 

دون االستعانة بجهات استشارية خارجية.

اإلدارة  اهتمام  إطار  في  ذلك  »يأتي  وقال: 

تطوير  وكذلك  البشري،  املال  رأس  في  باالستثمار 

أحدث  واستخدام  اإللكترونية،  التحتية  البنية  وتفعيل 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات في إدارة اإلستراتيجية«.

بعد تحقيق أفضل مؤشرات لألداء بين الهيئات االتحادية

2009 الثاني من  النصف  المستهدفة في  األداء  تناقش مؤشرات  الهيئة 

المرتبة األولى على مستوى الهيئات االتحادية

المرتفعة األداء  معدالت 
التي  للمنهجية  انعكاسًا  تعد 

الهيئة اتبعتها 

النظام   هذا  أن  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 

سيمكن كافة املوظفني من املشاركة في صياغة اخلطط 

املستقبلية ومتابعة تنفيذها، كما سيضمن دقة وسهولة 

بيئة  وتوفير  باالستراتيجية،  املتعلقة  البيانات  جمع 

اخلطط  مبستهدفات  املوظفني  كافة  لربط  إلكترونية 

التشغيلية واالستراتيجية. 

وأكد على أن هذا النظام سيزود اإلدارة العليا بكافة 

البيانات واملعلومات عن الوضع احلالي ألداء القطاعات 

القرارات  اتخاذ  لضمان  وذلك  بالهيئة،  واإلدارات 

اإلستراتيجية بناًء على معلومات دقيقة، مشيرًا إلى أن 

كفاءة   عن  ودقيقة  فورية  تقارير  إعداد  سيتيح  النظام 

تطبيق املبادرات من خالل تبني  منهجية إدارة املشاريع، 

وحتديد اجلداول الزمنية لتنفيذ املستهدفات وصواًل إلى 

حتديد مسؤوليات وأدوار املوظفني املشاركني في تنفيذ 

هذه املبادرات.   

 حققت هيئة األوراق املالية والسلع املركز األول 

ومؤشرات  نتائج  حيث  من  االحتادية  الهيئات  بني 

كما  اجلاري،  العام  من  األول  للنصف  األداء 

احتلت وزارة االقتصاد املرتبة الثانية على مستوى 

الوزارات. 

جاء ذلك عقب انتهاء اجللسة التي عقدها مجلس 

الوزراء مؤخرًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

بحضور  وذلك  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء، 

الفريق سمو الشيــخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيــــان، نائب رئــيس مجلـــس 

الوزراء، وزير شـــؤون الرئــاســة. 

نتائج  عـلى  اجللسة  خالل  املجلس  اطلع  وقد 

في  االحتادية  والهيئات  للوزارات  األداء  ومؤشرات 

النصف األول من العام اجلاري، وعقب االجتماع مت 

تبوأت  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  أن  عن  اإلعالن 

جاءت  فيما  الهيئات،  مستوى  على  األولى  املكانة 

مؤسسة صندوق الزواج في املرتبة الثانية، واحتلت 

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت املركز الثالث. 

وزارة  جاءت  فقد  الوزارات  مستوى  على  أما 

في  تليها  األولى،  املرتبة  في  االجتماعية  الشؤون 

وزارة  احتلت  فيما  االقتصاد،  وزارة  الثاني  املركز 

األشغال العامة املركز الثالث. 
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الهيئة اأخبار 

»األيزو« الهيئة يحصل على  والبحوث في  واإلصدار  القانونية  الشؤون  قطاع 
 حصل قطاع الشؤون القانونية واإلصدار والبحوث 

اجلودة  شهادة  على  والسلع،  املالية  األوراق  هيئة  في 

»لويدز  شركة  9001:2008  من    ISO»األيزو«

إطار  في  وذلك  العاملية«،  أشورنس  كواليتي  ريجيستر 

سياسة الهيئة لتطبيق نظام شامل للجودة يغطي كافة 

القطاعات و الوحدات بنهاية عام 2009. وتسلم سعادة 

شهادة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الطريفي  عبداهلل 

»سجل  فرع   مدير  من   9001:2008  ISO اجلودة 

بهذه  أقيم  في حفل  الغني،  عبد  بالل  بأبوظبي  لويدز« 

املناسبة في مقر الهيئة 

وقد ثمن الطريفي حصول قطاع الشؤون القانونية 

الشؤون  الثالث:  بإداراته  بالهيئة  والبحوث  واإلصدار 

والتطوير  والبحوث  واإلفصاح،  واإلصدار  القانونية، 

ملعالي  املتواصل  بالدعم  »اآليزو«، مشيدًا  على شهادة 

املهندس سلطان بن سعيد املنصوري، وزير االقتصاد، 

أعضاء مجلس  بجهود  ومنوهًا  اإلدارة،  رئيس مجلس 

هذا  على  احلصول  من  الهيئة  مكنت  التي  اإلدارة 

اإلدارات  حصول  أن  إلى  وأشار  العاملي.  االعتماد 

والبحوث  واإلصدار  القانونية  الشؤون  لقطاع  الثالث 

على هذه الشهادة – فضال عن حصول قطاع اخلدمات 

املؤسسية واملساندة بالهيئة عليها سابقًا- إمنا يعكس 

التزام الهيئة جتاه تطبيق أنظمة إدارة اجلودة وتعميمها 

في  اجلودة  درجات  أعلى  حتقيق  ضمان  أجل  من 

بقطاع  العالقة  ذات  األطراف  املقدمة جلميع  اخلدمات 

األوراق املالية، واملتعاملني مع األسواق املالية، مشيرًا 

الرقابية  اجلهة  بأداء  الثقة  تعزيز  في  ذلك  أهمية  إلى 

واإلشرافية على سوق املال والسلع كنتيجة مباشرة ملا 

للتميُّز  ومعايير  اجلودة  لنظام  تبني  من  الهيئة  أظهرته 

معترف بها عامليا.

اجلودة الشاملة

وأكد الرئيس التنفيذي أن الهيئة -في إطار سعيها 

لتبني سياسة اجلودة الشاملة مبا يتفق ومتطلبات خطتها 

بتطبيق  معنية  املوضوعة-  واألهداف  االستراتيجية 

واخلدمات  العمليات  جميع  في  التميز  معايير  أعلى 

التي تقدمها للمتعاملني في أسواق املال والسلع، وذلك 

بالتطوير املستمر لكل اخلدمات التي تقدمها واألنظمة 

إلى  ولفت  التشريعية.  السياسات  وكذلك  املستخدمة 

املؤسسي  والتميز  للتطوير  فريقا  أسست  الهيئة  أن 

يقوم مبهمة تأهيل قطاعات الهيئة لتطبيق أفضل نظم 

املعايير  أرقى  إلى  بأدائها  الوصول  ثم  ومن  اجلودة، 

كما  املتطورة،  باألسواق  الرقابية  اجلهات  في  املطبقة 

قامت بتأهيل فريق من املدققني الداخليني، وذلك متاشيًا 

اإلدارية  النظم  أحدث  لتطبيق  الهيئة  استراتيجية  مع 

جودة  في  االستمرارية  تكفل  والتي  املجال،  هذا  في 

اخلدمات املقدمة.

كما أشار سعادته إلى أن »الهيئة« تعد في طليعة 

نظم  تطبيق  تتبنى  التي  بالدولة  االحتادية  الهيئات 

هذه  على  احلصول  أهمية  أن  إلى  منوهًا  اجلودة، 

احلاصلة  اجلهة  باستيفاء  اإلقرار  في  تتمثل  الشهادة 

منظمة  قبل  من  املوضوعة  املعيارية  للمتطلبات  عليها 

املقاييس العاملية ، مما يعني بالتالي اعترافًا بالتميز في 

إدارة نظام اجلودة، واستمرار التطور اإلداري.

نائب  السويدي  بطي  مرمي  وصفت  جانبها،  من 

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واإلصدار والبحوث 

»اآليزو«  على  املالية  األوراق  هيئة  حصول  بالهيئة 

تدقيق دولية  وتوثيق من جهة  تقدير  بأنه ميثل شهادة 

ممارسة  مجال  في  الهيئة  بها  تقوم  التي  للمجهودات 

والبحوث  واإلفصاح  باإلصدار  املتعلقة  األنشطة 

والتطوير والشؤون القانونية، ويعبر عن توافق إجراءات 

القطاع مع املمارسات واملقاييس  بإدارات هذا  العمل 

واملواصفات العاملية وإجراءات العمل، وذلك فيما يتعلق 

الشركات،  وقيد  وجتديد،  وتسجيل،  تأسيس،  مبهام: 

واإلفصاح املتعلق بالبيانات املالية واملعلومات واألحداث 

اجلوهرية لها، ومتابعة تطبيق ضوابط حوكمة الشركات، 

واقتراح وتعديل التشريعات ذات العالقة، ونشر الوعي 

االستثماري، إعداد الدراسات املتعلقة بأعمال الهيئة، 

في  عاليًة  وثقًة  مضافًة  قيمًة  الهيئة  مينح  الذي  األمر 

عمليات ومخرجات اإلدارات املشار إليها، ويساهم في 

تعزيز مكانتها بني الهيئات املناظرة لها على املستوى 

احمللي والدولي. 

ثقافة التميز

القانونية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  ولفتت 

الشؤون  قطاع  تأهيل  أن  إلى  والبحوث،  واإلصدار 

القانونية واإلصدار والبحوث قد مت في النصف األول 

بالتدقيق  »لويدز«  قامت شركة  2009، حيث  عام  من 

خالل هذه الفترة على نظام اجلودة املتبع في إدارات 

متطلبات  تلبية  على  إداراته  قدرة  وفحص  القطاع، 

الزيارات  خالل  من  وذلك  القياسية،  املواصفات 

قدرة  من  والتأكد  املطبقة،  األنظمة  وفحص  امليدانية، 

وتوفير  العمالء،  متطلبات  تلبية  على  األنظمة  هذه 

األنظمة املساندة التي تكفل االستمرارية في التطوير.

للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  وأضافت   

قطاع  حصول  أن  والبحوث  واإلصدار  القانونية 

على  بالهيئة  والبحوث  واإلصدار  القانونية  الشؤون 

منظومة  بناء  في  مهمة  مرحلة  يعد  »األيزو«  شهادة 

أسواق  في  للمتعاملني  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 

والترخيص  الرقابة  قطاع  أن  إلى  مشيرًة  املال، 

والتنفيذ بدوره يستعد للحصول على شهادة »اآليزو« 

في النصف الثاني من العام اجلاري.

هذه  على  احلصول  أن  إلى  السويدي  ونوهت 

تلك  بها  تعمل  التي  الطريقة  أن  على  يؤكد  الشهادة 

الضرورية  النشاطات  جميع  بأن  تضمن  اإلدارات 

تتم  القطاع  خدمات  تطبيق  ثم  ومن  وتطوير  لتصميم 

تؤكد  بذلك  الهيئة  أن  أضافت  كما  وكفاءة.  بفعالية 

قطاعاتها،  لدى  التميز  ثقافة  غرس  على  حرصها 

وكذلك بني الهيئات املناظرة عربيًا وإقليميًا، من خالل 

مستوى  لتحقيق  التميز  أسس  ترسي  مقاييس  وضع 

عالي من اجلودة.

الطريفي: الحصول على شهادة الجودة يعكس التزام الهيئة 
بتطبيق المعايير القياسية العالمية للجودة 

في إطار سعيها المستمر للتطوير والتميز اإلداري

»األوراق المالية« 
تعد في طليعة الهيئات االتحادية 

بالدولة التي تتبنى تطبيق نظم 
الجودة
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الوسطاء  تأهيل  ببرنامج  القبول  اختبارات  بدء 
 في إطار الدور املنوط بها في االرتقاء باألسواق 

األوراق  هيئة  نظمت  املالية،  اخلدمات  وتطوير صناعة 

التأهيلي  البرنامج  حول  نقاشية  حلقة  والسلع  املالية 

للعاملني في حقل الوساطة، بحضور ممثلني عن معهد 

األوراق املالية واالستثمار البريطاني، وجمع غفير من 

وكافة  ودبي  بأبوظبي  الوساطة  شركات  في  العاملني 

إمارات الدولة.

الرئيس  نائب  الزعابي،  إبراهيم  سعادة  وقال 

بالهيئة،  والتنفيذ  والرقابة  الترخيص  لشؤون  التنفيذي 

القبول  اختبارات  إن  النقاشية،  احللقة  فعاليات  خالل 

املاضي،  أكتوبر  شهر  من   26 يوم  بدأت  بالبرنامج 

مشيرًا إلى أن هيئة األوراق املالية أخذت على عاتقها 

بالتعاون مع معهد SII إعداد برنامج تأهيلي للعاملني 

في مجال الوساطة، بحيث يصب في صالح تطوير مهنة 

الوساط. وأضاف أن اجتياز البرنامج الذي أعلنت عنه 

الهيئة أصبح متطلبا الزمًا لتجديد الترخيص السنوي 

للوسيط، بحيث يشترط  حصوله على شهادة التطوير 

أو  كوسطاء،  العمل  في  الراغبني  على  ويتعني  املهني، 

مدراء تداول، أو مديري عمليات، أو مراقبني داخليني، 

مراحل  ثالث  يتضمن  الذي  البرنامج  هذا  اجتياز 

كل  ينتهي  الوظائف،  لبقية  وأربعة  للوسطاء،  للتأهيل 

 %70 على  احلصول  فيه  النجاح  يتطلب  باختبار  منها 

من الدرجة الكلية.

سنتني  مدتها  مهلة  منح  قررت  الهيئة  أن  وأوضح 

خالل  يتم  بحيث  حاليًا،  املهن  هذه  ميارسون  للذين 

هذه الفترة االنتهاء من إجناز البرنامج التأهيلي، أما 

املنضمني اجلدد للعمل في قطاع األوراق املالية بالدولة، 

فسيتعني عليهم النجاح في هذا البرنامج قبل حصولهم 

على الترخيص بالعمل في األسواق.

لاللتحاق  املطلوبة  باإلجراءات  يتعلق  وفيما 

أن  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب  أوضح  بالبرنامج، 

لالمتحان  التسجيل  الوساطة ميكنهم  موظفي شركات 

من خالل تعبئة النموذج الذي أرسلته الهيئة لشركات 

دفع  ثم  ومن  املاضي،  منتصف سبتمبر  في  الوساطة 

الرسوم في حساب الهيئة مبصرف أبوظبي اإلسالمي 

عن كل مادة من املواد التي سيتم االمتحان بها، وإرسال 

النموذج ونسخة من إيصال إيداع الرسوم للهيئة، علمًا 

من خالل  املتبعة  اإلجراءات  على  بأنه ميكن احلصول 

عملية  إمتام  بعد  أنه  اإللكتروني، مضيفًا  الهيئة  موقع 

مع  بالتنسيق  الهيئة-  الرسوم ستقوم  ودفع  التسجيل 

معهد األوراق املالية واالستثمار - تسليم املادة العلمية 

–حتقيقًا  الهيئة ستقوم  بالبرنامج.. كما أن  للملتحقني 

للمرونة في إجراء مواعيد االختبارات مبا يتناسب مع 

املتقدمني،  مع  بالتنسيق  لها-  املتقدمني  عمل  ظروف 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  لهم.  املالئمة  املواعيد  لتحديد 

لالختبارات  التقدم  الوساطة  موظفو شركات  يستطيع 

ألكثر من مرة في حالة عدم محالفتهم التوفيق في املرة 

»منح مهلة سنتين للعاملين 
الحاليين بحقل الوساطة 
إلنجاز البرنامج التأهيلي«

 26 في  بدأت  التي  العامني  مهلة  خالل  وذلك  األولى، 

أكتوبر املاضي مع دفع الرسوم احملددة إلعادة إجراء 

االختبار.

متوفرة  واالختبارات  العلمية  املادة  أن  على  وأكد 

باللغة  توفيرها  وسيتم  فقط،  االجنليزية  باللغة  حاليًا 

البرامج  من  اثنتني  في  القادمة  السنة  خالل  العربية 

االستثمار«  في  »مقدمة  هما  املقدمة  الدراسية 

بإمكان  أن  كما  الدولة«،  في  بها  املعول  و«التشريعات 

ملدير  املخصصة  االختبارات  أداء  الوسيط  ممثل 

العمليات أو املراقب الداخلي مما يجعل ممثل الوسيط 

مؤهال لشغل أية وظيفة أخرى، إذا حتققت فيه شروط 

في  مخصص  البرنامج  بأن  علما  احملددة،  الترخيص 

الوساطة  مجال  في  بالفعل  يعملون  ملن  احلالي  الوقت 

بالدولة. 

موظفيها  الهيئة تؤهل 
لجائزة الشيخ خليفة 

الحكومي للتميز 
أطلقت هيئة األوراق املالية والسلع مشروعا 

خليفة  الشيخ  برنامج  جلوائز  موظفيها  لتأهيل 

اهلل  عبد  سعادة  بذلك  صرح  احلكومي،  للتميز 

إلى  وأشار  للهيئة.  التنفيذي  الرئيس  الطريفي، 

أن البرنامج تضمن تنظيم دورات تدريبية وورش 

عمل لكافة موظفي الهيئة والعاملني بها، لتوعيتهم 

مبعايير وفئات جوائز برنامج الشيخ خليفة للتميز 

عمليات  وسير  خطة  على  وإطالعهم  احلكومي، 

للترشيح  بالهيئة  العمل  فرق  و  اإلدارات،  تأهيل 

تأهيل  وكذلك  احلكومي،  لألداء  اإلمارات  جلائزة 

املوظفني املتميزين للترشيح ألوسمة رئيس مجلس 

الوزراء.

الهيئة  نظمته  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب الرئيس 

التنفيذي، ومديري اإلدارات، واملستشارين، وكافة 

موظفي الهيئة والعاملني بها.  أضاف الطريفي أن 

عملية  على  لإلشراف  بتشكيل جلنة  قامت  الهيئة 

التأهيل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وتشكيل 

فريق التميز، والذي ضم 9 أعضاء ميثلون كافة 

أسس  على  تدريبهم  يتم  بالهيئة  العمل  قطاعات 

ومعايير اجلائزة، كما أن الهيئة بصدد إجراء تقييم 

لترشيح اإلدارات املؤهلة للجائزة، مشيرًا إلى أن 

عملية الترشيح جتري وفق برنامج زمني محدد.

وأكد على أهمية مشاركة العاملني بالهيئة في 

خالل  من  املوظفني  وحتفيز  املهم،  البرنامج  هذا 

تنظيم  عبر  املوظفني  مع  التواصل  عمليات  تنويع 

على  التفاعلية  واللقاءات  العمل،  وورش  الندوات، 

االستبيانات  وإجراء  الداخلي،  اإللكتروني  املوقع 

الالزمة لنشر ثقافة التميز املؤسسي.ولفت الرئيس 

العنصر  في  االستثمار  مسألة  أن  إلى  التنفيذي 

البشري متثل نقطًة مركزيًة في استراتيجية هيئة 

األوراق املالية كونها تعد إحدى العناصر األساسية 

للتميز ومحورًا رئيسًا للتطوير والتحديث، ومن هذا 

املنطلق تبنت الهيئة مفهوم التميز املؤسسي كأداة 

ووسيلة للتطوير املستمر القائم على تفعيل منظومة 

إدارية متكاملة من املبادئ املترابطة فيما بينها.

على  باستمرار  حترص  الهيئة  أن  إلى  ونوه 

ومدى  والنوعي،  الكمي  موظفيها  أداء  قياس 

تساهم  بناءة  ومبادرات  أفكار  تقدمي  على  قدرته 

في االرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها الهيئة 

لعمالئها في قطاع األسواق املالية، وأسواق السلع 

وحتمل  املؤسسية،  باألنظمة  التزامهم  ودرجة 

وقدراتهم  ومهاراتهم  الوظيفية،  مسؤولياتهم 

في  تعزيز  يساهم  مبا  والتخطيطية  اإلشرافية، 

العاملني  كافة  لدى  والتميز  والوالء  اإلبداع  ثقافة 

بالهيئة. وفي املقابل تقوم الهيئة بقياس درجة رضا 

املتعاملني عن اخلدمات التي تقدمها وتتعاون في 

ذلك مع إحدى اجلهات البحثية املستقلة.
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الهيئة اأخبار 

استقبال الدفعة الثالثة من برنامج التوطين »شير« بمشاركة 12 متدربًا
في إطار خطط الهيئة للتوطين

مبادرة  لتحقيق  مساعيها  ضمن 

أسواق  لتخصصات  احلقيقي  التوطني 

املالية  األوراق  هيئة  استقبلت  املال، 

من  الثالثة  الدفعة  منتسبي  والسلع 

نحو  البشرية  املوارد  »دعم  برنامج 

الذي   ،»SHARE« حقيقى  توطني 

يهدف إلى إعداد كفاءات مواطنة للعمل 

في قطاع األوراق املالية.

وتضم الدفعة الثالثة 12 متدربًا من 

التعليم  ومؤسسات  اجلامعات  خريجي 

من  واحدًا  ومتدربًا  بالدولة،  العالي 

بعد  وذلك  املتعددة،  للسع  دبي  مركز 

القبول  اختبارات  اجتياز  في  جناحهم 

نواب  بحضور  الغرض  لهذا  متت  التي 

الرئيس التنفيذي للهيئة.

تعزيز التنمية 

من  الثالثة  الدورة  افتتاحه  ولدى 

خليفة  محمد  السيد  أشار  البرنامج، 

التنفيذي  الرئيس  نائب  احلضري 

إلى  واملساندة،  املؤسسية  للخدمات 

العليا  القيادة  توليه  الذي  االهتمام 

للهيئة ممثلة في شخص كل من معالي 

رئيس  املنصوري،  سعيد  بن  سلطان 

االقتصاد،  وزير  اإلدارة،  مجلس 

اهلل  عبد  وسعادة  املجلس،  وأعضاء 

الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة بهذا 

متاشيًا  يأتي  أنه  إلى  منوهًا  البرنامج، 

دولة  حكومة  استراتيجية  أهداف  مع 

حتقيق  إلى  تسعى  التي  اإلمارات، 

التنمية املستدامة لرأس املال البشري، 

ودعم الشباب، وتعزيز دورهم في تنمية 

وخطط  برامج  واستحداث  املجتمع، 

واملبدعني  املوهوبني  لدعم  واضحة  عمل 

من الشباب، وتوفير احلوافز لهم.

يكون  أن  على  الهيئة  حرص  وأكد 

معايير  أساس  على  قائمًا  االختيار 

الواعدة، سواء  للكفاءات  عالية  انتقائية 

من حيث التخصص والتقدير التراكمي، 

وإجادة  واملعرفية،  السلوكية  والنواحي 

احلاسب  ومهارات  األجنبية،  اللغات 

امللتحقني  احلضري  وطالب  اآللي. 

بالبرنامج احلرص على التمثيل املشرف 

وخارجها،  الدولة  داخل  في  للهيئة 

واملواظبة على حضور مساقات التأهيل 

وحتقيق  العملي،  والتدريب  النظري 

عبر  لالنتقال  الالزمة  االجناز  معدالت 

مراحل البرنامج.

التنفيذي  الرئيس  نائب  طالب  كما 

بإعداد  واملساندة  املؤسسية  للخدمات 

التقارير واألبحاث العلمية التي يتطلبها 

املسار األكادميي للبرنامج، مع االلتزام 

والتدريب  التأهيل  شركاء  بتعليمات 

االستفادة  على  واحلرص  العملي، 

املعرفية  واملوارد  املصادر  كافة  من 

والتعليمية التي يتيحها البرنامج.

استثمار طويل املدى

وأكد على أن برنامج »شير«  يعد-

وفق اخلطتني االستراتيجية والتشغيلية 

في  املدى  طويل  استثمارًا   - للهيئة 

بهدف حتقيق  املواطنة  البشرية  املوارد 

التعليم  مخرجات  من  استفادة  أقصى 

وصواًل  الدولة  جامعات  مختلف  من 

بالعمل  لاللتحاق  اخلريجني  تأهيل  إلى 

العاملة  اجلهات  لدى  أو  الهيئة،  في 

واملؤسسات  املالية،  األوراق  قطاع  في 

املشاركة في  واالستثمارية  االقتصادية 

البرنامج.

رسائل  وجهت  قد  الهيئة  وكانت 

إلى عدة جهات بالدولة إليفاد مرشحني 

اجلهات  بني  ومن  بالبرنامج.  لاللتحاق 

وزارة  الدعوات،  إليها  وجهت  التي 

املالي،  أبوظبي  وسوق  اإلقتصاد، 

للسلع  دبي  ومركز  املالي،  دبي  وسوق 

التدريب  برنامج  املتعددة.ويتضمن 

اللغة  دراسة  عن  فضاًل  العملي، 

وورش  تدريبية  دورات  اإلجنليزية، 

عمل في أسواق املال وتقنية املعلومات 

وتشريعات األسواق املالية، كما سيتاح 

في  التداول  جلسات  حضور  للمتدربني 

آليات  على  واالطالع  لندن،  بورصة 

املعرفية  األسس  واكتساب  به،  العمل 

االلتقاء  خالل  من  العملية  واملهارات 

في  واملتخصصني  اخلبراء  من  بنخبة 

أسواق املال في داخل الدولة وخارجها. 

وفقًا خلطة  ويتعني على املتدربني – 

التدريبات  من  عدد  إجناز   - البرنامج 

حياة  دورة  تتضمن:  واملوضوعات 

واملتعاملني  املال،  وأسواق  الشركات، 

تداول  وكيفية  املالية،  األسواق  في 

املالية  األوراق  وأنواع  املالية،  األوراق 

األسواق،  على  والرقابة  املدرجة، 

واملمارسات  األسواق،  في  والتالعب 

وحاالت غسيل  األسواق،  في  النظامية 

األموال وعالقتها بأسواق املال.

الهيئة  بني  ما  للتعاقد  ويشترط 

الدارس  صفة  تكون  أن  واملتدرب 

متدربة،  أو  متدرب  هي  البرنامج  خالل 

شهرية  مكافأة  على  املتدرب  ويحصل 

طوال  درهم  ألف  عشر  خمسة  قدرها 

فترة مدة البرنامج، إضافة إلى حصول 

املتدربني املميزين على مكافآة مجزية.

مزايا البرنامج

كافة  يجتاز  الذي  املتدرب  ومينح 

للتخصص  وفقًا   - البرنامج  مراحل 

وتقارير اإلجناز واألداء خالل البرنامج- 

مالي،  محلل  التالية:  الوظائف  إحدى 

باحث  قانوني،  باحث  مالي،  مفتش 

املالية،  األوراق  وأبحاث  دراسات  في 

إلى  إضافة  إداري،  تطوير  أخصائي 

مهندس شبكات وأمن املعلومات.

عقد  يتضمنها  التي  للشروط  ووفقًا 

املتدرب  يلتزم  للبرنامج،  االنضمام 

 3 عن  التقل  ملدة  الهيئة  في  بالعمل 

للعمل  الرغبة  عدم  حال  وفي  سنوات، 

عنها  املرشح  اجلهة  في  أو  الهيئة  في 

يتحمل املتدرب الرسوم الدراسية.

إلى  يهدف  البرنامج 
مواطنة  كفاءات  إعداد 

قطاع  في  للعمل 
المالية األوراق 
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»األوراق المالية والسلع« 
تحصل على عضوية 

االستشاري  المجلس 
العالمي  لالتحاد 

سبين للمحا

200 وسيط يتقدمون الختبارات التأهيل والهيئة تقبل 80 وسيطًا كمرحلة أولى 

الهيئة تدشن مركزها للتدريب في دبي

ومقاييس  معايير  مجلس  ترشيح  على  بناًء 

ملعايير  العاملي  االحتاد  وتوصية  العاملي،  التدقيق 

للمحاسبني، وافق مجلس  السلوك واألخالق املهنية 

هيئة  منح  على  العامة  املصالح  ورعاية  رقابة 

األوراق املالية والسلع العضوية الكاملة في املجلس 

 .)IFAC ( االستشاري لالحتاد العاملي للمحاسبني

على  املوافقة  خطاب  مؤخرا،  الهيئة  تلقت  وقد 

لالحتاد  االستشاري  املجلس  من  العضوية  منح 

لهذه  الهيئة  عضوية  متثل  للمحاسبني،  العاملي 

وضع  مجاالت  في  املتخصصة  العاملية  االحتادات 

والرقابة  املهني  لألداء  القياسية  واملعايير  املقاييس 

الهيئة  اللتزام  تقدير  عامليًا وشهادة  عليها،  تأكيدًا 

وفق  عليها،  املتعارف  املهنية  واملقاييس  باملعايير 

التدقيق  مجاالت  في  العاملية  املمارسات  أفضل 

الرقابي واحملاسبي. 

ثقة  تدعم  املعاني  واضحة  رسالة  هذه  وتعتبر 

في  األجنبي  االستثمار  وأيضا  احمللي  املستثمر 

التزام األجهزة الرقابية والتنظيمية للخدمات املالية 

املهنية،  باملعايير  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 

قيمًة  متثل  كما  املتميز.  املهني  األداء  ومقاييس 

املكانة  في  بالدولة  الرقابية  األجهزة  تضع  مضافًة 

املجتمع  أعضاء  سائر  بني  دوليا  تستحقها  التي 

الدولي في املجاالت املهنية املتخصصة . 

ومما هو جدير بالذكر، أن مجلس رقابة ورعاية 

املهنية  االحتادات  هذه  مع  يعمل  العامة  املصالح 

وتطبيق  وتفعيل  دعم  على  الرقابة  في  املتخصصة 

وأخالق  السلوك  االلتزام مبعايير  ومقاييس  معايير 

عن  بعيدا  النزيه  املهني  األداء  ومقتضيات  املهنة، 

السلوك  سلبيات  من  وغيرها  املصالح،  تضارب 

املهني. 

املالية والسلع شوطًا  وقد قطعت هيئة األوراق 

في  العاملية  املمارسات  أفضل  تطبيق  في  كبيرًا 

جانبها  من  وأخذت  بل  والرقابي،  التنظيمي  عملها 

تكفل  تشريعية  بنية  وضع  في  املبادرة  بزمام 

والضوابط  املهني،  االلتزام  ملعايير  الدقيق  التطبيق 

اخلاصة بحوكمة الشركات، واشتراطات اإلفصاح، 

والنزاهة، والشفافية، وكفاءة األسواق املالية. 

وجتدر اإلشارة إلى  أن عضوية الهيئة في هذه 

املجالس املتخصصة ملدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارًا 

اختيار  مت  وقد   .2009 سبتمبر  من  األول  من 

البحوث  مستشار  الزعابي،  سيف  عبيد  الدكتور  

مدير إدارة البحوث والتطوير، ممثال عن الهيئة في 

فترة العضوية لدورتها األولى. 

مركزها  والسلع  املالية  االوراق  هيئة  دشنت 

للتدريب مؤخرًا في مقرها بدبي، وذلك ضمن خطتها 

أدائهم  وتطوير  فيها  والعاملني  املال  بأسواق  لالرتقاء 

مبا يعزز من خدمة االقتصاد الوطني.

 80 باختيار  مهامه  للتدريب  الهيئة  مركز  وبدأ 

املال  أسواق  في  الوساطة  مهنة  في  يعملون  وسيطًا 

في  للعاملني  التأهيلي  البرنامج  ضمن  وذلك  بالدولة، 

قد  للهيئة  التابع  التدريب  مركز  وكان  الوساطة.  حقل 

وذلك  لالختبار،  للتقدم  وسيط  مائتي  من  طلبات  تلقى 

للتأهل ملهنة الوساطة بعد أن أصبح اجتياز االختبار 

عبد  سعادة  وقال  املهنة.  ملمارستهم  ضرويًا  متطلبًا 

اهلل الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن املركز أنشئ 

ووسطاء  الهيئة  ملوظفي  الفني  باملستوى  للنهوض 

ممثلي  واختبارات  املاليني،  واحملللني  املالية  األوراق 

واحملللني  الهيئة  لدى  املسجلني  الوساطة  شركات 

املاليني، باإلضافة إلى الرفع من الوعي العام جلمهور 

والعمل  واملؤمترات،  الندوات  خالل  من  املستثمرين 

في  للدخول  املواطن  الشباب  وتأهيل  تشجيع  على 

مجال قطاع األوراق املالية بالدولة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على جعل مركز التدريب 

واالختبارات في دولة اإلمارات العربية املتحدة مركزًا 

إقليميًا للتدريب في مجال األوراق املالية وتداول عقود 

السلع، مشيرًا إلى تفعيل اتفاقيات التعاون مع مراكز 

التدريب مثل SII وCFA ومعهد اإلمارات للدراسات 

التدريبية  املؤسسات  من  وغيرها  واملالية  املصرفية 

تهيئة  إلى  يسعى  املركز  أن  وتابع  واألجنبية.  احمللية 

في  اعتمادها  املتوقع  باملهام  للقيام  الهيئة  موظفي 

القانون  مشروع  في  إليها  واملشار  القادمة  املرحلة 

اجلديد للهيئة، وتلك املهام املعتمدة في الوقت احلاضر 

والتداول  املالي  والتحليل  املالية  االستشارات  كنظام 

اختبارات  وبدأت  والتسويات.  واملقاصة  الهامش  على 

قبول الوسطاء لإلنضمام إلى برنامج التأهيل مؤخرًا، 

املهني.  التطوير  شهادة  على  احلصول   بهدف  وذلك 

مدراء  أو  كوسطاء  العمل  في  الراغبني  على  ويتعني 

أو مراقبني داخليني اجتياز  أو مديري عمليات  تداول 

للتأهيل  مراحل  ثالث  يتضمن  الذي  البرنامج  هذا 

الوسطاء وأربعة لبقية الوظائف.

مستشار  بهزاد  فوزي  الدكتور  سعادة  وقال 

األسواق بالهيئة ومدير مركز التدريب اجلديد إن من 

أهداف املركز اجلديد التنسيق والتعاون مع اإلدارات 

كبرامج  احلالية  البرامج  لتفعيل  الهيئة  في  املعنية 

والعمل  وغيرها،   SHARE وبرنامج  العامة  التوعية 

والتحليل  الوساطة  مهنة  توطني  برنامج  تطبيق  على 

املالي في الدولة.

وقال د. بهزاد إن املركز سيقوم  باإلشراف على 

نشاط التدريب املقدم إلى مختلف فئات قطاع األوراق 

لتلبية  وذلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  املالية 

متطلبات الترخيص واالعتماد وتوفير احتياجات سوق 

العمل من الكوادر الفنية املؤهلة. وشدد على أن املركز 

يسعى إلى وضع معايير موحدة للتدريب للعاملني في 

املختصة  اجلهات  مع  بالتعاون  املالية  األوراق  قطاع 

متابعة  إلى  إضافة  اعتمادها،  بعد  تطبيقها  ومتابعة 

سير اخلطة التدريبية للعاملني في قطاع األوراق املالية 

الدعم  وتقدمي  االختبارات،   وتنظيم  بالتدريب  للقيام 

بالهيئة حول وضع  الفنية لإلدارات املختلفة  واملشورة 

والتنسيق  لها،  التابعني  للموظفني  التدريبية  اخلطط 

والتعاون مع املعاهد واملراكز األهلية املتخصصة في 

الدول املختلفة.

بتقدمي  الراهن  الوقت  في  يقوم  املركز  إن  وقال   

 ،2009 أكتوبر   26 من  إبتداء  للوسطاء  االختبارات 

حيث مت تسجيل اكثر من 200 ممثل وسيط لالختبار 

االول، مشيرًا إلى أن هناك ثالثة اختبارات للوسطاء، 

واختبارات خاصة للمحللني املاليني. وأوضح مستشار 

معهد  مع  يتعاون  املركز  أن  بالهيئة  املالية  األسواق 

.CFA و  SII االستثمار واألوراق املالية البريطاني

ميكنهم  الوساطة  شركات  موظفي  أن  يذكر   

الذي  النموذج  تعبئة  خالل  من  لالمتحان  التسجيل 

أرسلته الهيئة لشركات الوساطة في منتصف سبتمبر 

املاضي، ومن ثم دفع الرسوم بحساب الهيئة مبصرف 

أبوظبي اإلسالمي عن كل مادة من املواد التي سيتم 

إيصال  من  ونسخة  النموذج  وإرسال  بها  االمتحان 

على  بأنه ميكن احلصول  علمًا  للهيئة،  الرسوم  إيداع 

اإلجراءات املتبعة من خالل موقع الهيئة االلكتروني.
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الهيئة تصدر مجموعة من القرارات ا لجديدة 
خالل العام 2009

إفراز  إلى  والسلع  املالية  االوراق  هيئة  تسعى 

في  الريادة  حتقيق  الى  تهدف  متكاملة  تشريعية  بنية 

دعم وحماية االستثمار في أسواق رأس املال والسلع 

وتعزيز استقرار االقتصاد الوطني.

تشريعية  صالحيات  من  لها  مبا  الهيئة،  وتتطلع 

ورقابية على أسواق املال إلى مواكبة البنية التشريعية 

املمارسات  أفضل  استقطاب  املال  ألسواق  العاملية 

الهيئة  تضعه  الذي  الهدف  مع  يتالئم  مبا  والقوانني 

للنهوض بأسواق املال إلى مصاف األسواق املتقدمة. 

نظاما   23 نحو  نشأتها  منذ  الهيئة،  وأصدرت 

 2000 لسنة   4 رقم  األساسي  القانون  إلى  استنادا 

بلغ  فيما  والسلع،  املالية  األوراق  هيئة  إنشاء  بشأن 

عدد التعاميم التي صدرت نحو 7 تعاميم، وكلها تصب 

املعنية  اجلهات  وكل  واألسواق  املستثمر  مصلحة  في 

الوطني.  االقتصاد  النهاية  في  يخدم  مبا  بالسوق، 

وأصدرت الهيئة خالل العام احلالي عددًا من القرارات 

رقم  القرار  منها  األنظمة  بعض  على  والتعديالت 

إلدراج  املقررة  الرسوم  بشأن   2009 لسنة  )14/ر( 

وتداول وحدات صناديق املؤشرات املتداولة.

ويأتي إصدار هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة 

املؤشرات  وتداول وحدات صناديق  إدراج  الهيئة على 

املتداولة، وذلك لبيان اإللتزامات املالية، وحقوق اجلهات 

إضافة  والتداول،  اإلدراج  تنظيم  على  القائمة  املعنية 

إلى حقوق الوسطاء من عمليات تداول هذه الوحدات.

رقم  القرار  أيضًا  احلالي  العام  خالل  وصدر 

األمني  احلفظ  تنظيم  بشأن   2009 لسنة  )29/ر( 

جديدًا  نشاطًا  تنظيم  يتيح  والذي  املالية،  لألوراق 

نشاط احلفظ  وهو  الدولة  في  املالية  األسواق  حتتاجه 

األمني لألوراق املالية، مسايرًة ألفضل املمارسات في 

األسواق العاملية، وتطويرًا آلليات التعامل في األسواق.

بترخيص  الهيئة  تقوم  النظام،  هذا  ومبوجب 

وتنظيم ورقابة الشركات الراغبة بتقدمي احلفظ األمني 

وشركات  كالعمالء  األطراف،  جميع  حقوق  يكفل  مبا 

يضمن  ومبا  الوساطة،  وشركات  األمني،  احلفظ 

استقرار األسواق املالية.

وبني النظام شروط وإجراءات الترخيص مبباشرة 

األمني،  احلافظ  والتزامات  ومهام  النشاط،  هذا 

التي  واجلزاءات  العميل،  وبني  بينه  العالقة  وضوابط 

ميكن توقيعها على شركات احلفظ األمني التي تخالف 

أحكام هذا النظام.

في شأن   2009 لسنة  رقم)33/ر(  القرار  وصدر 

تنظيم نشاط أمني سجل الشركات املساهمة اخلاصة. 

ويأتي إصدار هذا النظام بالتعاون مع وزارة االقتصاد، 

لسنة  رقم37  االقتصاد  وزير  قرار  لصدور  واستنادًا 

اخلاصة،  املساهمة  الشركات  سجل  بشأن   2009

بحيث ال يجوز مباشرته إال من خالل مؤسسة عامة أو 

شركة مساهمة عامة تعمل في مجال األوراق املالية أو 

أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك مبوجب ترخيص 

بالقرار،  الورادة  والضوابط  للشروط  وفقا  الهيئة  من 

ومبا يحقق ضبط عمليات انتقال ملكية أسهم شركات 

املساهمة اخلاصة، واحلقوق املتعلقة بها بطريقة منتظمة 

التعامالت على هذه األسهم. ووضع  ويحقق استقرار 

النظام آلية الرقابة والتفتيش على أعمال أمني السجل 

للتحقق من قيامه بتنفيذ التزاماته، واجلزاءات الواجبة 

التطبيق حال إخالله بهذه اإللتزامات.

القرار  احلالي  العام  خالل  أيضا  صدر  كما 

وقد  بالوسطاء،  اخلاص  النظام  بتعديل  رقم)30/ر( 

تضمن القرار تعديل املادة )1( من هذا النظام، وإضافة 

الوساطة  لشركة  يسمح  مبا  إليه  مكررًا(   17( املادة 

بالتداول باسمها وحلسابها اخلاص. وتضمن التعديل 

ضوابط تداول شركة الوساطة لألوراق املالية باسمها 

وحلسابها اخلاص بعد احلصول على موافقة من الهيئة 

وفقا للشروط واإلجراءات التي حددها القرار مبا يحقق 

مصلحة شركات الوساطة في استثمار أموالها بنسبة 

لديها، وأال  40 في املئة من صافي حقوق املساهمني 

تتجاوز استثماراتها في ورقة مالية معينة نسبة 10 في 

املئة من املبلغ املخصص لالستثمار في االوراق املالية 

حلسابها اخلاص. كما يحقق التعديل مصلحة السوق 

في وضع ضوابط لهذه التداوالت بأن تكون من خالل 

شركة مرخصة ملزاولة نشاط احلفظ االمني، واحملافظة 

لنشاطها،  الشركة  ملباشرة  الالزمة  املالية  املالءة  على 

وإصدار األوامر اخلاصة بتداوالتها من خالل الشخص 

عمالء  ومصلحة  االستثمار  حساب  بإدارة  املفوض 

الوسيط في حماية تعامالتهم، وإعطاء أوامرهم األولوية 

ومراعاة  بالوسيط،  اخلاصة  األوامر  على  التنفيذ  في 

عدم التضارب في املصالح.

4315 ساعة تدريبية 
لموظفي الهيئة

 بلغ عدد الساعات التدريبية التي حصل عليها 

موظفو هيئة األوراق املالية والسلع خالل النصف 

تدريبية،  ساعة   4315 اجلاري  العام  من  األول 

شارك فيها 129 موظفًا من داخل الهيئة وجهات 

برامج   إطار  في  وذلك  الدولة،  داخل  من  أخرى 

الهيئة لتنفيذ خطتها التشغيلية  للعام 2009 وتأهيل 

كادرها الوظيفي. 

وقال سعادة عبد اهلل الطريفي الرئيس التنفيذي 

للهيئة إن هذه الدورات والبرامج التدريبية تأتي وفق 

اخلطة  مع  ومتاشيًا  اإلدارة،  مجلس  توجيهات 

حكومة  إستراتيجية  وكذلك  للهيئة،  اإلستراتيجية 

اإلمارات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 

مجلس الوزراء، حاكم دبي »رعاه اهلل«، والتي تضع 

املوارد  وقدرات  بكفاءة  االرتقاء  أولوياتها  ضمن 

البشرية وتطوير الكفاءات الفنية واإلدارية املواطنة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي أن اخلطة التدريبية للهيئة 

تركزت في أربعة قطاعات هي: القيادية واإلشرافية 

برنامج  ضمن  وتندرج  والتخصصية،  والتنفيذية 

كوادر  تأهيل  يستهدف  املستمر  الوظيفي  للتطوير 

لتلبية  وطنية ذات مهارات وقدرات عالية املستوى 

احتياجات الهيئة وأولوياتها االستراتيجية. 

على  والفنية  التخصصية  الدورات  وركزت 

اختصاصه  حسب  كل  املوظفني  مهام  تطوير 

أفضل  على  بتدريبه  وذلك  ومسؤولياته،  ووظيفته 

هذه  ومن  عمله.  مجال  في  املطبقة  املمارسات 

الدورات التخصصية والفنية، التحكيم في املعامالت 

املصرفية واألوراق التجارية، األساليب احملاسبية 

املشروعة في القوائم املالية في الشركات املدرجة 

في أسواق املال، هندسة العالقات العامة واإلعالم 

الدولي وفق معايير إدارة اجلودة اإلعالمية الدولية، 

والتقنيات املتقدمة في إدارة املشتريات وكيفية تقييم  

أداء املوردين، والرقابة على التداوالت في القطاع 

مجال  في  املمارسات  أفضل  مع  والتوافق  املالي، 

احلْوكمة، وأسواق املال العاملية، وخدمات األسواق 

املالية اإلسالمية، واستخدام أسلوب بطاقة األداء 

املتوازن لقياس أداء املوارد البشرية، فيما تناولت 

االتصال  وفنون  العاطفي،  الذكاء  الذاتية  الدورات 

،وقيادة الفريق الفعال، واإلبداع اإلداري، وحتديد 

األهداف اإلستراتيجية. 

الرئيس  نائب  احلضري  خليفة  محمد  وقال 

إن  واملساندة  املؤسسية  للخدمات  للهيئة  التنفيذي 

إلشراكهم  املوظفني  لتأهيل  جهودها  كثفت  الهيئة 

بصورة فعالة في تنفيذ استراتيجية الهيئة واالرتقاء 

مبعدالت األداء إلى أعلى مستوياتها، ومن ثم إدارة 

في  الدولية  املعايير  وفقا ألفضل  املؤسسي  األداء 

القيمة  على  تركز  التي  من احملاور  منظومة  ضوء 

في  أخذًا  الهيئة،  مع  املتعاملني  لكافة  املضافة 

االعتبار حتسني كفاءة اخلدمات والعمليات الداخلية 

اخلبرات  وزيادة  املستمر،  التدريب  خالل  من 

واملهارات للموارد البشرية للهيئة. 

الهيئة اأخبار 

DICISION NO (3/R) OF 2000CONCERNINGTHE REGULATIONS AS TO
DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
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مدونون

دور محوري 
خالد الزرعوني مدير موقع )uaetd.ae( أكد 

هيئة  تزال  وما  به  قامت  الذي  احملوري  الدور  على 

ويقول  املستثمرين،  توعية  في  والسلع  املالية  االوراق 

أسواق  على  إيجابا  إنعكس  والتوعية  التواصل  إن 

الهيئة  أن  إلى  الزرعوني  ويشير  واملستثمرين.  املال 

استطاعت أن ترتقى بأسواق املال إلى مراتب متقدمة.

بيد أنه نوه إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من القوانني 

والتشريعات التي تضمن انتقال اسواقنا إلى مصاف 

االسواق املتقدمة وحتمي حقوق حميع األطراف.

متداولون

الثقة تعميق 
أكد املستثمر صالح الشحي مدير تداول سابق، 

ثقة  تعميق  قصيرة  فترة  خالل  استطاعت  الهيئة  أن 

التصرفات  من  وحمايتهم  املالية  باالسواق  املستثمرين 

الدخول  وتيرة  من  رفع  ما  وهو  اخلاطئة،  واملمارسات 

القليلة  السنوات  خالل  األسواق  هذه  إلى  االستثماري 

االجنبية  خاصة  االستثمارات  هذه  زالت  وما  املاضية، 

الهيئة  أن  الشحي  وأضاف  األسواق.  على  التدفق  في 

جنحت خالل الفترة املاضية في رفع الوعي االستثماري 

للمستثمرين من خالل البرامج والندوات وورشات العمل 

التي تنفذها بشكل مستمر وهو ما ينعكس إيجابًا على 

أسواق املال.

املالية، إضافة إلى سيطرة عقلية املضاربة على نسبة 

مهمة من املستثمرين بدال من االستثمار طويل األجل 

وانخفاض ثقافة الشفافية لدى عدد هام من املسؤولني 

في الشركات املساهمة. 

هذه احلقائق فرضت على الهيئة أعباء ومسؤوليات 

وغير  الناشئة  األسواق  من  باعتبارها  مضاعفة 

سنوات  سوى  تأسيسها  على  ميض  ولم  الناضجة، 

معدودة، كما أن تطبيق التداول االلكتروني في األسواق 

املالية منذ تأسيسها عام 2000، سهل عملية التالعب 

خالل  من  املضاربني،  كبار  بعض  قبل  من  والتضليل 

من  وغيرها  الوهمية  البيع  عروض  أو  الشراء  طلبات 

املمارسات اخلاطئة، خاصة عندما يتكاتف بعض كبار 

املضاربني، أو يتفقون على ممارسات تهدف إلى حتقيق 

في  العالم  في  الرقابة  وهيئات  مشروعة.  غير  أرباح 

صراع دائم ومستمر مع بعض كبار املضاربني من أجل 

حتجيم السلوكيات االستثمارية اخلاطئة والتخفيف من 

أصدرت  اإلمارات  في  املالية  األوراق  وهيئة  آثارها، 

العديد من القوانني واألنظمة والتعليمات سواء للوسطاء 

أو املتعاملني أو الشركات املدرجة للحفاظ على حقوق 

صغار املستثمرين، واحلفاظ أيضًا على أخالقيات مهنة 

الوساطة ومهنة املتاجرة في أسواق األسهم، وااللتزام 

مببادئ التعامل اإلنساني كالصدق والنزاهة باعتبار أن 

اجلشع والطمع يبقيان في نفوس بعض كبار املضاربني 

على  سهلة  بطرق  كبيرة  مالية  مكاسب  حتقيق  بهدف 

حساب مدخرات صغار املستثمرين.

واملالحظ أن هيئة األوراق املالية في دولة اإلمارات 

حتركات  لها  املنطقة  في  املالية  األوراق  وهيئات 

القصيرة  الفترة  خالل  فرضت  حيث  وفاعلة  إيجابية 

على  معنوية  أو  مادية  سواء  مختلفة  عقوبات  املاضية 

اخلاطئ  االستثماري  والسلوك  التصرفات  بعض 

سلوكهم  تعديل  بهدف  األسواق  في  املتاجرين  لبعض 

االستثماري، وبهدف تعزيز ثقة املتعاملني في األسواق.

هيئة األوراق المالية التدخر وسعًا في الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين
قبل  من  املكلفة  اجلهة  هي  املالية  األوراق  هيئة   

احلكومة للحفاظ على حقوق جميع شرائح املستثمرين 

في األسواق املالية وعدالة التعامل معهم وعدم التعدي 

من  مهمة  نسبة  ان  ومدخراتهم، خاصة  أرزاقهم  على 

املواطنني يستثمرون في هذه األسواق.

كما أن رفع مستوى الثقة باالستثمار في األسواق 

غير  من  أو  اإلمارات  دولة  مواطني  من  سواء  املالية 

املواطنني، يأتي أيضا في مقدمة أولويات أهداف الهيئة 

املنافذ  أهم  من  أصبحت  األسواق  هذه  أن  باعتبار 

االيجابي  الدور  إلى  إضافة  الدولة،  في  االستثمارية 

الذي تلعبه هذه األسواق في دعم وتعزيز أداء االقتصاد 

الوطني.هذا ما يالحظ من مؤشر نسبة القيمة السوقية 

ألسهم الشركات املدرجة إلى الناجت احمللي اإلجمالي، 

وأيضًا من تدفق االستثمارات األجنبية لالستثمار في 

هذه األسواق، حيث أن ما نسبته 90% من املستثمرين 

في األسواق املالية هم من شريحة صغار املستثمرين، 

الوعي  ينقصهم  املستثمرين  هؤالء  من  مهمة  ونسبة 

األسواق  في  االستثمار  بأساسيات  االستثماري 

الثالثاء - 2009/09/08  - زياد الدباس

فة �صحا

عيونهم يف   الهيئة 

الزمني املعلن عنه في هذا الصدد- االلتزام بضوابط 

احلوكمة الصادرة عن الهيئة في موعد أقصاه شهر 

أبريل من العام 2010. ومن التعديالت التي تضمنها 

بتطبيق  امللزمة  الشركات  حتديد  اجلديد  القرار 

واملؤسسات  الشركات  جميع  في  احلوكمة  ضوابط 

التي أدرجت أوراقًا مالية لها في أحد أسواق األوراق 

املالية بالدولة وعلى أعضاء مجالس إداراتها، ونظرا 

للطبيعة اخلاصة بهيكل امللكية لبعض الشركات، فقد 

بالكامل  اململوكة  واملؤسسات  الشركات  استثناء  مت 

احمللية  احلكومـات  إحـدى  أو  االحتادية  للحكومة 

حتديدًا  القرار  تضمن  الضوابط.  هذه  تطبيق  من 

يعد  والذي  األهمية،  ذات  املالية  املعامالت  لشرط 

أحد الشروط الواجب التحقق منها لتحديد استقاللية 

عضو مجلس إدارة الشركة،  بحيث تعتبر املعامالت 

املالية ذات أهمية إذا جتاوزت في مجموعها نسبة %5 

من رأس مال الشركة املدفوع ،أو مبلغ خمسة ماليني 

درهمًا أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل. 

كما تضمن القرار تعدياًلً هاما بشأن مهام جلنة 

الترشيحات واملكافآت، فأصبح من بني مهامها إعداد 

واحلوافز  واملزايا  املكافآت  مبنح  اخلاصة  السياسة 

الشركة  إدارة  مجلس  بأعضاء  اخلاصة  والرواتب 

وأناط  سنوي.  بشكل  ومراجعتها  فيها،  والعاملني 

واملزايا  املكافآت  أن  من  التحقق  باللجنة  القرار 

معقولة  للشركة  العليا  التنفيذية  لإلدارة  املمنوحة 

وتتناسب وأداء الشركة. كذلك تضمن القرار ضرورة 

أن يكون لدى الشركة نظامًا محكمًا للرقابة الداخلية، 

الكافي  باالستقالل  الداخلية  الرقابة  ادارة  فيه  متتع 

الذي ميكنها من أداء مهامها، وذلك من خالل تبعيتها 

تقييم  ومستهدفًا  الشركة،  إدارة  ملجلس  املباشرة 

وتطبيق  بالشركة،  املخاطر  إدارة  وإجراءات  وسائل 

قواعد احلوكمة فيها على نحو سليم، باإلضافة إلى 

التحقق دومًا وباستمرار من إلتزام الشركة والعاملني 

فيها بأحكام القوانني واالنظمة والقرارت املعمول بها.

املدقق  استقاللية  ضرورة  على  القرار  وأكد 

اخلارجي للشركة، وأوجب أن يكون مدقق احلسابات 

إدارتها،  ومجلس  الشركة  عن  مستقاًل  اخلارجي 

القيام  املدققني  على  القرار  فقد حظر  لذلك  وحتقيقا 

التقارير  مراجعة  توليهم  فترة  خالل  األعمال  ببعض 

التي  الدراسات  على  بناء  وذلك  للشركة،  املالية 

أهم  حول  املعنية  املؤسسات  وبعض  الهيئة  أعدتها 

املمارسات الدولية في هذا الشأن. وشملت التعديالت 

الشركات  توقيعها على  التي ميكن  حتديد اجلزاءات 

متثلت  وقد  الضوابط،  هذه  بتطبيق  امللتزمة  غير 

أسباب  إلزالة  الشركة  إنذار  في   اجلزاءات  هذه 

أو  للشركة،  املالية  الورقة  إدراج  وتعليق  املخالفة، 

إلغاء إدراجها، أو فرض غرامة مالية ال تتجاوز احلد 

األقصى املنصوص عليه في القانون. 

وحتقيقا لآلثار االيجابية املنشودة نتيجة االلتزام 

بتطبيق هذا القرار، واستمرارا  من الهيئة في خطتها 

التثقيفية لتوعية الشركات وأصحاب القرار والعاملني 

وإرساء  احلوكمة  ضوابط  تبني  على  وحثهم  فيها، 

التطبيق  إلى  وصواًل  تصاعدي  نحو  على  دعائمها 

اإللزامي في نهاية إبريل 2010 ، فإنها ستعقد وتنظم 

عدد من الندوات وورش العمل قريبًا في هذا الشأن 

للتعريف بهذه الضوابط ومتطلبات تطبيقها. 

تتمة صفحة 1  معالي سلطان المنصوري يصدر ....
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توعية

ويكون ألجل محدد أو غير محدد، ويتم إدراج وحداته 

أسعار  حتديد  يتم  حيث  البورصة،  في  االستثمارية 

هذه الوحدات بالطريقة نفسها التي يتم حتديد اسعار 

احلصص  تلك  حامل  ويستطيع  بها،  الشركات  أسهم 

يستطيع  كما  السوق  داخل  يبيعها  أن  الوحدات  أو 

املتعاملون حيازتها بعد طرحها في السوق.

فهو  االستثمارية  للصناديق  الثاني  الشكل  أما 

يكون  ال  والذي  املشترك،  أو  املفتوح  الصندوق 

وتلتزم  جديدة،  حصصا  يصدر  وقد  ثابتًا.  رأسماله 

ميكن  التي  االسترداد  طلبات  بتلبية  الصندوق  إدارة 

ان يتقدم بها مالك احلصص، أو الوحدات االستثمارية 

االستثمارية  الصناديق  من  النوع  وهذا  أرادوا،  متى 

املنظمة،  غير  أو  املنظمة  األسواق  في  إدراجه  يتم  ال 

أو  الشراء  أسعار  املصدرة  الشركات  تنشر  وإمنا 

الكتيب  ويعرض  الصحف.  في  بها  اخلاصة  البيع 

مزايا ومخاطر صناديق االستثمار، وقال: إن اإلقبال 

زاد على الصناديق خالل العشرين عاما املاضية وذلك 

بسبب استفادة املستثمر من خبرة اجلهات التي تدير 

االستثمارات  تنوع  من  واالستفادة  الصناديق،  هذه 

فيها.

السجالت  دقة  أيضًا  مزاياها  من  أن  إلى  ويشير 

احملاسبية املتعلقة بعمليات الصندوق، وتوفر البيانات 

التامة  والسيولة  يوميًا،  الصندوق  بأداء  املتصلة 

لتلبية  الدائم  االستعداد  في  املتمثلة  املشترك  حلصة 

 صادر عن هيئة االوراق المالية والسلع في 2009

صناديق االستثمار

االستثمار  صناديق  ماهية  الكتيب  هذا  يعرف 

بسيطة  وبلغة  وموجز  مختصر  بشكل  وأنواعها 

االستفادة  فئاتهم  بكافة  املستثمرين  جميع  يستطيع 

منها.

تقدميها  في  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  وقالت 

القطع  من  صفحة   16 في  جاء  الذي  الكتيب،  لهذا 

تعقيدًا،  احلياة  مجاالت  ازدياد  مع  إنه  املتوسط، 

من  أدنى  حدًا  تتطلب  االستثمار  أنواع  كل  أصبحت 

الهيئة  ما حترص  وهو  االستثمارية،  واملعرفة  الثقافة 

جزءًا  الكتيب  هذا  ليكون  الطرق،  بشتى  تقدميه  على 

متعددة  بأنواع  تعرف  االصدرات  من  سلسلسة  من 

من االستثمارات.

الى  تهدف  ال  االصدرات  هذه  أن  إلى  واشارت 

لفت انتباه املستثمر إلى نوع معني من االستثمار دون 

معظم  على  الضوء  إلقاء  هو  منها  الهدف  لكن  غيره، 

االستثمارات املتاحة في أسواق املال، ومحاولة شرح 

القواعد املنظمة لها.

تستهل  فرعية،  عناوين  حتت  الكتيب  وجاء 

القرار  باتخاذ  للمستثمرين  ونصائح  توعوية  حملة 

مصادر  من  دقيقة  معلومات  على  بناًء  االستثماري 

موثوقة، مشيرًا إلى أن القرارات االستثمارية املبنية 

املستثمرين  أموال  تعرض  دقيقة  غير  معلومات  على 

املستثمرين  الكتيب  وينصح  خطيرة.  مجازفة  إلى 

إلى  داعيًا  واحدة«،  سلة  في  بيضهم  »وضع  بعدم 

مثل  املختلفة  النشاطات  بني  االستثمارات  توزيع 

أكان  وغيرها..سواء  والعقارات  والسندات  األسهم 

أحد  إلى  أوكلها  أم  استثماراته  يدير  املستثمر 

االستثمار. صناديق 

ويعرف الكتيب صناديق االستثمار بـ »أنها أوعية 

استثمارية تشتمل على مجموعة من األوراق املالية يتم 

فائدة  حتقق  محددة  ومعايير  ألسس  وفقًا  اختيارها 

التنوع، والذي يؤدي إلى خفض مستوى املخاطرة«.

اجلهد  كل  يبذلون  الصندوق  خبراء  أن  ويبني 

األرباح  لتحقيق  فيه  املوجودة  األموال  الستثمار 

الصندوق وهم حاملوا  بالفائدة على مالك  تعود  التي 

قد  الصندوق  أن  إلى  مشيرًا  األوراق،  أو  الوحدات 

يكون في كثير من احلاالت هو احلل األمثل للمستثمر، 

تتعرض  التي  العنيفة  التقلبات  له من  ألنه ميثل وقاية 

االستثمار  وجتعل  آلخر،  وقت  من  املال  أسواق  لها 

مخاطرة من األفضل أن يديرها خبراء محترفون على 

دراية بحركة األسواق احمللية والعاملية.

االستثمار،  صناديق  ألشكال  الكتاب  ويعرض 

املغلق  الصندوق  األول  قسمني،  إلى  قسمها  حيث 

بأنه  املغلق  الصندوق  وعرف  املفتوح.  والثاني 

لالكتتاب،  يطرح  ثابت  رأسمال  الذي ميلك  الصندوق 

احلصص،  مالك  بها  يتقدم  التي  االسترداد  طلبات 

نقدية  كتوزيعات  دخل  حتصيل  إمكانية  إلى  إضافة 

اجلانب  في  الصندوق.  أسهم  أسعار  ارتفاع  عند 

هذه  في  االستثمار  مخاطر  أن  الكتيب  يبني  اآلخر، 

تتدنى  حيث  السوقية  املخاطر  في  تتمثل  الصناديق 

قيمة استثمارات الصندوق في حال حدوث هبوط عام 

بأسعار  املتعلقة  املخاطر  إلى  إضافة  األسواق،  في 

الشرائية  القوة  التضخمية »تراجع  الفائدة والضغوط 

للنقود«.

وحدات  تداول  إجراءات  إلى  الكتيب  ويعرض 

صناديق االستثمار، وإلى قياس أداء هذه الصناديق، 

الصناديق  أهم  إن  وقال  ألنواعها،  عرض  كما 

تناسب  وهي  النمو،  صناديق  هي  االستثمارية 

منها  الثاني  النوع  أما  األجل،  طويلة  االستثمارات 

فهي صناديق النمو والدخل، وهي يناسب املستثمرين 

ذوي الدخل احملدود. أما النوع الثالث من الصناديق 

املستثمرين  تناسب  وهي  السندات،  صناديق  فهي 

الذين ال يفضلون املفاجآت غير السارة، بينما تناسب 

الصناديق املتوازنة مختلف فئات املستثمرين.

فهي  الصناديق،  من  اخلامس  النوع  أما 

من  مستثمريها  وأغلب  النمو)الهجومية(،  صناديق 

املؤشرات  صناديق  تستثمر  بينما  املضاربني،  فئة 

األسهمية في مؤشرات أسهم فقط، وتستثمر صناديق 

حسبما  السابع  النوع  وهي  املتداولة،  املؤشرات 

وبأوزان  األسهم  من  محفظة  في  الكتيب،  عرضها 

تستثمر  بينما  مستثمريها،  وأهداف  أهدافها  تخدم 

الصناديق العقارية في قطاع العقار.

من  واألخير  الثامن  للنوع  الكتيب  وعرض 

الكتيب  الصناديق وهو الصناديق االسالمية. ويختتم 

القواعد  عنوان  حتت  للمستثمرين  قدمها  بنصائح 

الذهبية، والتي شدد فيها على ضرورة معرفة املستثمر 

قبل  صندوق  ألي  والشروط  واألنظمة  األحكام  لكافة 

االستثمار فيه. 

قبل  يدار من  الصندوق  أن  التأكد من  إلى  ودعا 

إدارة تتمتع بخبرات لها باع طويل في هذا املجال، 

دوري  بشكٍل  املستثمر  مراجعة  على ضرورًة  مشددًا 

ملدى جناح الصندوق في حتقيق أهدافه االستثمارية، 

أداء  بني  ما  املتواصلة  املقارنات  إجراء  إلى  إضافة 

هذا الصندوق وغيره من الصناديق األخرى.
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املعلومات تقنية 

الهيئة تقدم خدماتها عبر بيئة إلكترونية حديثة وفق أفضل الممارسات
ضمن مساعيها لتطبيق الخطة االستراتيجية

عبر  خدماتها  لتقدمي  املتواصلة  مساعيها  ضمن 

أسواق  ولتطوير  ومتطورة،  حديثة  الكترونية  بيئة 

في  والعاملني  املستثمرين  وخدمة  احمللية،  املال 

إلى  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  تسعى  األسواق، 

نوعية  خدمات  وتوفير  اإللكترونية،  خدماتها  تطوير 

وشركات  العامة،  املساهمة  والشركات  للمستثمرين 

الوساطة، وكافة املتعاملني بالسوق املالي.

خطتها  تنفيذ  في  كبيرًا  شوطًا  الهيئة  وقطعت 

بيئة  عبر  تقدمي اخلدمات  تتضمن  التي  االستراتيجية، 

من  العاملية  املمارسات  أفضل  وفق  حديثة  الكترونية 

خالل العديد من املبادرات واالجراءات.

وطبقًا خلطتها التشغيلية للعام 2009 ، فإن هيئة 

إنشاء  استكمال  على  تعمل  والسلع   املالية  األوراق 

وإعداد  األولية  باإلصدارات  املتعلقة  البيانات  قاعدة 

االكتتابات،  عملية  عن  اإلحصائية  التقارير  مناذج 

إضافة إلى أرشفة إحصاءات التداول لألسواق املالية 

احمللية واإلقليمية بهدف إنشاء قواعد للبيانات وحتديثها 

بشكل دوري. 

حزمة مشاريع

تطوير  استهدفت  مشاريع  حزمة  الهيئة  وأجنزت   

املوقع  تدشني  تضمنت  الداخلية..  اإللكترونية  البيئة 

ونظام  العمل،  إنسيابية  ونظام  للهيئة،  الداخلي 

عن  فضاًل  اإللكتروني،  األرشيف  ونظام  املراسالت، 

أرشفة امللفات القدمية. 

إلكترونيًا  نظامًا  مؤخرًا  الهيئة  أدخلت  كما 

الرقمية،  االستبانة  ونظام  والشكاوي،  للمقترحات 

وتعديل نظام املخالفات اإللكتروني.

وعمدت الهيئة، باعتبارها إحدى اجلهات احلكومية 

الرقابية، على توفير مناخ عمل يضمن حماية املعلومات 

في ظل الظروف الطارئة املختلفة مبا ميكنها من أداء 

رسالتها الرقابية املنوطة بها. ونظرًا لألهمية القصوى 

السبل  فقد وضعت  الهيئة،   تتداولها  التي  للمعلومات 

الكفيلة بحماية هذه املعلومات حتت أي ظرف أو عطل 

طارئ .  

ومن خالل استثماراتها املتطورة في تقنية املعلومات،  

فقد وضعت الهيئة خطة الستعادة املعلومات كاملة في 

حالة حدوث أي ظرف طارئ،  والتعامل مع أي عطل 

فني أو حالة طارئة وبشكل سريع وفعال يضمن سالمة 

طاقة  بكامل  التشغيل  جاهزية  واستعادة  املعلومات، 

النظام خالل ساعات قليلة. 

برامج تثقيفية

على الصعيد ذاته، تعمل الهيئة على استحداث برامج 

تثقيفية لتوعية املستثمرين واملوظفني في قطاع األوراق 

املالية بواسطــة التعليم اإللكتروني، واستحداث مكتبة 

واملوظفني،  املستثمرين  توعية  عملية  تخدم  إلكترونية 

وكذلك إعداد وإصدار دليل تثقيفي للمستثمرين بشأن 

حضور اجلمعيات العمومية للشركات املساهمة العامة 

بهدف التثقيف، ونشر الوعي بني املستثمرين، وتعريفهم 

للمستثمرين  آخر  تثقيفي  ودليل  وواجباتهم،  بحقوقهم 

يتناول كيفية قراءة وحتليل القوائم املالية. 

مؤخرا  والسلع  املالية  االوراق  هيئة  وأطلقت 

للمقترحات  إلكترونيًا  نظامًا  اإللكتروني  موقعها  عبر، 

اإلمارات   في  املال  أسواق  في  للمتعاملني  والشكاوى 

وللموظفني. والذي يتيح  للجميع املناخ املناسب لإلبداع 

واالبتكار ويذلل العقبات امامهم.

 وستطلق هيئة االوراق املالية والسلع  العديد من 

إجناز  تسهيل  في  تساهم  التي  اإللكترونية  اخلدمات 

أو  العميل،  حلضور  احلاجة  دون  إلكترونيًا  املعامالت 

هذه  بني  ومن  الهيئة،  مقر  إلى  الشركة  من  مندوب 

إلكترونيًا  بتوفيرها  الهيئة  ستقوم  التي  اخلدمات 

لعمالئها: إجراءات تسجيل شركة مساهمة عامة، جتديد 

اإللكتروني،  املوقع  بواسطة  الرسوم  وحتصيل  القيد 

الكترونيًا  ومراجعتها  احلسابات  فصل  بيانات  إدخال 

من خالل الشركات املعنية، إدخال بيانات املالءة املالية 

للشركات، إدخال وتعديل بيانات الشركات العاملة في 

مجال الوساطة في األوراق املالية وتعديلها عن طريق 

الشركات املعنية، وتقدمي الشكاوي والتظلمات القانونية 

إلكترونيًا.

بصدد  الهيئة  فإن  عمالئها،  مع  التواصل  ولزيادة 

للشركات  حيث ميكن   ،XBRL تكنولوجيا  استخدام  

إرسال بياناتها و حتديثها الكترونيا عن طريق مكاتبهم 

وتنظيم  اإلفصاحات،  عملية  والتي  ستسهل  مباشرة، 

العاملية  املمارسات  أفضل  مع  يتوافق  مبا  محتوياتها 

التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  تطبيق  في  املتبعة 

 International Financial Reporting( املالية 

إلزام  متابعة  على  والتركيز  Standards IFRS(،د 
يتفق  األنظمة مبا  بتحديث  العامة  املساهمة  الشركات 

تساعد  كذلك  بها،  املعمول  والقوانني  التشريعات  مع 

الهيئة في عملية التحليل املالي واتخاذ القرار .

استحداث برامج تثقيفية لتوعية 
المستثمرين والموظفين في قطاع 

األوراق المالية بواسطة التعليم 
اإللكتروني
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6.8 مليار سهم إجمالي أسهم الزيادة في العام 2009
في  املال  رأس  زيادة  أسهم  عدد  اجمالي  بلغ 

الربعني  خالل  املدرجة،  العامة  املساهمة  شركات 

مليار   6.8 نحو  احلالي  العام  من  والثالث  الثاني 

جديدة،  وأسهم  منحة،  أسهم  بني  ما  توزعت  سهم 

وأسهم ناجتة عن حتويل سندات قرض.

الزيادة عن طريق أسهم املنحة

نوع التعديل  أسم الشركة الرقم

زيادة رأس املال بنسبة 10%  منحة ومبقدار )197,661,382( سهم  بنك أبوظبي الوطني   1

زيادة رأس املال بنسبة 25% منحة ومبقدار )199,280,256( سهم البنك العربي املتحد 2

زيادة رأس املال بنسبة 15% منحة ومبقدار )262,527,914(  سهم بنك الشارقة   3

زيادة رأس املال بنسبة 7% منحة ومبقدار )44,872,926(  سهم  اخلليج للصناعات الدوائية   4

زيادة رأس املال بنسبة 20% منحة ومبقدار )50,000,000( سهم  املشرق العربي للتأمني   5

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )6,000,000( سهم  أبوظبي الوطنية للتكافل 6

زيادة رأس املال بنسبة 5% منحة ومبقدار )31,878,000( سهم  شركة اسمنت اإلحتاد  7

زيادة رأس املال بنسبة 30% منحة ومبقدار )280,312,500( سهم  مصرف اإلمارات اإلسالمي  8

زيادة رأس املال بنسبة 30% منحة ومبقدار )222,007,500( سهم  بنك رأس اخليمة الوطني   9

زيادة رأس املال بنسبة 7% منحة ومبقدار )76,230,000( سهم  البنك التجاري الدولي   10

زيادة رأس املال بنسبة 12.5% منحة ومبقدار )10,000,000( سهم رأس اخليمة الوطنية للتأمني   11

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )12,500,000( سهم  شركة الشارقة للتأمني   12

زيادة رأس املال بنسبة 25% منحة ومبقدار )352,961,250( سهم  بنك دبي التجاري   13

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )187,500,000( سهم  بنك االحتاد الوطني   14

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )132,000,000( سهم  بنك أم القيوين الوطني   15

16  شركة صناعات اسمنت الفجيرة زيادة رأس املال بنسبة 15% منحة ومبقدار )46,417,216( سهم

17  بنك االستثمار زيادة رأس املال بنسبة 5% منحة ومبقدار )55,000,000( سهم

18  شركة الصقر الوطنية للتأمني زيادة رأس املال بنسبة 15% منحة ومبقدار )30,000,000( سهم

19  بنك دبي االسالمي زيادة رأس املال بنسبة 5% منحة ومبقدار )172,270,000( سهم

20  بنك املشرق زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )146,386,992( سهم

21  شركة الفجيرة لصناعات البناء زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )11,500,000( سهم

22  شركة سيراميك رأس اخليمة زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )55,837,901( سهم

23 شركة اخلليج للمشاريع الطبية زيادة رأس املال بنسبة 5% منحة ومبقدار )25,000,000( سهم

زيادة رأس املال بنسبة 5% منحة ومبقدار )110,000,000( سهم 24 مصرف الشارقة االسالمي

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )324,581,400( سهم 25 شركة دبي لالستثمار

26 شركة صناعات اسمنت أم القيوين زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )33,000,000( سهم

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )306,077,860( سهم 27 شركة اإلحتاد العقارية

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )19,272,000( سهم 28 شركة أبوظبي لبناء السفن

زيادة رأس املال بنسبة 35% منحة ومبقدار )378,000,000( سهم 29 الشركة اخلليجية لالستثمارات العامة

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )8,162,400( سهم 30 شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )12,171,600( سهم 31 الشركة الوطنية للتأمينات العامة

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )121,000,000( سهم 32 شركة أرامكس

زيادة رأس املال بنسبة 10% منحة ومبقدار )505,252,500( سهم 33 اإلمارات دبي الوطني

العام  عن  املنحة  أسهم  زيادات  مجموع  وبلغ 

مليارات،  أربعة   )4,425,661,597(  2009

وواحد  ومائة  مليون  وثالثني  وأثنني  وأربعمائة 

سهم  وتسعون  وسبعة،  وخمسمائة  ألف  وستني 

اجلدول(. )انظر 

حتويل  عن  الناجتة  الزيادات  مجموع  وبلغ   

 2009 العام  عن  أسهم  إلى  القرض  سندات 

وسبعون  وستة  مليارات،  ثالثة   )3,076,333,333(

مليون، وثالثمائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وثالثة 

3 شركات هي شركة شعاع  وثالثون سهم، وشملت 

اخلليجية  والشركة  سهم،  مليون   515 بنحو  كابيتال 

لالستثمارات العامة بنحو 333 مليون سهم، وشركة 

سهم.  مليار   2.2 بنحو  البترولي  لالستثمار  أبار 

وكان مصرف اإلمارات اإلسالمي الوحيد الذي زاد 

أسهما جديدة بلغت 1.1 مليار سهم.

أخرى  وزارية  قرارات   10 إصدار  مت  ذلك،  إلى 

هذه  وشملت  واحلوكمة،  املال  رأس  زيادة  بخالف 

اخلليج  وشركة  األول،  اخلليج  بنك  من  كال  القرارات 

للمالحة القابضة، وشركة سوق دبي املالي، ومصرف 

للتكافل  نور  وشركة  االسالمي،  نور  وبنك  دبي، 

العائلي، وشركة نور للتكافل العام، شركة اجلرافات 

املعدنية  للمياه  جلفا  وشركة  الوطنية،  البحرية 

للتامني. االحتاد  التحويلية وشركة  والصناعات 

إعادة شراء األسهم 

املالية  االوراق  هيئة  قامت  ذاته،  الصعيد  على 

الشركات  مع  والتنسيق  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ 

موافقة  على  للحصول  بطلبات  تقدمت  التي  املعنية 

تتجاوز  ال  أسهمها  من  مئوية  نسبة  لشراء  الهيئة 

الشركات للشروط  هذه  تلبية  من  والتأكد   ،%10

قانون  من   )168( املادة  في  عليها  املنصوص 

واإلجراءات  للضوابط  ومراعاتها  التجارية  الشركات 

بهذا اخلصوص.  الهيئة  التي وضعتها  التنظيمية 

املوافقة  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  ومنحت 

بنك  وهما  أسهمها،  من  نسبة  شراء  على  لشركتني 

شراء  على  له  املوافقة  مت  والذي  الوطني  ابوظبي 

 217 نحو  عددها  ويبلغ  أسهمة،  من  املئة  في   10

اند سكل  املوافقة لشركة دريك  مليون سهم، كما مت 

اسهما  من  املئة  في   10 شراء  على  انترناشيونال 

والبالغة نحو 217.7 مليون سهم. 

شرائها  على  املوافق  األسهم  مجموع  وبلغ 

مليون،  وثالثون  أربعمائة وخمسة   )435,205,297(

وتسعون  وسبعة  ومائتني  آالف،  وخمسة  ومائتني 

سهم.

من  والثالث  الثاني  الربعني  خالل  الهيئة  ووافقت 

جمعية  عشر  أربعة   )14( عقد  على  احلالي  العام 

غير  جمعية  و)2(  عادية  جمعية   )11( منها  عمومية 

ممثلو  حضر  كما  عادية،  وغير  عادية  و)1(  عادية 

اإلدارة )82( جمعية عمومية منها)32( جمعية عادية 

وغير  عادية  جمعية  و)47(  عادية  غير  جمعية  و)3( 

عادية.

ومت إصدار 33 قرارًا وزاريًا خاصًا بزيادة رأس 

بزيادة  واحدًا  وقرارًا  منحة،  اسهم  طريق  عن  املال 

قرارات  و3  جديدة،  اسهم  طريق  عن  املال  رأس 

سندات  طريق حتويل  عن  املال  راس  بزيادة  خاصة 

قرض إلى اسهم.

اإ�صدار
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الهيئة تسجل شركتين مساهمتين بعد توفيق أوضاعهما
وافقت على 8 دراسات جدوى إلنشاء شركات مساهمة

إلزام الشركات 
المساهمة 

أنشطتها  بتوضيح 
االستثمارية

بلغ عدد الشركات املساهمة التي مت 

والسلع  املالية  االوراق  هيئة  في  قيدها 

العام  من  والثالث  الثاني  الربع  خالل 

وذلك  فقط،  شركتان   2009 اجلاري 

الشركات  قانون  أحكام  مع  يتوافق  مبا 

التجارية رقم 8 لسنة 1984.

السيراميك  شركة  تسجيل  ومت 

البترولية  اإلنشاءات  وشركة  العامة، 

قبل  أسستا  شركتان  وهما  الوطنية، 

لسنة  التجارية  الشركات  قانون  صدور 

بعد  أوضاعهما  توفيق  ومت   ،1984

صدور قرارين وزاريني رقم 417 و 415 

لسنة 2009 بتوفيق األوضاع.

يكتنف  احلذر  إن  الهيئة  وقالت 

الدخول إلى  معترك احلياة االقتصادية 

العاملي،  التباطؤ  حجم  بسبب  اليوم 

خالل  من  عليه  التغلب  حتاول  ما  وهو 

في  الراغبني  املستثمرين  وتشجيع  دعم 

تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، 

في إطار الضوابط احملددة قانونًا.

ويبلغ إجمالي الشركات املسجلة في 

هيئة االوراق املالية والسلع 154 شركة. 

الهيئة  ويبلغ عدد الشركات املقيدة لدى 

محلية  شركات   106 منها  شركة   136

إجمالي  يبلغ  بينما  أجنبية،  و30 شركة 

اإلمارات  سوق  في  املدرجة  الشركات 

 106 منها  شركة   131 املالية  لألوراق 

شركات محلية، و25 شركة أجنبية. ومت 

شركتان  منها  شركات   6 إدراج  إلغاء 

فيما  أجنبية،  شركات  وأربع  محليتان 

 6 اإلدراج  قيد  الشركات  عدد  يبلغ 

خمس  و  محلية  شركة  منها  شركات 

شركات أجنبية.

رغبتها  إطار  في  الهيئة،  وقامت 

الشركات  تأسيس  في تسهيل إجراءات 

القرار  إلى  باالستناد  العامة،  املساهمة 

لسنة 2008 في   )728 ( الوزاري رقم 

لألوراق  السعري  البناء  إجراءات  شأن 

هذا  تطبيق  آليات  حتديد  في  املالية، 

القرار.

 ومت نشر جميع اإلجراءات اخلاصة 

عامة  مساهمة  شركات  إلى  بالتحول 

تأسيسًا على نظام البناء السعري على 

موقعها اإللكتروني.

األوراق  هيئة  أخطرت  ذلك،  إلى 

االقتصاد  وزارة  والسلع  املالية 

إجراءاتها  استكمال  على  مبوافقتها 

طلبت هيئة األوراق املالية والسلع  

تضمني  املدرجة،  الشركات  من 

توضيحًا  املرحلية  املالية  بياناتها 

ألنشطة الشركة االستثمارية )أوراق 

شركات  أراضي،  عقارات،  مالية، 

جتارية، ...وغيرها(.

ضرورة  على  الهيئة  وشددت 

إلى  األنشطة  هذه  تصنيف 

واستثمارات  محلية،  استثمارات 

مع  األجنبية(  )املوجودات  خارجية 

بيان طبيعة هذه االستثمارات وحجم 

السياسات  وتوضيح  منها،  كل 

هذه  في تصنيف  املتبعة  احملاسبية 

االستثمارات بأنواعها املختلفة.

املالية  األوراق  هيئة  وطلبت 

والسلع  كذلك من الشركات املدرجة  

في  الودائع  حجم  عن  اإلفصاح 

كما  اخلارج،  في  األجنبية  البنوك 

مت مخاطبة الشركات التي لم تلتزم 

البيانات  ذلك ضمن  عن  باإلفصاح 

املالية أن تلتزم كما هو مطلوب.

املالية  األوراق  هيئة  وتابعت 

املاضية  الفترة  خالل  والسلع 

بأسواق  املدرجة  الشركات  التزام 

والشفافية،  اإلفصاح  بأنظمة  املال 

بياناتها  عن  باإلفصاح  والتقيد 

املالية في مواعيدها احملددة قانونًا، 

البيانات  هذه  احتواء  من  والتأكد 

كافة  تشرح  كافية  إيضاحات  على 

أكانت  سواء  اإلستثمارية  جوانبها 

أصوٍل  أو  مالية،  أدواٍت  على شكل 

قائمٍة. 

الشركات   عدد  بلغ  ذلك،  إلى 

التزمت  التي  العامة  املساهمة 

عن  باإلفصاح  الهيئة  بتوجيهات 

السنوية  نصف  املالية  بياناتها 

القانونية  املدة  خالل   ،2009 للعام 

)127( شركة من إجمالي الشركات 

باألسواق،  املدرجة  املساهمة 

وواحد  مائة   )131( والبالغة 

نسبة  يشكل  مما  شركة  وثالثون، 

)97%(. في حني بلغت نسبة إفصاح 

الشركات احمللية املدرجة باألسواق 

عن تلك البيانات نسبة )%100(. 

لثمانية دراسات جدوى، مت إعدادها من 

قبل مؤسسني لشركات مساهمة خاصة 

كانوا قد تقدموا بطلبات تأسيس لوزارة 

االقتصاد.

وكانت وزارة االقتصاد حولت ملف 

بصفتها  الهيئة  إلى  الدراسات  هذه 

املساهمة  الشركات  جلنة  في  عضوًا 

املالحظات  وإبداء  مراجعتها،  بهدف 

الالزمة عليها.

 32 جتديد  مت  اخرى،  جهة  من 

املساهمة  للشركات  تسجيل  شهادة 

العامة واملسجلة لدى اإلدارة خالل الربع 

ومبا  احلالي،  العام  من  والثالث  الثاني 

التسجيل،  شهادة  من   )%100( ميثل 

والتي تنتهي في هذه الفترة، األمر الذي 

يدل على قيام إدارة اإلصدار واإلفصاح 

وضمان  الشركات  تتبع  في  كبير  بدور 

متطلبات  لكافة  استيفائها  استمرار 

القانون.

الفترة  هذه  خالل  املوافقة  ومتت 

على عقد 14 جمعية عمومية منها )11( 

عادية  غير  جمعية  و)2(  عادية  جمعية 

و)1( عادية وغير عادية.

هيئة  في  اإلدارة  ممثلو  حضر  كما 

 )82( عدده  ما  والسلع  املالية  األوراق 

جمعية عمومية منها)32( جمعية عادية، 

و)3( جمعية غير عادية، و)47( جمعية 

عادية وغير عادية. 

»الحذر يكتنف تغيير 
الدخول إلى  معترك الحياة 
االقتصادية بسبب حجم 

التباطؤ العالمي«



نوفمرب- 2009م / ذي احلجة-1430هـ16 اأوراق مالـية

المحتملة المخاطر  لتقييم  خاصة  نماذج  تعتمد  والسلع«  للذهب  »دبي 

األوراق  هيئة  توجيهات  على  بناًء 

دبي  بورصة  قامت  والسلع،  املالية 

خاصة  مناذج  بإعداد  والسلع  للذهب 

قد  التي  احملتملة،  املخاطر  تقييم  عن 

العقود  في  التداول  عمليات  تكتنف 

توقيعها  يجب  والتي  للسلع،  اآلجلة 

يقوم  أن  في  يرغب  عميل  كل  قبل  من 

الوسيط بالتداول نيابة عنه.

ومتثل هذه النماذج حدودا اختيارية 

معني  حد  وضع  مبوجبها  يتم  للعميل، 

تداوالته  عن  تنشأ  قد   التي  للخسائر 

يقوم  الذي  الوقت  في  البورصة،  في 

فيه الوسيط بتوقيع تعهد، بالتزامن مع 

ببذل  التزامه  فيه  يعلن  العميل،  توقيع 

بالتداول،  قيامه  خالل  الالزمة  العناية 

وفقا الختياره نيابة عن العميل.

إلى ذلك، قامت هيئة األوراق املالية 

للتداول  بترخيص وسيط جديد  والسلع 

خالل  والسلع  للذهب  دبي  ببورصة 

الربع الثالث من العام اجلاري، ليرتفع 

بالبورصة  السلع  تداول  وسطاء  عدد 

شهر  نهاية  مع  وسيطا،   133 إلى 

سبتمبر املاضي. 

والسلع  للذهب  بورصة دبي  وعدلت 

اعتبارا من السادس من يوليو 2009، 

عقود  من  لكل  االبتدائية  الهوامش 

الهامش  بذلك  ليتحدد  والفضة،  الذهب 

عند  والفضة  الذهب  من  لكل  االبتدائي 

في  دوالر  بالف  مقارنة  دوالر   800

السابق.  

الهوامش  كذلك  البورصة  وعدلت 

لتداول  العمالء  يدفعها  التي  االبتدائية 

تكساس  ويست  زيت  عقود  من  كل 

وزيت  اخلفيف  اخلام  الزيت  وعقود 

برنت إعتبارًا من العاشر من أغسطس 

دوالر   4000 أصبحت  حيث  املاضي، 

أمريكي بدال من قيمتها السابقة، والتي 

كانت 5000 دوالر أمريكي.   

من ناحية اخرى، متيز الربع الثالث 

  2009 سبتمبر  في  وانتهي  والذي 

مجملها  في  بلغت  آجلة  عقود  بتداول 

دبي  ببورصة  آجال  عقدا    362,402

هذه  قيمة  بلغت  كما  والسلع،  للذهب 

بينما  دوالر،  مليار   18.69 العقود 

بالبورصة  املسجلة  التداوالت  عدد  بلغ 

104,568 عملية تداول.

العقود  عدد  إجمالي  تراجع  وقد 

عام  من  الثالث  الربع  خالل  املتداولة 

بنسبة  الثاني  بالربع  مقارنة   2009

العقود  إجمالي  بلغ  حيث   ،  %13.58

– )أبريل  الثاني  الربع  خالل  املتداولة 

مقارنة  عقدًا   419,385  )2009 يونيو 

الثالث  الربع  في  عقدًا    362,402 مع 

فقط . 

العقود  عدد  تراجع  سبب  ويعود 

املتداولة خالل هذه الفترة إلى انخفاض 

الصيف،  موسم  خالل  السوق  حركة 

السفر  املتداولني  كثير من  حيث يفضل 

تبعتها  والتي  الصيفية،  العطلة  لقضاء 

أيضا فترة شهر رمضان.  

تراجعا ملحوظا  التداوالت  وسجلت 

خالل الربع الثالث من عام 2009، حيث 

   20.41 من  املتداولة  القيم  تناقصت 

لتصل   الثاني  الربع  خالل  دوالر  مليار 

خالل  فقط  دوالر  مليار   18.68 إلى 

بلغت  تناقص  بنسبة  الثالث،  الربع 

الثالث  الربع  شهد  في حني   ،  %8.45

حيث   التداوالت،  عدد  في  زيادة  أيضا 

 74,635 كانت  بينما   104,568 بلغت 

خالل الربع الثاني مسجلة زيادة قدرها  

40.1% ما يعنى تضاؤل حجم الكميات 

إذا ما قورنت مبثيالتها خالل  املتداولة 

الربع الثاني من العام .

وشهد حجم االتداول زيادة ملحوظة 

شهر  مع  مقارنة  أغسطس  شهر  في 

يوليو 2009، إال أنه تراجع مرة أخرى 

ملوسم  كنتيجة  سبتمبر  شهر  خالل 

والتي  رمضان،  وبداية شهر  اإلجازات 

أثرت بدورها على  كل من قيم العقود 

املتداولة وعددها أيضا. 

اآلجلة  الفضة  عقود  واستحوذت 

إرتفعت  املستثمرين، حيث  اهتمام  على 

العقود املتداولة إلى 424 عقدا مقارنة 

الثاني  الربع  فقط خالل  عقدًا   18 مع  

من العام.  

اليورو-  العمالت،  عقود  ونالت 

اإلسترليني  اجلنيه  األمريكي،  الدوالر 

الني  وكذلك  الدوالراألمريكى   –
نصيبا،  األمريكي   الدوالر   – الياباني 

ارتفعت  حيث  املستثمرين  اهتمام  من 

حجم  شهد  فيما  تداوالتها،  أحجام 

الدوالر   - للروبية  اآلجلة  العقود  تداول 

الثالث  الربع  خالل  تراجعا  األمريكي 

قورن  ما  إذا   %21.64 نسبته  بلغت 

بحجمها خالل الربع الثاني. 

نظمت  متصل،  صعيد  وعلى   

بورصة دبي للذهب والسلع ندوة لتقدمي 

الهندية  الروبية  تداول  عقود  تفاصيل 

واملؤسسات،  األفراد  من  للمستثمرين 

املستثمرين  من  ملفت  عدد  حضرها 

املهتمني.

تصدر عن هيئة األوراق املالية والسلع

أبوظبي، ص.ب: 33733

اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 888 7 627 02

فاكس: 600 4 627 02

awraq_maliyah@sca.ae  :البريد االلكتروني

تولى دائمًا بنفسك إصدار أوامر الشراء والبيع.. سواء 

ل،  عن طريق األوامر اخلطية أو هاتف الشركة املسَجّ

وذلك تفاديا لتنفيذ تداوالت )شراء أو بيع أسهم( في 

حسابك دون موافقتك.

مع حتيات

هيئة الأوراق املالية وال�سلع

عزيزي املستثمر..

دوالر مليار   18.69 بقيمة   آجالً  عقدًا    362,402 تداول   

ال�صلع تداول 

مقارنة بني حجم وقيم العقود املتداولة وعددها في كل من الربع الثاني والثالث من عام 2009 

الربع من عام 2009 عدد العقود اآلجلة املتداولة قيمة العقود* عدد التداوالت

419,365  الربع الثاني 20.41 74,635

362,402 الربع الثالث 18.69 104,568

)%( نسبة التغير 13.58- 8.45- 40.11

* مليار دوالر أمريكي


