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 غالف العدد

لالإف�ساح  الدولية  للمنظمة   24 الـ  امل�ؤمتر  وال�سلع  املالية  الأوراق  نظمت هيئة 
املهند�س  معايل  رعاية  حتت  املا�سي،  مار�س  اأب�ظبي  يف  عقد  الذي  الإلكرتوين 

�سلطان بن �سعيد املن�س�ري وزير القت�ساد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.
وال�سرق  العربية  املنطقة  يف  الأوىل  للمرة  يعقد  الــذي  املــ�ؤمتــر،  ويــاأتــي 
الأوراق  قطاع  يف  الأداء  مب�ست�ى  لالرتقاء  الهيئة  جه�د  �سمن  الأو�ــســط، 
للتقارير  اللكرتوين  الإف�ساح  تطبيقات  على  ال�س�ء  وت�سليط  بالدولة،  املالية 
املالية لل�سركات امل�ساهمة العامة، و�سركات ال��ساطة، واجلهات املالية املختلفة 

با�ستخدام لغة الربجمة املرنة للتقارير املالية.
الإف�ساح  تقنيات  تطبيق  يف  الرائدة  اجلهات  تكرمي  امل�ؤمتر  خالل  مت  وقد 
و9  املاليني  بال�س�قني  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة   18 وت�سمل  الإلــكــرتوين، 
املن�س�ري  �سلطان  ملعايل  الغالف  ولقطة  تدقيق،  �سركات   4 و  و�ساطة  �سركات 
يكرم عي�سى كاظم الرئي�س التنفيذي ل�س�ق دبي املايل بح�س�ر �سعادة عبدالله 

الطريفي الرئي�س التنفيذي للهيئة.
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كرم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 
دبي  حاكم  ــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
حفل  يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  الــلــه(،  )رعـــاه 
املتميز  احلك�مي  ـــالأداء  ل الإمــــارات  بجائزة  الفائزين 
للتميز احلك�مي يف  ال�سيخ خليفة  برنامج  املنبثق عن 
الإمــارات  ق�سر  فندق  يف  اأقيم  والــذي  الثانية،  دورتها 

بالعا�سمة اأب�ظبي ماي� املا�سي.
وفازت الهيئة بجائزتني من ج�ائز الربنامج، وهما : 
اجلهة الحتادية املتميزة يف جمال فرق العمل )الفريق 
التقني/ الفني املتميز(، وو�سام رئي�س جمل�س ال�زراء 

للتميز يف املجال الإداري.
اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  و�سلم 
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �سعادة  اإىل  مكت�م 
املــتــمــيــزة يف جمــال  للهيئة جــائــزة اجلــهــة الحتـــاديـــة 
من  كل  بح�س�ر  املتميز(،  التقني  )الفريق  العمل  فريق 
�سعادة مرمي ال�س�يدي نائب الرئي�س التنفيذي ل�س�ؤون 
الرتخي�س والرقابة والتنفيذ و�سعادة حممد احل�سري 
امل�ؤ�س�سية  اخلدمات  ل�س�ؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
وامل�ساندة كما قام �سم�ه بتقليد �سفا العيدرو�س رئي�س 
جمل�س  رئي�س  و�سام  بالهيئة  والتط�ير  التدريب  ق�سم 

ال�زراء يف املجال الإداري.
وطالب �سم�ه منت�سبي القطاع احلك�مي كافة باتخاذ 
مبا  وواجباتهم،  مهامهم  لأداء  اأ�سا�سيًا  منهجًا  التميز 
»حك�مة  وه�  الأ�سمى،  الهدف  اإىل  ال��س�ل  يف  ي�سهم 

املتميزين« .
واأكد �سم�ه خالل حفل التكرمي اأن التميز بات نهجًا 
لتحقيق  الحتــاديــة  احلك�مة  يف  م�ظف  لكل  اأ�سا�سيًا 
ومثابرة  عــزم  اأن  اإىل  لفــتــًا   ،2021 الإمـــــارات  روؤيـــة 
امل�س�ؤولية  وحتملهم  التميز،  ثقافة  وتبنيهم  امل�ظفني، 
الروؤية  هــذه  حتقيق  يف  �ست�سهم  الغايل،  وطنهم  جتــاه 

ال�طنية، وتعزز مكانة الدولة واحدًة من اأف�سل الدول.
واأ�سار �سم�ه اإىل اأهمية برنامج ال�سيخ خليفة للتميز 

احلك�مي يف حتفيز وبناء مق�مات التميز يف احلك�مة 
الحتادية، ودوره الفاعل يف تعزيز ممار�سات التميز يف 
العلمية وتبني  املنهجيات  اإليه من  ي�ستند  ملا  احلك�مة، 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
وقال �سم�ه اإن ال�سبيل الأمثل ل�سمان التط�ر امل�ستمر 
والرتقاء بالأداء العام خلدمة ال�طن وامل�اطنني، اإمنا 
يتج�سد يف ن�سر ال�عي ح�ل مفه�م التميز احلك�مي، 
وت�سجيع عملية التعلم امل�ستمر، والرتكيز على حت�سني 
اخلـــدمـــات احلــكــ�مــيــة، ونــقــل وتـــبـــادل اخلــــربات بني 
مع  والت�ا�سل  جهة  من  الحتادية  احلك�مة  م�ؤ�س�سات 

امل�ؤ�س�سات املتميزة حمليًا ودوليًا.
برنامج  اإىل  فــئــة جــديــدة  بــاإ�ــســافــة  �ــســمــ�ه  ووّجــــه 
ال�سيخ خليفة للتميز احلك�مي، با�سم "فخر المارات"، 
جليلة  اأعــمــاًل  قدم�ا  الذين  الإمـــارات  لأبــنــاء  تخ�س�س 
لل�سباب يفتخر بها، ومن�ذجًا  ل�طنهم، ما جعلهم قدوة 

للم�اطن الإماراتي املحب ل�طنه واملتفاين يف عمله.
لــالأداء احلك�مي  اأن جائزة الإمــارات  واعترب �سم�ه 
املتميز، على الرغم من حداثة ن�ساأتها، اإل اأنها ت�سهم ب�سكل 
وتفعيل  الحتــاديــة،  احلك�مة  م�ظفي  متكني  يف  فاعل 

املختلفة،  احلك�مي  العمل  م�س�ؤوليات  لت�يل  دورهــم 
والإبــداع  التميز  ثقافة  تاأ�سيل  يف  اأهميتها  جانب  اإىل 
ال�طن،  خدمة  يف  الأف�سل  لتقدمي  امل�ظفني  نف��س  يف 
وحتقيق اآمال وتطلعات �سعب الإمارات وقيادته. ووّجه 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد منت�سبي القطاع 
لأداء  اأ�سا�سيًا  منهجًا  التميز  باتخاذ  كافة  احلك�مي 
مهامهم وواجباتهم، مبا ي�سهم يف ال��س�ل اإىل الهدف 
اأن  اإىل  املتميزين«، لفتًا �سم�ه  الأ�سمى، وه� »حك�مة 
امليادين واملجالت، ومتكني  التميز احلك�مي يف �ستى 
القطاع احلك�مي من التف�ق والريادة يف اأنظمته واأدائه 
وخدماته ونتائجه، هما من اأول�يات هذه احلك�مة، مبا 
للم�اطنني، وميكنهم  ي�سمن حتقيق ج�دة حياة عالية 

من بل�غ غد واعد يرثي اأنف�سهم ووطنهم.
اإىل  التطلع  على  احلك�مية  اجلــهــات  �سم�ه  وحــّث 
العمل  وم�ا�سلة  فقط،  اإجنــــازًا  ولي�س  حتــديــًا  الــفــ�ز 
حّث  كما  والإبـــداع.  والبتكار  الريادة  روح  تنمية  على 
هذه  يف  للف�ز  تتاأهل  مل  التي  خ�س��سًا  كافة،  اجلهات 
الدورة، على اأن حتذو حذو اجلهات املتميزة، وت�ستفيد 
من النتائج، مبا يخدم املتعاملني ويط�ر من بيئة العمل 
الأهـــداف  حتقيق  يف  وي�سهم  احلــكــ�مــي،  الــقــطــاع  يف 
تقديره  م�ؤكًدا  الإمــارات،  دولة  حلك�مة  ال�سرتاتيجية 
عملها، ومثمنًا  تط�ير  اإىل  ت�سعى  التي  جله�د اجلهات 
ثروة  ي�سكل�ن  الذين  ال�طن  لأبناء  الإبداعية  املبادرات 

وطنية ل تقدر بثمن.
41 جهة م�شاركة

وقالت املدير التنفيذي لقطاع التميز يف مكتب رئا�سة 
جمل�س الــ�زراء، واملن�سق العام لربنامج ال�سيخ خليفة 
اجلائزة  اإن  ب�حميد،  عي�سى  ح�سة  احلك�مي،  للتميز 
تلقت هذا العام 423 طلب م�ساركة من 41 جهة احتادية، 
على  تناف�ست  احتادية  هيئة  و25  وزارة   16 بينها  من 
22 فئة من الفئات املختلفة للجائزة، م�سيفة اأن اجلهات 
احلك�مية كافة، التي مر على تاأ�سي�سها عامان فاأكرث، تعد 

خالل كلمته االفتتاحية في حفل تكريم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد: التميز نهج اأ�شا�شي 
لكل م�ظف فـي احلك�مة الحتادية لتحقيق روؤية الإمارات

هيئة الأوراق املالية وال�سلع تفوز بجائزتني  
من جوائز  الإمارات للأداء احلكومي املتميز

 الجائزة تلقت
 423 طلب مشاركة 

من 41 جهة اتحادية
 من  بينها 16 وزارة
 و25 هيئة اتحادية
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م�ساركتها اإجبارية يف فئات اجلائزة التي تختارها.
واأو�سحت اأن طلبات امل�ساركة انق�سمت اإىل 216 طلبًا 
يف فئات ج�ائز الأفراد، و207 طلبات م�ساركة يف فئات 
اجلهات الحتادية، م�سيفة اأن التقييم مت من خالل جلان 
العاملية  وباملعايري  ال�سفافية  درجــات  باأق�سى  التحكيم 
ثم  املكتبي،  التقييم  من  بداية  اجلائزة،  اعتمدتها  التي 
التحكيم  جلنة  اإىل  التقارير  رفــع  ثم  املــيــداين،  التقييم 
اإىل  العليا،  التحكيم  جلنة  اإىل  رفعها  ثم  ومن  الفرعية، 
اأن يتم اعتمادها ب�سكل نهائي من �ساحب ال�سم� ال�سيخ 

حممد بن را�سد اآل مكت�م.
تعد  كافة  الحتــاديــة  احلك�مية  اجلــهــات  اإن  وقــالــت 
نتيجة  اكت�سبتها  التي  العملية  للفائدة  نــظــرًا  فــائــزة، 
امل�ساركة، اإذ مت اإعداد تقارير تقييم للجهات كافة، مبا فيها 

اجلهات التي مل تفز باأي جائزة.
وك�سفت اأن العام املقبل �سي�سهد تط�يرًا يف اجلائزة، 
حيث �سيتم الرتكيز ب�سكل اأكرب على نتائج واأداء اجلهات 
الحتادية، اإ�سافة اإىل ا�ستحداث فئات جديدة ت�ؤدي اإىل 
لروؤية  تطبيقًا  الحتادية  احلك�مة  ا�سرتاتيجية  تطبيق 

.2021
الإمـــارات  جلائزة  الثانية  الـــدورة  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
»اأو�سحة حممد  اإ�سافة  �سهدت  املتميز  لــالأداء احلك�مي 
رئي�س  نائب  ال�سم�  بت�جيهات من �ساحب  را�سد«،  بن 
لتكرمي  دبـــي،  الـــــ�زراء حــاكــم  الــدولــة رئــيــ�ــس جمل�س 
ال�سخ�سيات التي عملت مع الآباء امل�ؤ�س�سني، واأ�سهمت 

يف اإطار التزامها الدائم بالتميز والإبداع يف تقدمي 
وتقدميها  والالمركزية  املركزية  ـــة  الإداري اخلــدمــات 
الب�سرية  املــ�ارد  اإدارة  فازت  عالية،  وكفاءة  ب�سفافية 
وال�سلع  املــالــيــة  الأوراق  بهيئة  املــالــيــة  ــ�ؤون  ــ�ــس وال
املـــ�ارد  ــادات  ــي ق جــ�ائــز  "منتدى  �سمن  بجائزتني 
ال�سرق  م�ست�ى  على  تنظيمه  يتم  الــذي  الب�سرية"، 

الأو�سط.
نائب  احل�سري  حممد  �سعادة  اجلــائــزتــني  ت�سلم 
امل�ؤ�س�سية  اخلــدمــات  لــ�ــســ�ؤون  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس 
نظمه  ـــذي  ال احلــفــل  يف  ـــك  وذل بالهيئة،  واملــ�ــســانــدة 
ــعــاملــي بـــدبـــي. وقـــال  املــنــتــدى بــاملــركــز الــتــجــاري ال
ياأتي  باجلائزتني  الف�ز  اإن  التكرمي  عقب  احل�سري 
يف اإطار �سعي الهيئة املت�ا�سل لالإرتقاء بالأداء وفق 
"اأف�سل  اأن  اإىل  واأ�ــســار  العاملية.  املمار�سات  اأف�سل 
تقديرًا  تاأتي  العام"،  القطاع  يف  الت�طني  مــبــادرات 
ال�سدد، ويف  الهيئة من مبادرات يف هذا  به  ملا قامت 
الب�سريــــة  الكفـــاءات  لدعم  "�سري"  برنامج  مقدمتها 

الطلبـــة  لرعايــة  "براعم"  وبرنامـــج  امل�اطنــــة 
بالدولة،  العايل  التعليـــم  مب�ؤ�س�ســـات  املتف�قــيـــن 
وال�سيفي  العملي  للتدريب  "م�ستقبلي"  وبرنامج 
لطلبة اجلامعات، اإ�سافة اإىل برامج الإعارة ال�ظيفية 

مل�ظفي الهيئة ومنح ال�سهادات املهنية".
واأ�سار احل�سري اإىل اأن الهيئة فازت  بجائزة"اأف�سل 
املــ�ارد  على  للحفاظ  جــاذبــة  لبيئة  ال�سرتاتيجيات 
ال�ظيفي  امل�سح  نتائج  اأظــهــرت  اأن  بعد  الب�سرية"، 
الذي مت اإجــراوؤه اأن ن�سبة ر�سى امل�ظفني عن العمل 
بالهيئة قد بلغت 89% يف عام 2011، اإ�سافة اإىل تنفيذ 
الهيئة لعدد من املبادرات والأن�سطة مثل اإطالق برنامج 
الــدوام  نظام  ال�ظيفي،وتطبيق  للحفز  "الفر�سان" 
وال�اعدة،  التدريبية  القيادات  برامج  واإجنــاز  املرن، 
التي ت�ستهدف اإعداد القادة لت�يل منا�سب قيادية يف 
القطاع املايل، ودعم امل�ارد الب�سرية ل�ستكمال م�سرية 
خارج  امل�ظفني  وتدريب  واملهني،  الأكادميي  التعليم 

الدولة من خالل برنامج "اإعارة". 

الهيئة حت�شل على جائزتي اأف�شل »مبادرات الت�طني« و»اأف�شل 
ال�شرتاتيجيات لبيئة جاذبة للحفاظ على امل�ارد الب�شرية«

ضمن »منتدى جوائز قيادات الموارد البشرية«

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد ي�ضلم اجلائزة ل�ضعادة عبدالله الطريفي ومرمي ال�ضويدي وحممد احل�ضري 
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يف قيام الحتاد وم�ؤ�س�ساته.
وقدمت هذا العام اإىل 4 �سخ�سيات هم �سم� ال�سيخ 
بن  حــمــ�د  لــه  واملــغــفــ�ر  نهيان،  اآل  حممد  بــن  طحن�ن 
علي الظاهري، واملغف�ر له اأحمد بن �سلطان بن �سليم، 

وال�سهيد �سيف بن غبا�س املري.
الطريفي عن �سعادته  اأعــرب �سعادة عبدالله  بــدوره، 

الغامرة بف�ز هيئة الأوراق املالية وال�سلع باجلائزتني.
اإنـــه يثمن عــالــيــًا هــذا الــتــكــرمي، لفــتــًا اإىل اأن  وقـــال 
للتميز  خليفة  ال�سيخ  برنامج  �سمن  بجائزتني،  الف�ز 
قدمًا  امل�سي  على  الهيئة  حر�س  ي�ؤكد  اإمنــا  احلك�مي، 
يف م�سرية التميز ترجمة للروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سم� 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  واأخــيــه  الــلــه«، 
الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
القطاع  بتمكني  تتمثل  والتي  الــلــه«،  »رعــاه  دبــي  حاكم 
ـــه  واأدائ اأنظمته  يف  التط�ير  مــن  بــالــدولــة  احلــكــ�مــي 
وخدماته وحتقيق التف�ق يف نتائجه، ويعرب كذلك عن 
جدارة و�س�اب �سيا�سة التنمية الب�سرية التي اعتمدتها 
الهيئة لالإرتقاء باأداء م�اردها الب�سرية وتر�سيخ �سيا�سة 
مبا  بــهــا،  العاملة  ــكــ�ادر  ال ــدى  ل الــفــريــق  بـــروح  العمل 
املحددة بخطتها  يتفق مع روؤيتها ور�سالتها والأهــداف 

ال�سرتاتيجية.
ون�ه الطريفي اإىل اأن تكرمي الهيئة يكت�سب هذه املرة 
مذاقًا خا�سًا لأنه يعني اأن الهيئة جنحت يف اأن حتافظ 
على التف�ق الذي حققته يف الدورة الأوىل من الربنامج، 
وتط�ير  الإبـــداع  يف  جتربتها  اإثـــراء  على  تعمل  واأنها 

العمل اعتمادًا على منهجية دقيقة ومنظمة.
واأ�ساد الرئي�س التنفيذي للهيئة بفكرة اجلائزة لأنها 

الق�ة  نقاط  على  التعرف  احلك�مية  للم�ؤ�س�سات  تتيح 
اأف�سل  وتعميم  وتبادل  ونقل  لديها،  التح�سني  وفر�س 
التجارب واملمار�سات املطبقة. ون�ه اإىل اأن فئة اأو�سمة 
الكثري  للهيئة  بالن�سبة  تعني  ـــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س 
لأنها ترمز لرعاية وتقدير الدولة لأبنائها املبدعني الذين 
ميثل�ن ذخرًا لل�طن وثروة ل تقدر بثمن، كما اأنها تتيح 
يف  امل�سرقة  النماذج  بع�س  على  ال�س�ء  لإلقاء  الفر�سة 
من  لديهم  اأ�سخا�س متيزوا مبا  العمل من خالل  جهات 
الفائزين  �سع�ر  تعميق  عــن  ف�ساًل  وخـــربات،  مــعــارف 

بالإنتماء لل�طن وللمهنة التي ينت�سب�ن اإليها.

�سفا  منحت  اإنها  قالت  اجلــائــزة  جلنة  اأن  اإىل  ي�سار 
يف  للتميز  ـــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س  و�سام  العيدرو�س 
املــبــادرات  مــن  "العديد  مــن  قدمته  ملــا  الإداري  املــجــال 
الإبداعية التي اأدت اإىل تط�ير اأ�ساليب العمل الداخلية 
التعليم  نــظــام  تطبيق  عملية  اإجنــــاح  يف  واأ�ــســهــمــت 

الإلكرتوين يف الهيئة". 
الإمــارات  ج�ائز  من  بجائزتني  فازت  الهيئة  وكانت 
العام 2010، وهما جائزة  لــالأداء احلك�مي املتميز عن 
اجلــهــة الحتـــاديـــة املــتــمــيــزة )اأقــــل مــن 900 مــ�ظــف(، 

وجائزة اجلهة الحتادية يف جمال اإدارة الأداء.

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد يكرم �ضفا العيدرو�س

لقطة تذكارية ت�ضم ممثلي اإدارة تقنية املعلومات واإدارة املوارد الب�ضرية ووحدة متابعة اال�ضرتاتيجية بح�ضور �ضعادة حممد احل�ضري و�ضعادة مرمي ال�ضويدي
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اجتمع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

جمل�س اإدارة »الهيئــة« يجري تعديالت  على نظامي الإف�شاح 
وال�شفافية واإدراج الأوراق املالية وال�شلع

وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  عقد 
�سعيداملن�س�ري  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  برئا�سة 
وزير القت�ساد رئي�س جمل�س الإدارة، اجتماعه الثاين 
الجتماع  للمجل�س(. ح�سر  الرابعة  الدورة  )من  ع�سر 
نائب  الفال�سي  زايد  بن  علي  بن  حممد  �سعادة  من  كل 
الطريفي،  �سامل  الله  عبد  و�سعادة  املجل�س،  رئي�س 
و�سعادة مبارك را�سد املن�س�ري، و�سعادة حممد علي 

اأحمد الظاهري، و�سعادة عبد الله بن علي الهاملي.
وافق املجل�س خالل الجتماع على اإجراء تعديالت 
الأوراق  واإدراج  وال�سفافية،  الإف�ساح  نظامي  على 

املالية وال�سلع، تتلخ�س يف الآتي:
وال�شفافية الإف�شاح  نظام 

الت�سريعات  تط�ير  على  الهيئة  حر�س  من  انطالقًا 
ورغبًة  بالدولة،  املالية  الأ�س�اق  عمل  تنظم  التي 
يف  وال�سفافية  الإف�ساح  م�ست�يات  تعزيز  يف  منها 
الأنظمة  ومراجعة  بالدولة،  املالية  الأوراق  اأ�س�اق 
مبا  وال�سفافية  الإف�ساح  لعمل  املنظمة  والت�سريعات 
التط�ر  مل�ست�يات  الأنظمة  هذه  م�اكبة  على  يعمل 
م�ست�ى  تعزيز  ي�سمن  ومبا  العاملية،  الأ�س�اق  يف 
اأف�سل  مع  ومتا�سيًا  امل�ساهمني،  وحماية  ال�سفافية 

املمار�سات الدولية املتبعة يف هذا ال�ساأن.
اأهمية  من  العملية  احلاجة  اأبرزته  ملا  وبالنظر 

العتباريني(  اأو  )الطبيعيني  الأ�سخا�س  اإف�ساح 
الأ�سخا�س  ميتلكه  ما  اإىل  بالإ�سافة  ميتلك�نه  ملا 
ن�سب  من  التابعة  اأو  الأم  كال�سركة  بهم   املرتبطني 
اإىل ن�سب م�سيطرة مبا ي�فر قدرًا  ملكية قد ت�سل بهم 
من ال�سفافية للمتعاملني يف الأ�س�اق، فقد اأقر املجل�س 
اخلا�س  النظام  م�اد  بع�س  على  تعديالت  اإجراء 
�سخ�س طبيعي  كل  تلزم  وال�سفافية، بحيث  بالإف�ساح 
تبلغ  معن�ي  �سخ�س  كل  اأو  الق�سر  واأبنــائه  ه� 
و/ املرتبطة  املجم�عة  ملكية  اإليها  م�سافًا  ملكيتهم 

اإحدى  ال�سقيقة  و/اأو  التابعة  و/اأو  الأم  ال�سركات  اأو 
الن�سب التالية باإخطار ال�س�ق بذلك ف�رًا:

ال�سركة  اأ�سهم  من  فاأكرث   )%5( ُتـعادل  ن�سبة   -
املدرجة يف ال�س�ق

اأو  اأم  اأ�سهم �سركة  فاأكرث من  ُتعادل )%10(  - ن�سبة 
تابعه اأو �سقيقة اأو حليفة لل�سركة املدرجة يف ال�س�ق.
كل  عن  بالإف�ساح  التعديل  هذا  حدود  يف  اللتزام 
اأعاله،  املبينة  الإف�ساح  بداية  حدود  ف�ق  تغري   )%1(
مع اإلزام كل �سخ�س طبيعي ه� واأبنــائه الق�سر اأو كل 
مدرجة  �سركة  اأ�سهم  من  ن�سبة  ميتلك  معن�ي  �سخ�س 
متلكه  اإىل  ت�ؤدي  ن�سبة  �سراء  يف  ويرغب  بال�س�ق 
تلك  اأ�سهم  من  فاأكرث   )%30( املرتبطة  واملجم�عة  ه� 
ال�سراء  قبل تقدمي طلب  بذلك  ال�س�ق  باإخطار  ال�سركة 

للتنفيذ داخل القاعة، ولل�س�ق عدم امل�افقة على تنفيذ 
الأمر اإذا قّدر اأنه يرتتب على العملية م�سا�س مب�سلحة 
مع  الت�ساور  بعد  وذلك  ال�طني  القت�ساد  اأو  ال�س�ق 

الهيئة. 
نظام اإدراج الأوراق املالية وال�شلع

م�ظفي  لإف�ساحات  وتعزيزًا  اأخرى،  ناحية  ومن 
على  اأو  اأ�سهمها  على  املتعاملني  من  املدرجة  ال�سركات 
املدرجة  ال�سقيقة  اأو  التابعة  اأو  الأم  ال�سركات  اأ�سهم 
وتفعياًل  للم�ستثمرين  حماية  ميثل  مبا  بال�س�ق 
على  تعديالت  اإجراء  على  املجل�س  وافق  فقد  للرقابة، 
املادة )17( من النظام اخلا�س باإدراج الأوراق املالية 
اإدارة  واأع�ساء جمل�س  لرئي�س  تعامل  اأي  بحيث متنع 
ال�سـ�ق  فـي  املاليـة  اأوراقها  اأدرجت  التي  ال�سركة 
م�ظفيها  من  �سخ�س  اأي  اأو  العام  ال�سركة  ملدير  ول 
الأوراق  يف  غريه  ب��ساطة  اأو  بنف�سه  يت�سرف  اأن 
ال�س�ق-  طريق  -عن  الإف�ساح  بعد  اإل  لل�سركة  املالية 
واأ�سعارها  وكمياتها  البيع  اأو  ال�سراء  عملية  عن 
التعامل.  على  ال�س�ق  مدير  م�افقة  على  واحل�س�ل 
اأعاله  اإليهم  امل�سار  الأ�سخا�س  التزام  اإىل  بالإ�سافة 
املالية  الأوراق  يف  تعامل  اأي  عن  لل�س�ق  بالإف�ساح 
هذه  كانت  اإذا  ال�سقيقة  اأو  التابعة  اأو  الأم  لل�سركة 

ال�سركات مدرجة بال�س�ق . 
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خالل االجتماع السادس للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية لدول مجلس »التعاون«

الهيئة تطرح مبادرات لتعزيز التعاون والتكامل بني الأ�ش�اق املالية اخلليجية
الجتماع  يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  �ساركت 
بدول  املالية  الأ�س�اق  هيئات  روؤ�ساء  للجنة  ال�ساد�س 
عن  واملنبثقة  العربي،  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س 
املجل�س،  بـــدول  املــالــيــة  لــالأ�ــســ�اق  الـــ�زاريـــة  اللجنة 
تراأ�س  الريا�س.  مدينة  يف  العامة  الأمانة  مبقر  وذلك 
الطريفي  الله  عبد  �سعادة  الجــتــمــاع  يف  الهيئة  وفــد 
الرئي�س التنفيذي للهيئة. ومت خالل اجتماعات اللجنة 
الأ�س�اق  يف  والتط�رات  امل�ستجدات  اآخر  ا�ستعرا�س 

املالية بدول املجل�س وتبادل الراأي ب�ساأنها.
اأكد   الجتماع  اإن  الطريفي،  الله  عبد  �سعادة  وقــال 
التكامل  حتقيق  ت�ستهدف  التي  اجله�د  ت�ا�سل  اأهمية 
حمــ�رًا  ذلــك  باعتبار  اخلليجية  املالية  الأ�ــســ�اق  بــني 
مالية  �س�ق  اإيجاد  اأجل  من  العمل  طريق  على  اأ�سا�سيًا 

خليجية م�حدة.
البن�د  ناق�ست  اللجنة  اأن  اإىل  الــطــريــفــي  ـــ�ه  ون
لهيئة  كان  واأنه  الجتماع،  اأعمال  جدول  على  الــ�اردة 
�سبل  بــ�ــســاأن  ــادرات  مــب عــدة  وال�سلع  املــالــيــة  الأوراق 
برنامج  وفــق  املجل�س  بــدول  املالية  الأ�ــســ�اق  تكامل 
ــيــات  املــحــاور والآل زمــنــي حمـــدد، ت�سمنت عـــددًا مــن 
لإ�سدار  امل�حدة  الق�اعد  م�سروع  بخ�س��س  �س�اء 
ال�سندات وال�سك�ك يف الأ�س�اق املالية بدول املجل�س، 
والق�اعد امل�حدة لإدراج الأوراق املالية، اأو اآلية اإعداد 
امل�حدة  الق�اعد  تطبيق  مــدى  عن  الــدوريــة  التقارير 
وال�سك�ك،  ال�سندات  "الأ�سهم،  املالية  الأوراق  لإدراج 
وحدات �سناديق ال�ستثمار" يف الأ�س�اق املالية بدول 

املجل�س.
ــاء جلــنــة روؤ�ـــســـاء هــيــئــات الأ�ـــســـ�اق  ونــظــر اأعــ�ــس
عمل  فريق  ت��سيات  يف  التعاون  جمل�س  بدول  املالية 
"املبادئ  م�سروع  ب�ساأن  واحل�كمة  والإف�ساح  الإدراج 
ــ�اق  ــس ــدرجــة يف الأ� املــ�حــدة حلــ�كــمــة الــ�ــســركــات امل
ح�ل  الفريق  اإليه  ت��سل  وما  املجل�س"،  بدول  املالية 
اآلية متابعة التقارير الدورية عن مدى تطبيق الق�اعد 
لتح�سينها  ومقرتحات  املالية  الأوراق  لإدراج  امل�حدة 
الأعلى  املجل�س  مــن  اعتمادها  �س�ء  يف  وتط�يرها 
اإقرار  وقرار اللجنة ال�زارية لالأ�س�اق املالية، وقد مت 
قبل  عليها  طفيفة  تعديالت  اإجراء  بعد  الت��سيات  هذه 
جمال�س  لــروؤ�ــســاء  الــ�زاريــة  اللجنة  لجــتــمــاع  رفعها 

اإدارات هيئات الأ�س�اق املالية بدول املجل�س.
املا�سية  الفريق  اجتماعات  التفاق خالل  �سبق  وقد 
ــالإمــارات  ب وال�سلع  املــالــيــة  الأوراق  هيئة  تــقــ�م  اأن 
وم�افاة  الآلية  لهذه  من�ذج  باقرتاح  املتحدة  العربية 
العــ�ــســاء  الــــدول  عــلــى  لتعميمه  بـــه، متــهــيــدًا  الأمـــانـــة 

الق�اعد  تطبيق  مدى  عن  تقرير  اإعــداد  يف  ل�ستخدامه 
املــ�ــســار الــيــهــا. كــذلــك مت خـــالل الجــتــمــاع الــنــظــر يف 
ــدار وطـــرح وحــدات  مــ�ــســروع الــقــ�اعــد املــ�حــدة لإ�ــس
فريق  اأعــده  الــذي  املجل�س  بــدول  ال�ستثمار  �سناديق 
عمل الإ�سدارات الأولية والكتتابات بالأ�س�اق املالية، 
ال�سندات  لإ�ــســدار  املــ�حــدة  الق�اعد  م�سروع  وكذلك 
والذي  املجل�س،  بدول  املالية  الأ�س�اق  يف  وال�سك�ك 

قامت باإعداده هيئة الأوراق املالية وال�سلع.
ت��سل  ما  الجتماع  خــالل  اللجنة  اأع�ساء  وبحث 
اإليه فريق عمل الإ�سراف والرقابة على الأ�س�اق املالية 
اأن�اع خمالفات  بدول املجل�س بخ�س��س و�سع قائمة 
بــدول  املــالــيــة  الأ�ـــســـ�اق  يف  املــالــيــة  الأوراق  تــــداول 
حتدث  التي  للمخالفات  املقارنة  والــدرا�ــســة  املجل�س 
"م�سروع الق�اعد  اأثناء التداول، وقيام الفريق باإعداد 
التداول يف الأ�س�اق  امل�حدة لالإ�سراف والرقابة على 

بتعزيز  مــايــتــعــلــق  وكــذلــك  املجل�س"،  بــــدول  املــالــيــة 
الــدول  يف  الــرقــابــة  جهات  بــني  واملعل�مات  اخلـــربات 
احلالة  ودرا�سة  دوري،   اأ�سا�س  على  املجل�س  اأع�ساء 
العملي-  ال�اقع  من  –امل�ستمدة  امل��س�ع  هــذا  حــ�ل 

التي �سبق اإ�سنادها لهيئة الأوراق املالية وال�سلع.
اأي�سًا  الجتماع  خــالل  جــرى  ذلــك،  اإىل  وبالإ�سافة 
عن  املــ�ــســ�ؤولــني  عمل  فــريــق  اإلــيــه  ت��سل  مــا  مناق�سة 
اآلــيــات  بــ�ــســاأن  املجل�س  بـــدول  ــات  ــس ــدرا� الــتــدريــب وال
لــالأ�ــســ�اق  املنظمة  بــني اجلــهــات  والــتــكــامــل  الــتــعــاون 
واملعل�مات  والــدرا�ــســات  التدريب  جمــايل  يف  املالية 
والبيانات، ومت اإقرار اآليات التعاون املقرتحة والتفاق 
على عقد اجتماع اآخر للفريق لرفع الت��سيات النهائية 

بكيفية تنفيذ تلك الآليات.
التقارير  على  الطــالع  اأي�سًا  الجتماع  خــالل  ومت 
لإدراج  املــ�حــدة  الــقــ�اعــد  تطبيق  مــدى  عــن  الــدوريــة 
الأوراق املالية "الأ�سهم، ال�سندات وال�سك�ك،  وحدات 
�سناديق ال�ستثمار" يف الأ�س�اق املالية بدول املجل�س، 
ومقرتحات حت�سينها وتط�يرها، ومت التفاق على اأن 
تقرير  بــاإعــداد  القيام  للمجل�س  العامة  الأمــانــة  تت�ىل 
قد  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  وكانت  عنها.  م�حد 
تقدمت بنم�ذج لآلية اإعداد التقارير  الدورية عن مدى 

تطبيق الق�اعد امل�سار اإليها يف هذا ال�سدد.
كما قام الأع�ساء خالل الجتماع مبناق�سة وت��سيح 
اجلهات  بني  التفاهم  مذكرة  حــ�ل  املقدمة  املالحظات 
تهدف  والتي  املجل�س،  بدول  املالية  لالأ�س�اق  املنظمة 
اىل تعزيز الت�ا�سل وت�سهيل تبادل املعل�مات املتعلقة 

بعمل ال�س�اق املالية بدول املجل�س.

المبادرات تركزت 
فـي مجاالت اإلدراج 

واإلفصاح والحوكمة 
واإلصدارات األولية 

والتدريب
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وزير  املن�س�ري،  �سلطان  املهند�س  معايل  اأنــاب 
اإدارة هيئة الأوراق املالية  القت�ساد رئي�س جمل�س 
وال�سلع، �سعادة عبد الله الطريفي الرئي�س التنفيذي 
للجنة  الثالث  الجتماع  يف  وفدها  لرئا�سة  للهيئة 
املنظمة  اجلهات  اإدارات  جمال�س  لروؤ�ساء  ال�زارية 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بــدول  املالية  لالأ�س�اق 

الذي عقد بق�سر امل�ؤمترات يف مدينة الريا�س.
 وقد مت خالل اجتماعات اللجنة اعتماد عدد من 
لالأ�س�اق  القان�نية  البنية  ومبادئ  ق�اعد  م�ساريع 
امل�ستجدات  اآخــر  وا�ستعرا�س  اخلليجية،  املالية 
والــتــطــ�رات يف الأ�ـــســـ�اق املــالــيــة بـــدول املجل�س 

وتبادل الراأي ب�ساأنها. 
�سارك  )الــذي  الطريفي  الله  عبد  �سعادة   و�سرح 
�سلطان  املهند�س  مــعــايل  عــن  نيابة  الجــتــمــاع  يف 

املــــنــــ�ــــســــ�ري وزيــــــر 
القت�ساد رئي�س جمل�س 
انــتــهــاء  عــقــب  الإدارة( 
"امل�ساريع  اأن  الجتماع 
مناق�ستها  متـــت  الــتــي 
اللجنة  اجــتــمــاع  خـــالل 
متـــثـــل خــــطــــ�ة مــهــمــة 
على  ــة  ــاف مــ�ــس وقـــيـــمـــة 
ــيــق هـــدف  طـــريـــق حتــق
الأ�ــســ�اق  بــني  التكامل 
من  اخلليجية،  املــالــيــة 
خالل ت�حيد ال�سيا�سات 

والأنظمة املتعلقة بالأ�س�اق املالية يف دول املجل�س، 
والرتابط  الت�ا�سل  تعزيز  على  اأكد  الجتماع  واأن 

بني اجلهات املنظمة لالأ�س�اق املالية بدول املجل�س.
رئي�س  الت�يجري،  الرحمن  عبد  د.  اأ�ــســاد  وقــد 
جمل�س هيئة ال�س�ق املالية ال�سع�دية، بالدور الذي 
رئي�سة  املتحدة  العربية  الإمــــارات  ــة  دول بــه  قامت 
الدورة ال�سابقة للجنة ال�زارية، واأثنى على اجله�د 
اأعمال  اإجنـــاح  يف  �ساهمت  والــتــي  بها  قامت  التي 
افتتاح  كلمة  يف  وذلــك  املا�سي،  العام  خالل  اللجنة 
جمعة  بــن  عبدالله  كلمة  تلتها  والــتــي  الجــتــمــاع، 
القت�سادية  لل�س�ؤون  امل�ساعد  العام  الأمني  ال�سبلي 
الجــتــمــاع  وخــــالل  اخلــلــيــجــي.  ــعــاون  ــت ال ملجل�س 
اطلعت اللجنة ال�زارية على ت��سيات جلنة روؤ�ساء 
بــدول  يعادلهم(  مــن  )اأو  املالية  الأ�ــســ�اق  هيئات 
ب�ساأن  وال�ساد�س  اخلام�س  اجتماعيها  يف  املجل�س 
كل من: م�سروع الق�اعد امل�حدة لطرح الأ�سهم يف 
اللجنة  وافقت  وقد  املجل�س،  بدول  املالية  الأ�س�اق 
لعتماده  الأعلى  للمجل�س  ورفعته  عليه  الــ�زاريــة 

متهيدًا  �سنتني  ملــدة  ا�سرت�سادية  ب�سفة  به  والعمل 
م�سروع  ملزمة..وكذلك  ب�سفة  به  والعمل  ملراجعته 
املدرجة  املالية  لـــالأوراق  امل�حدة  الإف�ساح  ق�اعد 
وافقت  وقــد  املجل�س،  بـــدول  املالية  الأ�ــســ�اق  يف 
اللجنة ال�زارية اأي�سًا عليه ورفعته للمجل�س الأعلى 
ا�سرت�سادية ملدة �سنتني  به ب�سفة  لعتماده والعمل 
متهيدًا ملراجعته والعمل به ب�سفة ملزمة..اإ�سافة اإىل 
م�سروع املبادئ امل�حدة حل�كمة ال�سركات املدرجة 
وافقت  ــذي  ال املجل�س،  بــدول  املالية  الأ�ــســ�اق  يف 
اللجنة ال�زارية عليه كذلك ورفعته للمجل�س الأعلى 
ا�سرت�سادية ملدة �سنتني  به ب�سفة  لعتماده والعمل 

متهيدًا ملراجعته والعمل به ب�سفة ملزمة.
كما اأكدت اللجنة ال�زارية يف ال�سياق نف�سه على 
اجلهات  وقيام  احل�كمة  بتطبيق  الت�عية  اأهمية 
الرقابية باإعداد الربامج 
حتقق  التي  والفعاليات 
ذلــك )نـــدوات – حلقات 
– م�ؤمترات( على  عمل 

م�ست�ى دول املجل�س. 
وخــــــالل الجـــتـــمـــاع 
ـــاء الــلــجــنــة  قــــام اأعـــ�ـــس
ـــاء  ـــروؤ�ـــس الــــــ�زاريــــــة ل
جمال�س اإدارات اجلهات 
املـــنـــظـــمـــة لــــالأ�ــــســــ�اق 
جمل�س  بـــــدول  املــالــيــة 
على  بــالإطــالع  التعاون 
تقرير الأمانة العامة ب�ساأن الق�اعد امل�حدة لإدراج 
 – وال�سك�ك  – ال�سندات  "الأ�سهم  املالية  الأوراق 
املالية  الأ�ــســ�اق  ال�ستثمار" يف  �سناديق  وحــدات 
املجل�س  من  اعتمادها  �سبق  التي  املجل�س،  بــدول 
الأعلى يف دورته الـ )32(.  ويركز التقرير على مدى 
التقدم يف تطبيق الق�اعد امل�حدة لإدراج الأوراق 
حيث  وتــطــ�يــرهــا؛  حت�سينها  ومــقــرتحــات  املــالــيــة 
تت�ىل الأمانة العامة تلقي التقارير الدورية ن�سف 
ال�سن�ية من الدول اأع�ساء املجل�س بهذا اخل�س��س 

وتب�يبها وت�سنيفها وفقًا مل�اد هذه الق�اعد. 
اعتماد حم�سري  الجتماع  اأي�سًا خالل  كذلك مت 
روؤ�ــســاء  للجنة  والــ�ــســاد�ــس  اخلــامــ�ــس  الجتماعني 
بــدول  يعادلهم(  مــن  )اأو  املالية  الأ�ــســ�اق  هيئات 

املجل�س، وما ت�سمناه من بن�د وت��سيات.
يف  وال�سلع  املــالــيــة  الأوراق  هيئة  وفـــد  وكـــان 
الجتماع قد �سم كاًل من �سيف الطنيجي مدير اإدارة 
مدير  ال�سام�سي  اللطيف  وعبد  والإف�ساح  الإ�سدار 

اإدارة ال�س�ؤون القان�نية بالهيئة.

»الأوراق املالية« ت�شارك فـي الجتماع الثالث للجنة ال�زارية لروؤ�شاء 
جمال�س اإدارات اجلهات املنظمة لأ�ش�اق املال بدول »التعاون«

 امل�ؤمتر ال�شابع والثالثني ملنظمة »الأي��شك�«
 ببكني يبحث  �شبل الرتقاء باأداء اأ�ش�اق املال

اجتماعات  يف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  �ساركت 
لهيئات  الــدولــيــة  للمنظمة  والــثــالثــني  الــ�ــســابــع  املــ�ؤمتــر 
م�ؤخرًا  عقد  الذي   ،"IOSCO "اأي��سك�  املالية  الأوراق 
يف بكني. تراأ�س وفد الإمارات يف امل�ؤمتر �سعادة عبد الله 
امل�ؤمتر  يف  و�سارك  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 

روؤ�ساء هيئات الأ�س�اق املالية من خمتلف دول العامل.
عدد  على  ال�س�ء  اإلــقــاء  الجتماع  جل�سات  خــالل  ومت 
اخلا�سة  بال�سرتاتيجيات  تتعلق  التي  امل��س�عات  من 
املــال  واأ�ـــســـ�اق  املــالــيــة  الأوراق  عــلــى  الــرقــابــة  بهيئات 

والتحديات التي ت�اجهها، و�سبل الرتقاء باأدائها.
وقال عبدالله الطريفي اإن فعاليات امل�ؤمتر ت�سمنت عدة 
جل�سات حيث مت خاللها عر�س ومناق�سة اأبحاث ودرا�سات 
علمية ومهنية تناولت امل�ستجدات التي طراأت على اأ�س�اق 
املالية  لـــالأوراق  الرقابية  الهيئات  م�اجهة  وكيفية  املــال 
الأوىل  اجلل�سة  اأن  واأو�سح  عليها.  املفرو�سة  للتحديات 
اجلديدة  املالية  "الهند�سة  عن�ان  حتت  عقدت  للم�ؤمتر 
مت  حيث  الأزمة"؛  بعد  ما  مرحلة  يف  الدولية  واملعايري 
الأزمة  اأعقبت  التي  التداعيات  يف  البحث  اجلل�سة  خالل 
القت�سادية العاملية وم�سبباتها والدرو�س امل�ستفادة منها، 
الدولية  املعايري  تط�ير  مع  جديدة  مالية  هند�سة  وبناء 
واملخاطر  النظامية  املخاطر  من  ال�قاية  و�سبل  القائمة، 
التعاون امل�سرتك يف  للحدود ومراقبتها، واأهمية  العابرة 
تنفيذ الق�انني والأنظمة عرب احلدود، وتبادل املعل�مات 
املــايل  ال�ــســتــقــرار  مبجل�س  "اأي��سك�"  منظمة  وعــالقــة 

وجمم�عة الع�سرين.
والدرا�سات  البح�ث  اأن  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساف 
التي ت�سمنتها اجلل�سة الثانية ركزت على م��س�ع البنية 
يف  املتداولة  املالية  والأدوات  املالية،  لالأ�س�اق  التحتية 

ال�س�ق خارج املق�س�رة، ونزاهة الأ�س�اق املالية.
ا�ستعر�ست  الثالثة  اجلل�سة  اأن  اإىل  الطريفي  واأ�سار 
التنظيمية  والت�جهات  ــال  امل اأ�ــســ�اق  تط�ير  م��س�ع 
هـــذه اجلل�سة  خـــالل  واأنــــه مت  الــنــا�ــســئــة،  ـــ�اق  الأ�ـــس يف 
املال  راأ�ــس  اأ�س�اق  تط�ير  مثل  ق�سايا  عدة  على  الرتكيز 
ال�سندات  اأ�ــســ�اق  وتط�ير  النا�سئة،  القت�ساديات  يف 

امل�ؤ�س�ساتية وتنظيمها، وتاأ�سي�س املراكز املالية الدولية.
"تنظيم  وتابع اأن اجلل�سة الرابعة اأقيمت حتت عن�ان 

عق�د ال�سلع الآجلة وامل�ستقات املالية".
ــة عــــدد مــن  ــة مــنــاقــ�ــس ــ�ــس  وقــــد مت خــــالل هــــذه اجلــل
وامل�ستقات  الآجلة  ال�سلع  عق�د  تنظيم  منها  امل��س�عات 
عن  املعل�مات  وتــبــادل  احلـــدود،  عرب  والتعاون  املالية، 
الآجلة  ال�سلع  عق�د  اأ�س�اق  وت�جهات  امل�ستقات،  تنظيم 
واإجــراءات  الآجلة  واحلب�ب  النفط  عق�د  مثل  الرئي�سية 

تنظيمها.

 اللجنة تقر 3 
مشاريع لدعم 

تكامل األسواق 
المالية الخليجية
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املالية  لالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  اإدارة  جمل�س  عني 
م�ؤخرًا را�سد البل��سي رئي�سًا تنفيذيًا لل�س�ق. 

و�سغل را�سد البل��سي على مدار ال�سن�ات اخلم�س 
ومدير  التنفيذي  الرئي�س  نائب  من�سَب  املا�سية، 

العمليات ل�س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�س�يدي  نا�سر  معايل  وقال 
م�سرورون  “نحن  املالية  لالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق 
لل�س�ق،  تنفيذي  كرئي�س  البل��سي  را�سد  باإختيارنا 
لتط�ير  الالزمة  الكفاءة  امتالكه  من  واثق�ن  ونحن 
يف  رائد  مل�قع  ت�سدره  نح�  قدمًا  به  وال�سري  ال�س�ق 
اخلطة  مع  لتتما�سى  للمنطقة  املالية  الأ�س�اق  اأو�ساط 

ال�سرتاتيجية 2030 لإمارة اأب�ظبي”.
اإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  البل��سي  ويحمل 
الأعمال من جامعة الإمارات العربية املتحدة، و�سهادة 
املعل�مات  واأنظمة  الكمبي�تر  عل�م  يف  بكال�ري��س 

 - كارولينا  �ساوث  ك�ل�مبيا،  بنديكت،  جامعة  من 
ال�ليات املتحدة الأمريكية. 

�س�ق  اأن  البل��سي  را�سد  اأعلن  ذاته،  ال�سياق  ويف 
بنهاية  التح�ل  يعتزم  املالية  لالأوراق  اأب�ظبي 
اجلديد  املتط�ر  التداول  نظام  اإىل  احلايل،  العام 
يعرف  والذي  احلايل  النظام  من  بدًل  “اك�سرتمي”، 

با�سم “ه�رايزون”.
التي  اجلذرية  التغيريات  من  عدد  اإىل  واأ�سار   
قريبًا،  اأب�ظبي  ل�س�ق  الإلكرتوين  امل�قع  �سي�سهدها 
م�سيفًا اأنه يجري العمل حاليًا لإدخال عدد من اخلدمات 

الإلكرتونية اجلديدة.
والتح�سينات  التعديالت  هذه  اإجناز  وت�قع 
�سكل  امل�قع يف  ليظهر   ،2013 عام  بداية  مع  اجلديدة 
م�ستثمرين  من  العالقة،  ذات  الأطراف  ير�سي  جديد 

وو�سطاء ومتعاملني.

عقب صدور قرار بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا لسوق أبوظبي

را�شد البل��شي:ال�ش�ق يتح�ل لنظام »اك�شرتمي« نهاية العام اجلاري

الهيئة تستقبل األمين العام لالتحاد

بحث اإجراءات الع�ش�ية الكاملة ل�ش�ق اأب�ظبي بالإحتاد العاملي للب�ر�شات
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �سعادة  عقد   
ت�ما�س  مع  اجتماعًا  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة 
العاملية  الــبــ�ر�ــســات  الــعــام لحتـــاد  الأمـــني  كــرانــتــز 
التنفيذي  الرئي�س  البل��سي  را�سد  �سعادة  بح�س�ر 
الإجـــراءات  لبحث  املالية  لـــالأوراق  اأب�ظبي  ل�س�ق 
املالية  لـــالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  بان�سمام  املتعلقة 
للب�ر�سات  العاملي  بالإحتاد  الع�س�ية  كامل  كع�س� 
وت�فري   ،  World Federation of Exchanges
اإىل  اأب�ظبي  �س�ق  لإن�سمام  الالزمة  املتطلبات  كافة 
على  ح�سل  اأن  �سبق  بعدما  عــامــل  كع�س�  الإحتـــاد 
ع�س�ية منت�سب بالإحتاد عام 2007. �سم الجتماع 
اأعــ�ــســاء وفــد الإحتــــاد وممــثــلــني عــن كــل مــن الهيئة 

وال�س�ق املايل.
وفد  اأطــلــع  اإنـــه  الطريفي  عبدالله  �ــســعــادة  وقـــال 
الحتاد العاملي للب�ر�سات على املنظ�مة الت�سريعية 
اأنظمة  من  تت�سمنه  ومــا  بالدولة،  املالية  لالأ�س�اق 
وقــــــرارات حتــكــم الــعــالقــة بــني الــهــيــئــة والأطـــــراف 
و�سركات  اأ�س�اق  من  املالية  الأوراق  لقطاع  املختلفة 
خدمات  و�سركات  و�ساطة  و�سركات  عامة  م�ساهمة 

مالية والأطراف الأخرى ذات ال�سلة.

الهيئة  �ــســالحــيــات  اإىل  الجــتــمــاع  ــطــرق  ت كــمــا 
الــرقــابــيــة والأ�ــســ�اق  بــني اجلــهــة  الــعــالقــة  وطبيعة 
واأوجــــه  مــنــهــمــا،  بــكــل  ــة  اخلــا�ــس والأدوار  ــيــة  املــال
املتعلقة  امل��س�عات  خمتلف  يف  والتن�سيق  التعاون 
بـــالـــتـــداولت واملــ�ــســتــثــمــريــن واملــتــعــامــلــني عــمــ�مــًا، 
ب�ساأن  الهيئة  تتخذها  التي  وال�س�ابط  والــقــ�اعــد 

التعامالت بني الأطراف ذات العالقة.
ــــد الحتــــــاد بـــالأنـــظـــمـــة والـــلـــ�ائـــح  ــــاد وف  واأ�ــــس
والت�سريعات التي اأ�سدرتها الهيئة والتي يتم تطبيقها 
يف اأ�س�اق الدولة، وخا�سة فيما يت�سل باآليات تعزيز 
املالية  الأ�ـــســـ�اق  يف  املتبعة  ال�سفافية  م�ست�يات 
والن�سباط  ال�سركات  ح�كمة  و�س�ابط  بالدولة، 
الدولة  باأ�س�اق  الرقابي  الأداء  ومتيز  امل�ؤ�س�سي، 

وفق اأرقى املعايري واملمار�سات العاملية.
ممثلني  للب�ر�سات  العاملي  الحتـــاد  وفــد  و�ــســم 
واأملانيا  وط�كي�  واإ�سطنب�ل  نا�سداك  ب�ر�سات  عن 

ولندن وعّمان وال�سع�دية.     
مرجعية  جهة  العاملية  الب�ر�سات  احتــاد  ويعد 
حيث   ،WFE العاملية  بالب�ر�سات  املتعلقة  للمعايري 
ي�سم اأكرب جتمع للب�ر�سات يف العامل يبلغ عدده 57 

يف  الأع�ساء  الب�ر�سات  اأبــرز  ومن  عاملية،  ب�ر�سة 
ونا�ســـداك  ي�رنك�ســـت  ني�ي�رك  ب�ر�سة  الحتــاد  
ط�كي�  وب�ر�سة  اأومك�س  وب�ر�سة  لندن  وب�ر�سة 
اأملانيا اإىل غري ذلك من الب�ر�سات العاملية  وب�ر�سة 

الكربى. 
يف  ع�س�يتها  خـــالل  مــن  الهيئة  اأن  اإىل  يــ�ــســار   
"اأي��سك�"،  املالية  الأوراق  لهيئات  العاملية  املنظمة 
اأبــ�ظــبــي  �ــســ�ق  مــن  كــل  مــهــدت لنــ�ــســمــام  اأن  �سبق 
املالية و�س�ق دبي املايل كاأع�ساء منت�سبني  لالأوراق 

للمنظمة العاملية لهيئات الأوراق املالية.

 اتحاد البورصات 
العالمية جهة

 مرجعية وتضم
 57 بورصة عالمية
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التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �سعادة  ح�سل 
اأبرز  اإحــدى  تكرمي  على  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة 
اجلهات العاملية املتخ�س�سة يف تاأهيل العاملني يف جمال 
�سناعة اخلدمات املالية، وذلك تقديرًا لإ�سهاماته البارزة 

يف هذا املجال. 
ومــنــح  اآلــدرمــان األن يـــارو نــائــب عــمــدة حــي املــال 
املالية  الأوراق  معهد  اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس  بلندن 
وال�ستثمار )CISI(، الطريفي الزمالة ال�سرفية للمعهد 
املعهد  نظمه  ــذي  ال الحتفال  خــالل   )FCSI - Hon(
العاملي م�ؤخرا، وذلك بح�س�ر عمدة  املايل  دبي  مبركز 
العَ�ر  الله  وعبد  ووتـــ�ن  ديفيد  مــان  اآلـــدر  ــ�رد  ل لندن 
من  ونخبة  العاملي،  املايل  دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
دولــة  مــن  املـــايل  املــجــال  يف  املتخ�س�سة  ال�سخ�سيات 

الإمارات واململكة املتحدة.
منحه  يتم  �سريف  لقب  اأرفــع  ال�سرفية  الزمالة  وتعد 
املرة  املعهد. وهذه هي  اإدارة  قبل جمل�س  خ�سي�سًا من 
اململكة  خــارج  مــن  ل�سخ�سية  منحها  يتم  التي  الأوىل 
ال�قت  يف  عليها  احلا�سلني  عــدد  يبلغ  حيث  املتحدة؛ 
الراهن 45 من اإجمايل 40 األف ع�س� ينت�سب�ن للمعهد. 
ال�سالحيات  مبقت�سى  املعهد،  اإدارة  جمل�س  ويق�م 
امل�س�ؤولني  كبار  له، برت�سيح عدد حمدود من  املمن�حة 
متميزة  اإ�سهامات  قدم�ا  املالية ممن  الأوراق  يف جمال 

ب�سكل  واملعهد  عــام  ب�سكل  املالية  اخلــدمــات  ل�سناعة 
خا�س.

من�هًا  بالتكرمي،  �سعادته  الطريفي  الله  عبد  واأبــدى 
املت�ا�سل  التط�ر  اإل بف�سل  به  ليحظى  ما كان  اأنه  اإىل 
يف جمالت واآفاق التعاون اخلارجي للدولة، والعالقات 
الأخــرى  الـــدول  بكافة  الإمــــارات  تربط  التي  ال�طيدة 
التي حتظى بها  العاملية، واملكانة املتميزة  وامل�ؤ�س�سات 

الدولة. 
ــه قطاع  الــــذي يحظى ب لــلــدعــم  وعـــرب عــن امــتــنــانــه 
للدولة، والذي كان  الر�سيدة  القيادة  املالية من  الأوراق 
له الف�سل الكبري يف ت�فري البيئة ال�ستثمارية اجلاذبة، 
وو�سع املنظ�مة الت�سريعية املتط�رة لالأ�س�اق املالية، 
والرتقاء بالأداء يف هذا املجال وفق ت�جيهات جمل�س 
اإدارة الهيئة برئا�سة معايل وزير القت�ساد رئي�س جمل�س 
الإدارة. وعرب الطريفي عن �سكره لعمدة لندن على هذا 
التكرمي، واأثنى على اجله�د التي يبذلها معهد الأوراق 
املالية وال�ستثمار بالتعاون مع الهيئة والأ�س�اق املالية 
يف الدولة، نظرًا ملا يتمتع به املعهد من مكانة مرم�قة يف 

جمال تط�ير �سناعة اخلدمات املالية يف العامل. 
تاأهيل  يف  املعهد  بها  يق�م  التي  اجله�د  اإىل  ولفت 
مع  بالتعاون  بالدولة  املالية  ال��ساطة  بقطاع  العاملني 
خالل  الهيئة  مبادرات  وكذلك  املالية،  والأ�س�اق  الهيئة 

الفرتة املا�سية، والتي �ساهمت يف تعزيز ن�سبة الت�طني 
ال�سرتاتيجية  اأن اخلطة  اإىل  من�هًا  املايل،  القطاع  يف 
اخلدمات  تقدمي  يف  والإبـــداع  التميز  على  تركز  للهيئة 
منظ�مة  وتط�ير  املــال،  راأ�ــس  اأ�ــســ�اق  يف  للمتعاملني 
الدولية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق  بالهيئة  الرقابي  العمل 
تنظم  التي  الت�سريعات  تط�ير  على  با�ستمرار  والعمل 

عمل اأ�س�اق راأ�س املال بالدولة.
ديفيد  مان  اآلــدر  الل�رد  لندن  عمدة  وجه  جانبه،  من 
ووت�ن كلمة بهذه املنا�سبة اأ�ساد فيها بالعالقات الثنائية 
التي تربط بني كل من الإمارات واململكة املتحدة منذ اأمد 
بعيد، وهناأ فيها �سعادة عبد الله الطريفي بح�س�له على 
ل�سخ�سية  الأوىل  للمرة  مينح  اللقب  اإن  وقال  التكرمي، 
القيمة  باإ�سهاماته  اعرتافًا  وياأتي  بريطانيا  خــارج  من 
كلمته  يف  واأثــنــى  املالية،  اخلــدمــات  �سناعة  جمــال  يف 
املــايل،  ال�س�ق  يف  بـــالأداء  لالإرتقاء  الهيئة  جه�د  على 
املالية  الأوراق  ملعهد  تقدمه  الــذي  والــدعــم  والــتــعــاون 
والإ�ستثمار، ت�سجيعًا له على حتقيق ر�سالته يف تاأهيل 

الراغبني يف العمل يف �سناعة الأوراق املالية.
و قال اآلدرمان األن يارو نائب عمدة حي املال بلندن 
اإن التكرمي ياأتي ملا حققه الطريفي من اإجنازات يف جمال 
واحلرفية  النزاهة  من  املزيد  اأ�سافت  املالية،  اخلدمات 

لهذه ال�سناعة.

تُمنح للمرة األولى لشخصية من خارج المملكة المتحدة

 الطريفي يح�شل على زمالة �شرفية مل�ؤ�ش�شة رائدة مالية بريطانية

الطريفي خالل ت�ضلمه �ضهادة التكرمي من عمدة لندن 
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تفاهم  املالية وال�سلع مذكرتي  الأوراق  وقعت هيئة 
مع هيئة الأ�س�اق واخلدمات املالية يف بلجيكا وهيئة 
املايل بل�ك�سمب�رج، وذلك بهدف  القطاع  الرقابة على 
بقطاع  يت�سل  فيما  اجلــانــبــني  بــني  الــتــعــاون  تــعــزيــز 

الأوراق املالية.
والإتفاقيات  التفاهم  مــذكــرات  عــدد  بذلك  وارتــفــع 
التي وقعتها الهيئة منذ تاأ�سي�سها وحتى الن�سف الأول 
منها  واإتفاقية  تفاهم  مذكرة   61 اإىل   2012 العام  من 

32 مع جهات مناظرة من خارج الدولة.
الطريفي  الــلــه   عبد  �ــســعــادة  الأوىل  املــذكــرة  وقــع 
الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع وجني 
واخلــدمــات  الأ�ــســ�اق  هيئة  رئي�س  �سريفاي�س  ــاول  ب
حميد  �سليمان  �سعادة  بح�س�ر  وذلك  ببلجيكا،  املالية 
وفاطمة  بلجيكا  لدى  الإمــارات  دولة  �سفري  املزروعي 
الــدولــة  ب�سفارة  بــالأعــمــال  القائم  املــزروعــي  خمي�س 

بربوك�سل ووفد هيئة الأوراق املالية.
التدريب  الهيئتني ت�فري  واأكدت املذكرة على تبادل 
بينهما   امل�ساورات  على  بناء  وذلك  الفنية،  وامل�ساعدة 
بهدف  والفنية،  التدريبية  امل�ساعدة  جمــالت  لتحديد 
امل�ساعدة  وتعزيز  لديهما،  املال  اأ�س�اق  تط�ر  تدعيم 
من  الهيئتني  لتمكني  املــعــلــ�مــات  ــادل  ــب وت املــ�ــســرتكــة 
للق�انني  والتنفيذ  اللتزام  ي�سمن  مبا  مهامهما  تنفيذ 
املالية  والأوراق  بال�سركات  املتعلقة  املفع�ل  ال�سارية 
والعق�د الآجلة واخليارات والن�ساطات ال�ستثمارية. 
�سعادة  ل�ك�سمب�رج  يف  الــثــانــيــة  املــذكــرة  ووقـــع 
عبدالله الطريفي، وجني ج�يل مدير عام هيئة الرقابة 
بح�س�ر  وذلـــك  بل�ك�سمب�رج،  املـــايل  الــقــطــاع  على 
الإمارات  دولة  �سفري  املزروعي  حميد  �سليمان  �سعادة 
وفد  واأعــ�ــســاء  ل�ك�سمربج،  لــدى  املقيم  غــري  املر�سح 
على  خاللها  اطلع  بحثية  حلقة  يف  �سارك  الذي  الهيئة 

لزيادة تدفق االستثمارات  وتبادل المعلومات والخبرات 

هيئــة الأوراق املاليــة وال�شلــع ت�قع مذكرتــي تفاهــم
 مع نظريتيها فـي بلجيكا ول�ك�شمب�رج

 الهيئة توقع 61 
إتفاقية ومذكرة 

تفاهم منذ 
تأسيسها وحتى 
النصف األول من 

العام 2012 

خالل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة على القطاع املايل بلوك�ضمبورج
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حتكم  التي  املختلفة  والأنــظــمــة  ال�ستثمار  �سناديق 
التجارب  من  جتريتها  تعد  التي  ل�ك�سمربج  يف  عملها 

الرائدة يف هذا املجال على امل�ست�ى العاملي. 
اإطــار  ت�فري  ت�ستهدف  املــذكــرة  اإن  الطريفي  وقــال 
عمل يهيئ �سبل  التعاون والتفاهم امل�سرتك، مبا ميّكن 
البلدين  بني  ال�ستثمارات  تدفق  زيادة  من  النهاية  يف 
يف  املــالــيــة  لــــالأوراق  املــ�ــســرتك  الإدراج  ت�سجيع  عــرب 

اأ�س�اق الدولة الأخرى.
لنظام  ــًا  دعــم �سي�سكل  تطبيقها  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
منها  الأ�سا�سي  الغر�س  واأن  وال�سفافية،  الإفــ�ــســاح 
يف  امل�ستثمرين  حــمــايــة  اأجـــل  مــن  الــعــمــل  يف  يتمثل 
الأ�س�اق املالية، وت�فري املزيد من ال�سمانات ل�سالمة 
الأ�س�اق املالية واأ�س�اق ال�سلع من خالل التاأكيد على 
العمل  الأ�سخا�س املرخ�سني مع  تاأهيل وكفاءة  �سمان 
على رفع م�ست�اهم املهني مبا ي�سمن نزاهة املعامالت 

وكفاءة الأداء املهني".
املذكرتني  اأن  اإىل  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ونــ�ه 
ت�ؤكدان اأهمية تبادل الدعم الفني، وب�سفة خا�سة فيما 
باملعل�مات  واأي�سا  ال�ستثمارات،  اإدارة  بنظم  يتعلق 
العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  عنها  تف�سح  اأن  يجب  التي 
بالإ�سافة  الإ�ــســدارات،  اإدراج  وعملية  للم�ستثمرين، 
وتنظيم  الإ�سالمية،  ال�سريفة  منتجات  تط�ير  اإىل 
اأن  على  الآجــلــة،  والــعــقــ�د  املــالــيــة،  الأوراق  اأ�ــســ�اق 
وعقد  تنظيم  تت�سمن  قن�ات  عــدة  خــالل  من  ذلــك  يتم 
والــزيــارات  الإمــــارات وبلجيكا  مــن  كــل  الــنــدوات يف 

الدرا�سية وامل�ؤمترات وتبادل ال�ف�د والنتداب".
مت  اللتني  املذكرتني،  من  كل  عمل  نطاق  ويت�سمن 
الق�انني  اإنفاذ  ول�ك�سمب�رج،  بروك�سل  يف  ت�قيعهما 
برتتيب  اأو  بــالــتــعــامــل  املتعلقة  ــ�ائــح  ــل وال والــنــظــم 
يف  وال�ست�سارة  ــالإدارة  ب املتعلقة  وكذلك  ال�سفقات، 
واخلــيــارات  الآجــلــة  والــعــقــ�د  املالية  الأوراق  جمــال 
على  والرقـابة  والإ�سراف  ال�ستثمارية،  والن�ساطات 
بالق�انني  اللــتــزام  متابعة  وكــذلــك  الأ�ــســهــم،  اأ�ــســ�اق 
و�سمان  تعزيز  وكذلك  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة  والنظم 
على  العمل  مع  املرخ�سني  الأ�سخا�س  وكفاءة  تاأهيل 
املعامالت  نــزاهــة  ي�سمن  مبــا  املهني  م�ست�اهم  رفــع 
وكفاءة الأداء املهني، مع التاأكيد على التزام امل�سدرين 
لعرو�س الكتتاب لالأوراق املالية وم�س�ؤويل ال�سركات 
بــاأ�ــســ�اق  الإدراج  يف  تــرغــب  الــتــي  تــلــك  اأو  املــدرجــة 
اللــتــزامــات  بكافة  للهيئتني  التابعة  املالية  الأوراق 
املن�س��س عليها يف الق�انني والنظم وباأي التزامات 
اأخرى، وذلك عن طريق الإف�ساح الدقيق والكامل وفق 

امل�اعيد املحددة عن اأي بيانات تتعلق بامل�ستثمرين. 
واأكدت املذكرتان حاجة الطرفني اإىل تعزيز التفاهم 
من  الفني  الدعم  تبادل  على  واتفاقهما  بينهما  امل�سرتك 
خالل الزيارات الدرا�سية التي يق�م بها خرباء من كل 
ب�سفة  م�ؤمترات  عقد  خالل  من  وكذلك  الهيئتني،  من 

وكذلك  الهيئتني،  من  كل  تنظيمها  يف  ي�سرتك  منتظمة 
الأ�س�اق  ممثل�  ويح�سرها  العمل  وور�ــس  الندوات 
بني  الــ�فــ�د  تــبــادل  اإىل  اإ�سافة  الــدولــتــني،  مــن  املالية 
لدى  بها  املعم�ل  املتبعة  النظم  على  للتعرف  البلدين 

كل من الهيئتني.   
الإ�سرتاتيجية  �سمن  املذكرتني  على  الت�قيع  ياأتي 
من  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  تتبناها  التي  العامة 
والل�ائح  للق�انني  واملــ�اءمــة  الت�افق  حتقيق  اأجــل 
التي تنظم عمل الأ�س�اق املالية واأ�س�اق عق�د ال�سلع 

املحلية مع نظرياتها يف الأ�س�اق العاملية. 

وقعتها الهيئة وجامعة أبوظبي

مذكرة تفاهم لت�شهيل اإجراءات البحث العلمي والتدريب وتاأهيل الك�ادر امل�اطنة 
مذكرة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  وقعت 
التعاون  ت�ستهدف  ظبي،  اأب�  جامعة  مع  تفاهم 
والتط�ير  والدعم  املهنية  ال�ست�سارات  جمال  يف 
والإدارية  الب�سرية  والتنمية  عام،  ب�سكل  امل�ؤ�س�سي 

والجتماعية ب�سكل خا�س.  
�سامل  الله  عبد  �سعادة  من  كل  التفاقية  وقع 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 
و�سعادة الدكت�ر نبيل اإبراهيم مدير اجلامعة، وذلك 

بح�س�ر عدد من امل�س�ؤولني من اجلانبني.
وعقب الت�قيع على التفاقية اأكد �سعادة عبد الله 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 
التفاقية  هذه  ت�قيع  على  الهيئة  حر�س  وال�سلع 
املن�طة  والتنفيذية  الرقابية  املهام  من  انطالقا 
خطتها  يف  املحددة  اأهدافها  مع   ين�سجم  ومبا  بها، 
ال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف اأداء دور م�ؤثر وفاعل 
امل�ؤ�س�سي واملجتمعي، ولفت �سعادته  امل�ست�ى  على 
اإىل اأن املذكرة تاأتي �سمن جه�د الهيئة لتط�ير بنيتها 
وذلك  الب�سري،  الكادر  باأداء  والرتقاء  امل�ؤ�س�سية 
الر�سيدة  القيادة  روؤية  لرتجمة  م�ساعيها  اإطار  يف 
للدولة يف ن�سر ثقافة الإبداع والتميز وتعميم اأف�سل 
املمار�سات العاملية". من جانبه اأكد،  �سعادة الدكت�ر 
ت�قيع  اأن  اأب�ظبي  جامعة  مدير  اإبراهيم،  نبيل 
مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع ياأتي 
والبحث  التعليم  يف  اجلامعة  ا�سرتاتيجية  ليرتجم 
تعزيز  على  وحر�سها  املجتمع،  وخدمة  العلمي 
امل�ؤ�س�سات  خمتلف  مع  امل�سرتك  التعاون  اأوجه 
يفتح  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  والهيئات 
ويتيح  اجلامعة  وخريجات  خلريجي  وا�سعة  اآفاق 
لهم فر�س التدريب العملي والت�ظيف بعد التخرج، 
جامعة  �ستق�م  املذكرة  مب�جب  اأنه  اإىل  م�سريًا 
برنامج  اإىل  لالن�سمام  خريجيها  برت�سيح  اأب�ظبي 

التمكني احلقيقي للكفاءات الب�سرية امل�اطنة )�سري( 
حيث  لديها،  مبا�سرة  العمل  اأو  الهيئة  تنظمه  الذي 
جميع  اجتياز  على  بناًء  اخلريجني  اختيار  �سيتم 
واأنظمة  ق�انني  و�سمن  بنجاح  الختبارات  مراحل 
املت�قع  الطلبة،  تر�سيح  تت�ىل اجلامعة  كما  الهيئة، 
"رعاية  برنامج  اإىل  لالنت�ساب  للهيئة  تخرجهم، 
ق�انني  �سمن  وذلك  )براعم(  الهيئة"  يف  الطالب 
امل�قعة،  املذكرة  بن�د  ووفق  واأنظمتها.  الهيئة 
يعمل اجلانبان على التعاون يف جمال ال�ست�سارات 
املهنية والدعم والتط�ير امل�ؤ�س�سي ب�سكل عام ويف 
والجتماعية  والإدارية  الب�سرية  التنمية  جمال 
تنظيم  يف  الطرفان  يتعاون  كما  خا�س،  ب�سكل 
املتخ�س�سة  والندوات  العمل  وور�س  امل�ؤمترات 
والربامج التدريبية التي تناق�س وت�ستعر�س اأحدث 
ذات  املجالت  يف  املمار�سات  واأف�سل  التط�رات 
الهتمام امل�سرتك، وكذلك اإجراء برامج وم�سروعات 
الطرفني.   واأهداف  ت�جهات  وتن�سط  تدعم  م�سرتكة 
كذلك ت�ؤكد ن�س��س املذكرة على اأهمية تعزيز العمل 
امل�سرتك بني الطرفني لرت�سيخ اأ�س�س واأفاق التعاون 
كما  امل�سرتكة،  البح�ث  بينهما يف جمالت  امل�سرتك 
تق�م الهيئة بت�فري فر�س التدريب لطالب اجلامعة 
كما  والعملي.  ال�سيفي  التدريب  برامج  خالل  من 
وتط�ير  دعم  يف  بامل�ساهمة  اأب�ظبي  جامعة  تق�م 
تقدمي  خالل  من  للهيئة  التابعة  الب�سرية  امل�ارد 
بهدف  املهنية،  وال�ست�سارات  التدريبية  الربامج 
بدور  لالرتقاء  الهيئة  بها  تق�م  التي  اجله�د  تعزيز 
يف  التميز  نح�  م�سريتها  ودعم  الب�سرية،  امل�ارد 
وتت�ىل  والقيادية.  واملالية  الإدارية  املمار�سات 
للهيئة  تخرجهم،  املت�قع  الطلبة،  تر�سيح  اجلامعة 
الهيئة"  يف  الطالب  "رعاية  برنامج  اإىل  لالنت�ساب 

)براعم( و�سمن ق�انني الهيئة وانظمتها.

 المذكرتان تؤكدان 
أهمية تبادل الدعم 
الفني و خاصة فيما 

يتعلق بنظم إدارة 
االستثمارات
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هيئة  يف  الـــتـــدريـــب  مـــركـــز  احــتــفــل 
من   50 بتاأهيل  وال�سلع  املالية  الأوراق 
اخلدمات  ب�سناعة  والعاملني  ال��سطاء 
ـــذيـــن جنـــحـــ�ا يف اجــتــيــاز  املـــالـــيـــة، ال
يف  للعمل  املهني  الرتخي�س  اختبارات 
لريتفع  بالدولة،  املالية  الأوراق  اأ�س�اق 
الربنامج  لهذا  وفقًا  املتاأهلني  عدد  بذلك 

اإىل 91 �سخ�سًا منذ تاأ�سي�سه.
 43 الربنامج  من  الآن  حتى  وتــاأهــل 
ممثل و�سيط، و 45 مدير تداول ومدير 
 3 اإىل  اإ�سافة  داخلي،  ومراقب  عمليات 

حمللني ماليني.
ــه الــطــريــفــي  ــل ــدال وقـــــام �ــســعــادة عــب
الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة بــتــ�زيــع 
الرتخي�س  بــرنــامــج  اجــتــيــاز  �ــســهــادات 
بالتعاون  تنفيذه  يتم  ـــذي  وال املــهــنــي، 
مـــع املــعــهــد املــعــتــمــد لـــــــالأوراق املــالــيــة 
 ،CISI املــتــحــدة  باململكة  وال�ستثمار 
ــن اأجنـــزوا  ــذي عــلــى 50 و�ــســيــطــًا مــن ال
حفل  خــالل  وذلــك  الــربنــامــج،  متطلبات 
اإبريل  �سهر  خالل  دبي  يف  اأقيم   تكرمي 

املا�سي.
يذكر اأن الهيئة �سبق اأن وقعت مذكرة 
يناير   29 بــتــاريــخ  املــعــهــد  مـــع  تــفــاهــم 
اتفاقية  كــذلــك  معه  وقــعــت  كما   ،2008

ــتــاأهــيــل  تــقــدمي خـــدمـــات الـــتـــدريـــب وال
 16 بتاريخ  املاليني  واملحللني  لل��سطاء 

يناير 2009.
وتال ذلك ت�سكيل جمل�س اأمناء للمركز 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  قـــرار  عــلــى  بــنــاء 
وتت�سمن   ،2011 ل�سنة  )13/ر(  رقــم 
�سالحيات املجل�س ر�سم ال�سيا�سة العامة 
ملركز التدريب والإ�سراف على تنفيذها، 
الت�سغيلية  اخلــطــة  ــــرار  واإق ومناق�سة 
ملركز  الإ�سرتاتيجية  واخلطة  ال�سن�ية 
الإجنــازات  تقارير  ومناق�سة  التدريب، 
ومناق�سة  للمركز،  الأداء  ومــ�ؤ�ــســرات 
اإ�سافة  ال�سن�ية،  التقديرية  امليزانية 
اأن�سطة  لتط�ير  الأولــ�يــات  حتديد  اإىل 
الأكادميية  اجلــ�انــب  جميع  من  املركز 

والإدارية واملالية.
و�سع  مبهمة  املجل�س  ي�سطلع  كما 
التدريب  بــربامــج  املتعلقة  الأولـــ�يـــات 
ينفذها  اأن  يجب  التي  املجتمع  وخدمة 
مــركــز الـــتـــدريـــب، ودرا�ــــســــة الــر�ــســ�م 

املقرتحة متهيدًا لرفعها لالعتماد.
وي�سم جمل�س الأمناء �سعادة عبدالله 
الأمــنــاء   جمل�س  رئي�س  الطريفي  �سامل 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
والــ�ــســلــع، والــدكــتــ�ر بــ�ــســام الــ�ــســاكــت 

الأمــنــاء،  جمل�س  رئي�س  ونــائــب  ع�س� 
الأوراق  هيئة  مف��سي  جمل�س  رئي�س 
ــاء  ـــة �ــســابــقــًا، والأعــ�ــس ـــي املــالــيــة الأردن
ـــيـــان  اأمـــــني عــــام اإحتــــاد  �ـــســـالح احلـــل
�سابقًا،  العربية  املالية  الأوراق  هيئات 
جمل�س  رئي�س  بهزاد  فــ�زي  والدكت�ر 
لــالأوراق  الأو�سط  ال�سرق  ملركز  الدارة 
�سيف  املالية والتدريب، والدكت�ر عبيد 
م�ست�سار  املجل�س  �سر  اأمـــني  الــزعــابــي 

البح�ث ومدير مركز التدريب.
تكرمي  افتتاح حفل  كلمته خالل  ويف 
املجتازين  ال��سطاء  من  الثانية  الدفعة 
اإن  الطريفي  قــال  التاأهيل،  لختبارات 
ميثل  ال��سطاء  مــن  الــعــدد  هــذا  تــاأهــيــل 
�سناعة  يف  العمل  ل�س�ق  م�سافة  قيمة 
وقطاع  عم�مًا  بالدولة  املالية  الأوراق 
وجه  على  املـــايل  والتحليل  الــ��ــســاطــة 

اخل�س��س. 
الهيئة للربنامج  "ا�ستحداث  اأن  واأكد 
اإطــار  يف  يــنــدرج  لل��سطاء  الــتــاأهــيــلــي 
الدور املن�ط بها يف الرتقاء بالأ�س�اق 
املالية"،  اخلــدمــات  �ــســنــاعــة  وتــطــ�يــر 
من�هًا اإىل  اأن الربنامج اأخذ على عاتقه 
عالية  مهنية  معرفة  ت�فري  على  العمل 
الت�سريعية  املنظ�مة  تراعي  امل�ست�ى 

ــــــارات،  ــة بـــدولـــة الإم ــي ــال لـــالأ�ـــســـ�اق امل
البيئة  خ�س��سية  اعتبارها  يف  وتاأخذ 
تزويد  بهدف  وذلــك  فيها،  ال�ستثمارية 
مبتخ�س�سني  املالية  اخلــدمــات  �سناعة 
ـــــى مــ�ــســتــ�ى تــاأهــيــل عــاملــي،  عــلــى اأرق
حا�سلني على ترخي�س مهني معتمد يف 
اأمر  وه�  العاملية،  الأ�س�اق  من  العديد 
ي�سب يف النهاية يف �سالح تط�ير مهنة 
واأدائها،  بكفاءتها  والرتقاء  ال��ساطة 
وي�سهم يف تر�سيخ معايري التمّيز املهني 
املتعلقة  املــمــار�ــســات  �ــســالمــة  و�ــســمــان 
تــتــم يف قطاع  الــتــي  املــعــامــالت  بــكــافــة 

الأوراق املالية.
"ميثل  الإجنـــــاز  هـــذا  اأن  ـــاف  واأ�ـــس
بــالأداء  الرتقاء  درب  على  مهمة  خط�ة 
ومـــ�اكـــبـــة الـــتـــطـــ�رات املــتــالحــقــة يف 

اأ�س�اق املال العاملية". 
مركز  يــقــ�م  الــربنــامــج،  ومبقت�سى   
للتدريب  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة 
املهني  للرتخي�س  اختبارات   6 باإجراء 
ــثــمــار –  ــت تــتــ�ــســمــن )مــقــدمــة يف ال�ــس
والأنــظــمــة  والــقــ�انــني  الــــدويل،  املنهج 
املالية،   والأوراق  الإمـــارات،  يف  املالية 
الت�سغيلية،  واملخاطر  الـــدويل،  املنهج 
واإدارة  املــالــيــة،  اخلـــدمـــات  وخمـــاطـــر 

وفق أفضل المعايير العالمية

مركز الهيئة للتدريب ي�ؤهل 91 و�شيطًا ب�شناعة اخلدمات منذ تاأ�شي�شه 
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الربنامج  باأن  علمًا  الدويل(،  ال�ستثمار 
العاملة  للفئات  ــا�ــس  الأ�ــس يف  يــتــ�جــه 
والتي  بالدولة،  ال��ساطة  �سركات  يف 
ومــديــري  الــ��ــســطــاء،  )ممثلي  تت�سمن 
العمليات، واملراقبني  التداول، ومديري 

الداخليني، واملحللني املالني(. 
الربنامج  ت�سميم  مت  اأنــه  اإىل  ي�سار 
مذكرة  مبقت�سى  الهيئة  ملتطلبات  وفقًا 
ال�ستثمار  معهد  مــع  املــ�قــعــة  التفاهم 
اإحـــدى  يــعــد  الــــذي  ــيــة،  املــال والأوراق 
اجلهات الرائدة عامليًا يف جمال التاأهيل 
اخلدمات  �سناعة  يف  للعاملني  املهني 
املالية. ويقدم مركز التدريب، الذي يقع 
معفاة  اختبارات  بدبي،  الهيئة  مقر  يف 
بالفعل  العاملني  للم�اطنني  الر�س�م  من 
يف  الراغبني  اأو  ال��ساطة  �سركات  يف 
اإ�سافة  املجال،  هذا  يف  م�ستقباًل  العمل 

اإىل م�ظفي الهيئة امل�اطنني.
التاأهيل  بــرنــامــج  اجــتــيــاز  واأ�ــســبــح 
ــي �ـــســـركـــات الــ��ــســاطــة  ــي ملــ�ظــف ــن ــه امل
ي�سرتط   بحيث  لعتمادهم  لزمًا  متطلبًا 
الربنامج  اجتياز  �سهادة  على  ح�س�لهم 
التاأهيلي، ويتعني على كافة الراغبني يف 
العمل كمدراء تداول اأو مديري عمليات 
اأو مراقبني داخليني اجتياز الختبارات 
الأربــعــة لــلــربنــامــج الــتــاأهــيــلــي يف حني 
اإجتياز ثالثة  ُيطلب من ممثلي ال��سيط 

اختبارات فقط.
الـــنـــجـــاح يف الخــتــبــار  ويــتــطــلــب   
الكلية،  الدرجة  من   %70 على  احل�س�ل 
وبانتهاء مراحل التاأهيل للربنامج يك�ن 
مهني  تاأهيل  على  ح�سل  قد  به  امللتحق 
العديد  يف  عــاملــيــًا  بــه  ومــعــرتف  معتمد 

املتط�رة يف جمال اخلدمات  الــدول  من 
املالية يف اأوروبا ودول اأخرى.

 ويـــتـــعـــني عـــلـــى املــنــ�ــســمــني اجلـــدد 
الفئات  من  ال��ساطة  �سركات  يف  للعمل 
قبل  الربنامج  هذا  اجتياز  اإليها  امل�سار 
يف  بالعمل  الرتخي�س  على  ح�س�لهم 

الأ�س�اق املالية بالدولة.
املالية  الوراق  هيئة  مــركــز  ـــان  وك
بتدريب  مهامه  بداأ  قد  للتدريب  وال�سلع 

مهنة  يف  يعمل�ن  و�سيطًا   80 حــ�ايل 
الــ��ــســاطــة يف ا�ــســ�اق املـــال بــالــدولــة، 
وذلك �سمن الربنامج التاأهيلي للعاملني 

يف حقل ال��ساطة.
وا�ستهل مركز التدريب التابع للهيئة 
من  طلبات  بتلقى  التاأهيلي  بــرنــاجمــه 
وذلك  لالختبار،  و�سيط    200 من  اكرث 
للتاأهل ملهنة ال��ساطة التي باتت متطلبًا 

ملمار�ستهم املهنية.

املــركــز  اأن  اإىل  الإ�ــــســــارة  وجتـــــدر 
معهد  مــع  اتفاقية  املا�سي  الــعــام  وقـــع  
امل�ؤ�س�سة   ،CFA املعتمد  املايل  التحليل 
التحليل  �سهادات  تقدم  التي  الأمريكية 
املاليني  املحللني  لعتماد  ــك  وذل املـــايل، 
من  عليها  يح�سل�ن  �ــســهــادة  مبــ�جــب 
املحللني  اعتماد  يتم  ومب�جبها  املعهد 
دولة  اأول  بذلك  الإمارات  لتك�ن  املاليني 

عربية ترخ�س للمحللني املاليني.

الدورات التدريبية التخصصية المنفذة  حتى 30 ابريل 2012 
1. حتليل البيانات املالية- متقدم

2. اأخالقيات املهنة للمفت�سني املاليني
3. الآليات احلديثة لتقييم ال�سركات

4. اآلية الندماج وال�ستح�اذ يف جمال �سركات امل�ساهمة العامة
5. التداول بالهام�س

CIA 6. �سهادة
CFA 7. �سهادة

8. م�ستجدات معايري الإف�ساح املايل الدولية.

9. م�ستجدات ح�كمة ال�سركات
10. �سناديق ال�ستثمار

11. �سابط المتثال
12. الأ�ساليب الكمية يف تقييم ال�سركات

13. اأ�ساليب الحتيال يف اإعداد البيانات املالية وطرق ك�سفها
14. اأدوات اإدارة املخاطر للم�ؤ�س�سات ال�ستثمارية

15. معايري " بازل " /3
16. اجلرائم املالية يف الأ�س�اق املالية

.2012 ابريل   30 حتى  و   2009 اأكت�بر   26 يف  الختبارات  بداية  منذ  مرة   )1920( املهني  الرتخي�س  اختبارات  لنظام  اجلل��س  مرات  عدد  اإجمايل  • بلغ 

تأهيل  43 ممثل وسيط و 45 مدير تداول ومدير عمليات ومراقب داخلي 
إضافة إلى 3 محللين ماليين من البرنامج حتى نهاية ابريل  2012

70% من الدرجة الكلية للنجاح في االختبار الحصول على  وبانتهاء مراحل 
التأهيل يكون الملتحق حصل على تأهيل مهني معتمد عالميا
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"املحفظة"  التلفزي�نية  امل�سابقات  برنامج  اختتم 
خالل  فائزين   6 عن  بالإعالن  والثانية  الأوىل  دورتيه 
الكربي  مبارك  امل�اطن  ــدورة  ال وفــاز خالل  الــدورتــني. 
درهــم  األـــف   100 والبالغة  الأوىل  الــربنــامــج  بــجــائــزة 
الربنامج  تف�قه على مدى حلقات  بعد  اإمــاراتــي، وذلــك 
مع  بالتعاون  عربية   CNBC قناة  على  يعر�س  الــذي 
هيئة الأوراق املالية وال�سلع. و�سهدت املراحل الأخرية 
من الربنامج ندية بني املر�سحني الثالثة الذين وا�سل�ا 
اجتياز مراحل الت�سفية يف الربنامج و�س�ًل اإىل احللقة 
الأخرية، وذلك من اأ�سل 13 مت�سابقًا بداأت بهم احللقة 

الأوىل من الربنامج.
و ح�سل م�اطنان على جائزتني من اجل�ائز املالية 
الثالث للربنامج، و التي بلغت قيمتها 150 األف درهم؛ 
مق�سمة ب�اقع مائة األف درهم للفائز الأول مبارك الكربي 
نبيل،  اأحمد  الثاين  للفائز  درهم  األف  و30  )اإمــاراتــي(، 

و20 األف درهم للفائز الثالث علي را�سد)اإماراتي(.
 وقام بت�سليم جائزة الفائز الأول �سعادة حممد خليفة 
اخلدمات  ل�س�ؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احل�سري 

امل�ؤ�س�سية وامل�ساندة بالهيئة.
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �سعادة  واأعرب 
لهيئة الأوراق وال�سلع عن �سعادته بنجاح فكرة الربنامج 
يف ن�سر الت�عية بق�اعد التداول والأنظمة التي حتكم 

الأ�س�اق املالية بالدولة.
 واأكد اأن هذه املبادرة تاأتي متا�سيًا مع الدور الت�ع�ي 
تعزيز   اإىل  الهيئة  خالله  مــن  ت�سعى  ــذي  ال والتثقيفي 
اإدراك جمه�ر املتعاملني بالأ�س�اق املالية، واأهمية التقيد 
واللتزام  الأ�ــســ�اق،  يف  التداول  حتكم  التي  بالأنظمة 
ال�ستثماري،  الــقــرار  اتــخــاذ  عند  املتبعة  بــالإجــراءات 
وت��سيع قاعدة املعرفة بكل ما يتعلق باأ�س�اق املال عرب 
طيف غني من الربامج، وتر�سيخ مفاهيم التداول ال�سليم 
يف اأ�س�اق املال. ومبا يخدم قطاع الأ�س�اق املالية ب�سكل 

خا�س والقطاع القت�سادي ب�سكل عام. 
التداول  مفاهيم  تر�سيخ  اإىل  ت�سعى  الهيئة  اإن  وقال 
بكل  املعرفة  قاعدة  وت��سيع  املــال  اأ�ــســ�اق  يف  ال�سليم 
الربامج،  من  غني  طيف  عرب  املــال  باأ�س�اق  يتعلق  ما 
وال��سائل  واجلماهريي  املبا�سر  الت�سال  وا�ساليب 
املقروءة واملرئية وامل�سم�عة، مع التن�يع يف الق�الب 
التثقيفية  مادتها  بها  تعر�س  التي  الفنية  والأ�ساليب 
ور�سالتها الت�ع�ية و�س�ًل اإىل خمتلف �سرائح جمه�ر 

امل�ستثمرين واملهتمني.  
"اعتماد  اإىل  من جهته، لفت �سعادة حممد احل�سري 
الربنامج �سكاًل جديدًا متثل  يف قالب امل�سابقات املعدة 

وخا�سة  للم�ستثمرين  تثقيفية  من�سة  لت�فري  خ�سي�سًا 
الأ�سهم  اأ�س�اق  التداول يف  ال�سباب املقبل على  من فئة 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
قان�نية  جرعة  ت�فري  الربنامج  "ا�ستهدف  وقــال   
للمتعاملني  ال�ستثمارية  الثقافة  مب�ست�ى  لــالرتــقــاء 
ماليني،  وحمللني  وو�سطاء  م�ستثمرين  مــن  بال�س�ق 
ال�س�ابط  اتباع  اأن تركيز الربنامج على  اإىل  بالإ�سافة 
التي  املــخــالــفــات  وجتــنــب  امل�سابقة  بــقــ�اعــد  اخلــا�ــســة 
تاأثري جيد على  له  كــان  الأ�ــســ�اق، رمبــا  ترتكب يف  قد 
داخل  لي�س  املال  اأ�س�اق  بالتداول يف  املهتمني  ال�سباب 
الدولة وح�سب، ولكن من كافة امل�ستثمرين الراغبني يف 

التداول بالأ�س�اق املحلية".
واأ�ساف اأن "الربنامج قام على فكرة املحاكاة بحيث 
يتداول املت�سابق�ن من خالل برنامج افرتا�سي يحاكي 

على  تاأثري  اأي  لتداولتهم  يك�ن  اأن  دون  املايل  ال�س�ق 
كافة  بر�سد  الربنامج  يق�م  ولكن  احلقيقي،  ال�س�ق 
مما  عنها  تقرير  وتــقــدمي  بها،  قــامــ�ا  التي  ــداولت  ــت ال
الناحية  من  ب�ساأنها  تقييم  اإ�سدار  التحكيم  للجنة  يتيح 
و�سروط  الهيئة  اأنظمة  مع  ت�افقها  حيث  من  اأو  الفنية 

الربنامج".
بدوره، عرب حممد برهان مدير عام CNBC عربية 
ن�عية  نقلة  من  فيه  ملا  "املحفظة"  بربنامج  فخره  عن 
مزجه  اإىل  بالإ�سافة  واملالية،  القت�سادية  الربامج  يف 
امل�سابقات  وبرامج  جهة  من  ال�ستثماري  التثقيف  بني 
وتلفزي�ن ال�اقع من جهة ثانية، م�سريًا اإىل اأن الربنامج 
عربية   CNBC ــتــزامــات  واإل ل�سيا�سات  امــتــدادًا  يعد 
القا�سية بتقدمي كل ما من �ساأنه ن�سر ال�عي ال�ستثماري 

وثقافة التداول يف اأ�س�اق املال".

أول برنامج مسابقات من نوعه في القنوات الفضائية برعاية »الهيئة« 

»املحفظة« يختتم م��شمه الثاين ويكافئ الفائز الأول بـ 100 األف درهم

فاز بالدورة الثانية من برنامج امل�سابقات التلفزي�نية "املحفظة" كل من ثائر كنج� باملركز الأول وح�سام 
حمدان يف املركز الثاين وعالء البا�سا يف املركز الثالث.

وعقدت الدورة الثانية من برنامج امل�سابقات التلفزي�نية "املحفظة" خالل الفرتة املمتدة بني مار�س وي�ني� 
اإماراتي  درهــم  األــف   100 مبلغ  مت�سابق  كل  منح  على  "املحفظة" تق�م  برنامج  فكرة  اأن  اإىل  ي�سار  اجلــاري. 
)افرتا�سية( ت�سكل الأ�سا�س لتك�ين حمفظة ا�ستثمارية مك�نة من اأ�سهم مدرجة يف اأ�س�اق الأ�سهم الإماراتية 
في�سرتون ويبيع�ن وفق معطيات ال�س�ق ومن خالل اأف�سل املمار�سات التي ت�سجعها هيئة الأوراق املالية مع 

احلذر من ارتكاب املخالفات التي تنهى عنها اأنظمة الهيئة، اأو تلك التي تن�س عليها �سروط امل�سابقة.
مرتبطة  عملياتها  تك�ن  للربنامج،  خ�سي�سا  معدة  الكرتونية  ــداول  ت من�سة  خــالل  من  الــتــداولت  وتتم 
املال  اأ�س�اق  التي تطبق يف  نف�سها  والت�سريعات  للق�انني  التداولت  CNBC عربية ح�سرًا. وتخ�سع  بقناة 
يكن  مل  اأنه  اإل  للب�ر�سة  احلقيقي  احلال  تعك�س  ال�س�ق  واأرقــام  التداول  ظروف  اأن  من  وبالرغم  الإماراتية. 

لتداولت امل�سرتكني اأي تاأثري على حركة م�ؤ�سرات ال�س�ق الفعلية.

احل�ضري ي�ضلم اجلائزة للكربي بح�ضور حممد برهان
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بغرض تعزيز الوعي االستثماري 

الهيئـة تعـر�س مطب�عات وم�اد فيلمية 
فـي معر�س اأب�ظبي الدويل للكتاب

عقد  الذي  للكتاب  الدويل  اأب�ظبي  معر�س  فعاليات  خالل  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  ا�ستعر�ست 
م�ؤخرًا، قائمة كبرية وجديدة من الإ�سدارات واملطب�عات التثقيفية يف جمال الأ�س�اق املالية بالإ�سافة 

اإىل م�اد فيلمية )ت�ع�ية وت�سجيلية( مت عر�سها للجمه�ر واحل�س�ر. 
املجتمعية،  م�س�ؤوليتها  وتعزيز  ال�ستثمارية  املعرفة  ن�سر  اإىل  م�ساركتها  خالل  من  الهيئة  وتهدف 
والتاأكيد على اهتمامها بدعم الأن�سطة واملبادرات ذات ال�سلة بالت�عية ال�ستثمارية باعتبار اأن املعار�س 
متثل اإحدى قن�ات الت�سال املبا�سر والتي حتقق تاأثريًا فعاًل يف جمال ت�عية امل�ستثمر وتط�ير قناعاته. 
وا�ستهدف جناح هيئة الأوراق املالية وال�سلع، مبا يقدمه من خدمات ت�ع�ية، �سرائح املجتمع كافة؛ 
واملهتم�ن  واجلامعات  املدار�س  وطالب  املالية  الأ�س�اق  يف  واملتعامل�ن  امل�ستثمرون  مقدمتهم  ويف 

عم�مًا.
 وقدم اجلناح لزواره مطب�عات وم�اد فيلمية م�س�رة وتقارير تف�سيلية لإجنازات الهيئة وم�سريتها 
منذ تاأ�سي�سها ومالمح التط�ير والتحديث، واأعمالها وخدماتها للم�ستثمرين، مبا يخدم كل فئات املهتمني 

بال�ستثمار يف الأوراق املالية. 
تبداأ  املب�سطة ت�سم ع�سرة عناوين  الت�عية  لزوار اجلناح �سل�سلة متميزة من كتيبات  الهيئة  وقدمت 
من التعريف ب�س�ق املال واملفاهيم الرئي�سة له، وتتدرج اإىل �سرح الق�ائم املالية وكيفية قراءتها وحتى 

�سناديق امل�ؤ�سرات املتداولة وكذلك ق�اعد تداول عق�د ال�سلع. 
تقليدًا  ال�ستثمارية  الت�عية  جمال  يف  اجلديدة  بالإ�سدارات  للدولة  الثقافية  املعار�س  رفد  واأ�سبح 
اإ�سافة مهمة  بالدولة، مبا ميثل  املهمة  الثقافية  التظاهرة  املالية مل�اكبة هذه  الأوراق  را�سخًا لدى هيئة 
اأب�ظبي الدويل للكتاب باعتباره من�سة مهمة ت�سعى  اإىل ر�سيد الطرفني. كما تنظر الهيئة اإىل معر�س 
اخلدمات  تط�ير  �سعيد  على  كامل  عام  مدار  على  اأجنزته  مبا  امل�ستثمرين  جمه�ر  لتعريف  خاللها  من 
والرتقاء بالأداء يف اأ�س�اق الدولة.  يذكر اأن معر�س اأب�ظبي الدويل للكتاب يف دورته الـ22 ، والذي 
اأقيم حتت رعاية الفريق اأول �سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب� ظبي نائب القائد الأعلى 
اأب�ظبي  مركز  يف  اأبريل(   2 – مار�س   28( انعقاده  فرتة  خالل  كبريا  اقبال  �سهد  قد  امل�سلحة،  للق�ات 
ال�طني للمعار�س. وا�ستقطب املعر�س اأكرث من 900 جهة ن�سر من 54 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، 

ويقدم ما يزيد على ن�سف ملي�ن كتاب بـ33 لغة خمتلفة. 

اإطالق خدمات اإلكرتونية جديدة 
لل�شركات امل�شاهمة العامة و�شركات 

ال��شاطة عرب م�قع الهيئة

�سمن �سعيها الدائم لتقدمي اأف�سل اخلدمات جلمه�ر 
املتعاملني وفق اأرقى املعايري العاملية وحتقيقاُ ملبادرات 
يخ�س  فيما  والت�سغيلية،  ال�سرتاتيجية  خطتيها 
با�ستخدام  املتعاملني  كافة  على  الإجـــراءات  تب�سيط 
املالية  الأوراق  هيئة  اأطــلــقــت  املــتــطــ�رة،  التقنيات 
م�قعها  عــرب  اجلــديــدة  اخلــدمــات  مــن  عـــددًا  وال�سلع 
خدمة  بينها  من   www.sca.gov.ae الإلكرتوين 
وامل�افقة  العامة،  امل�ساهمة  �سركات  ت�سجيل  جتديد 
على عقد اجلمعيات العم�مية، وطلب �سهادة ملن يهمه 
�سركات  ترخي�س  جتــديــد  خــدمــة  اإىل  اإ�ــســافــة  الأمـــر، 
ن�ساطاتها،  مبــزاولــة  الرتخي�س  وجتديد  ال��ساطة، 

وذلك  ابتداًء من العام احلايل 2012.
واأ�سار �سعادة حممد خليفة احل�سري نائب الرئي�س 
اإىل  بالهيئة  وامل�ساندة  امل�ؤ�س�سية  للخدمات  التنفيذي 
من  اخلدمات  هذه  على  احل�س�ل  للمتعامل  ميكن  اأنه 
معامالته  واإجنـــاز  وخارجها  الــدولــة  داخــل  مكان  اأي 
ال�قت  ي�فر  مما  الهيئة  مكاتب  ملراجعة  احلاجة  دون 
واجلهد. واأ�ساف اأن عدد �سركات ال��ساطة التي قامت 
بلغ  الإلــكــرتوين  امل�قع  خــالل  من  ترخي�سها  بتجديد 

نح� 29 �سركة.
املــ�ؤ�ــســ�ــســي  الأداء  تــعــزيــز  اإطـــــار  يف  اأنـــــه،  واأكـــــد 
الت�سغيلية  عملياتها  بني  الن�سجام  وحتقيق  للهيئة 
الإمـــارات،  دولــة  حلك�مة  ال�سرتاتيجية  وامل�جهات 
املقدمة  اخلــدمــات  تعزيز  على  العمل  حــالــيــًا  يــجــري 
املزيد  اإطــالق  اجلــاري  العام  خالل  و�سيتم  اإلكرتونيًا، 

من اخلدمات الإلكرتونية.
 ي�سار اإىل اأن هيئة الأوراق املالية تعتمد يف تطبيقها 
ملختلف اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمتعاملني معها 
اأف�سل معايري نظم احلماية املتط�رة، على م�ست�يات 
خمتلفة، عرب ا�ستخدام عدة تقنيات حديثة يف حماية 
املعل�مات ل�سمان اأمن املعل�مات و �سريتها و ت�فرها 

ب�سكل اآمن على ال�سبكة العنكب�تية.
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 اأ�ساد  معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�س�ري 
الأوراق  هيئة  اإدارة   جمل�س  رئي�س  القت�ساد  وزيــر 
للدولة  احلكيمة  القيادة  قدمته  مبا  وال�سلع،  املالية 
اإر�ساء �س�ق مالية ق�ية ونا�سجة باعتماد تطبيق  يف 
هذا  لتحقيق  مهمة  مت�ا�سلة  ومبادرات  عاملية  برامج 

الطم�ح. 
المارات  لدولة  ال�طني  القت�ساد  اإن  معاليه  وقال 
لالأزمات  الت�سدي  يف  جدارته  اأثبت  املتحدة  العربية 
يف  و�سالبته  م�سداقيته  اأي�سا  اأثــبــت  كما  العاملية، 

م�اجهة  املتغريات القليمية.

 24 الــــ  املـــ�ؤمتـــر  يف  كلمته  يف  مــعــالــيــه  واأ�ـــســـاف   
ال�سركات  اأن  الإلكرتوين،   لالإف�ساح  الدولية  للمنظمة 
املدرجة �سهدت عاما ن�سطا وناجحا خالل عام 2011، 
بدولة  املــال  بــاأ�ــســ�اق  النم�  مــعــدلت  اأن  اإىل  من�ها 
العربية املتحدة ل تقت�سر على قطاع واحد،  المارات 
ح�ايل  اإىل  امل�سريف  القطاع  دخل  �سايف  ارتفع  فقد 
عام  عــن  ملم��سة  زيـــادة  يف   2011 عــام  خــالل   %30
قطاع  يف  النم�  ن�سبة  اأيــ�ــســا  ارتــفــعــت  ــد  وق  ،2010
يف  النم�  معدل  ارتفع  بينما   %7 يعادل  ما  اإىل  الطاقة 

قطاع اخلدمات اإىل ح�ايل %3.

خالل افتتاحه المؤتمر الـ 24 للمنظمة الدولية لإلفصاح اإللكتروني 

معايل �شلطان املن�ش�ري ي�شيد بدور القيادة احلكيمة 
للدولة فـي اإر�شاء �ش�ق مالية ق�ية ونا�شجة بالإمارات

 تطبيق شامل لنظام 
االفصاح االلكتروني  
على كافة الشركات 
المساهمة العامة  
المقيدة والمدرجة 

باألسواق المالية

مؤتمرات



أخبار الهيئة

17أوراق مالية

لغة  لتطبيقات  الهيئة  "تبني  املن�س�ري:  واأ�ساف 
)اك�س بي ار ال( التي تعترب من اأحدث واأدق خمرجات 
�ساحب  ت�جيهات  مع  جتاوبًا  ياأتي  املعل�مات،  تقنية 
رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم� 
بت�فري  دبــي  حاكم  ـــ�زراء،  ال جمل�س  رئي�س  الــدولــة، 
المــارات  بدولة  الإلكرتونية  احلك�مة  مق�مات  كافة 

املتحدة". العربية 
تفاعلت  العملية،  املبادرة  هذه  اأن  معاليه  واأو�سح 
الهيئة  ومــبــادرات  اأنظمة  مــن  �سبقها  مــا  مــع  اإيجابيا 
 36 ت�سمنت  ت�سريعية  بنية  ايجاد  على  عملت  التي 
عام  يف  ان�سائها  منذ  الهيئة  اأ�سدرتها  وت�سريعا  نظاما 
فقد  الطــار  هــذا  ويف  احلا�سر،  وقتنا  وحتى   2000
بلغت ن�سبة الف�ساح لل�سركات املدرجة  باأ�س�اق املال 

بالدولة م�ست�يات ج�هرية غري م�سب�قة فاقت %98.
الف�ساح  نظام  تطبيق  مت  "اأنه  املن�س�ري:  وبني 
اأكرب  من  �سركة   20 نح�  على   XBRL الـ  اللكرتوين 
جتريبية،  كمرحلة  الأ�ــســ�اق  يف  املــدرجــة  ال�سركات 

 االقتصاد الوطني أثبت 
جدارته في التصدي 

لألزمات العالمية كما 
أثبت مصداقيته وصالبته  
في مواجهة  المتغيرات 

االقليمية
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و�س�ف ي�سهد يف العام القادم تطبيقا �ساماًل على كافة 
ال�سركات امل�ساهمة العامة  املقيدة واملدرجة بالأ�س�اق 

املالية".
املا�سي  مار�س  الهيئة   نظمته  الذي  امل�ؤمتر،  وعقد 
بن  �سلطان  املهند�س  معايل  رعاية  حتت  اأب�ظبي،  يف 
اإدارة  �سعيد املن�س�ري وزير القت�ساد رئي�س جمل�س 

هيئة الأوراق املالية وال�سلع.
الطريفي  الله  عبد  �سعادة  الفتتاحي  احلفل  ح�سر 
وال�سلع،  املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
والرئي�س  املــنــتــدب  الع�س�  كــاظــم  عي�سى  و�ــســعــادة 
البل��سي  را�سد  و�سعادة  املايل،  دبي  ل�س�ق  التنفيذي 
املالية،  لـــالأوراق  اأب�ظبي  ل�س�ق  التنفيذي  الرئي�س 
واملتخ�س�سني  واخلـــــرباء  املــ�ــســ�ؤولــني  مــن  ولــفــيــف 
والباحثني يف القطاع املايل من داخل الدولة وخمتلف 

اأنحاء العامل.
ويـــاأتـــي املـــ�ؤمتـــر �ــســمــن جــهــ�د الــهــيــئــة لــالرتــقــاء 
بالدولة،  املالية  الأوراق  قطاع  يف  الأداء  مب�ست�ى 
اللكرتوين  الف�ساح  تطبيقات  على  ال�س�ء  وت�سليط 
و�سركات  العامة،  امل�ساهمة  لل�سركات  املالية  للتقارير 
لغة  با�ستخدام  املختلفة  املالية  واجلهات  ال��ساطة، 

الربجمة املرنة للتقارير املالية.
كل  الهيئة،  جانب  اإىل  امل�ؤمتر،  تنظيم  يف  و�سارك   
من �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية، و�س�ق دبي املايل، 
خالل  مــن  ــكــرتوين،  الإل لالإف�ساح  الدولية  واملنظمة 

جلنة اك�س بي اآر ال الإمارات.
رئي�سة  ت�ما�س  اآرلـــني  ال�سيدة  اأ�ــســادت  بــدورهــا، 
اللكرتوين  لالإف�ساح  الدولية  املنظمة  اإدارة  جمل�س 
ت�سهده  الــــذي  الــالفــت  الــتــطــ�ر  بــحــجــم   ،)XBRL(
املجالت  يف  كبرية  �سمعة  من  بلغته  ومــا  الإمــــارات، 

كافة.
امل�ست�ى  على  امل�ساركة  ت�ما�س"اإن  اآرلــني  وقالت 
هذا  يف  املتحدة   العربية  الإمـــارات  لــدولــة  الـــ�زاري 
هذا  ويعطي  مهمتنا،  لنجاح  حا�سمًا  اأمرا  يعد  احلدث 
امل�ؤمتر فر�سة رائعة لكت�ساب فهم اأعمق ح�ل خمتلف 
لغة  بتطبيق  املرتبطة  والف�ائد  والتحديات،  الدوافع، 

الربجمة املرنة لالإف�ساح الإلكرتوين".
من  ال�ا�سعة  املجم�عة  م�ساركة  "تاأتي  واأ�سافت 
واحلل�ل  املهنية،  والتخ�س�سات  وال�سناعات،  الدول، 
التقنية يف هذا ال�سب�ع دليال على جناحكم يف تط�ير 
ياأتي كجزء من ث�رة يف  الذي  معيار تقارير الأعمال، 

ا�ستخدام املعل�مات وامل�ساركة بها".
الإمـــارات  م�سروع  :"اأن  ت�ما�س  ال�سيدة  وبينت 
ر�سمي  ب�سكل  اإطالقه   �سيتم  والذي  املتحدة،  العربية 
لباقي  2012، ه� خارطة طريق  العام  من  اكت�بر  يف 
ووجهت  واآ�سيا"،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  البلدان 
التقنية  هذه  دعم  يف  ا�سهمت  التي  اجله�د  لكل  ال�سكر 

من الرعاة والداعمني كافة.

وقـــالـــت  اإن حمــــاور املـــ�ؤمتـــر، وهـــي الــ�ــســفــافــيــة، 
البيانات املتاحة، وامل�ث�قة، والقابلة للمقارنة واإعادة 
ال�ستخدام"، تعترب انعكا�سا مبا�سرا لتجربة الإمارات 
ومن  الريادي.  م�سروعهم  اإطالق  يف  املتحدة  العربية 
الآن  حتى  حتقيقها  مت  التي  الإيجابية  التط�رات  بني 
ت�سنيفات  وتط�ير  املتعددة،  التبادلت  يف  امل�ساركة 
والتاأمني  البن�ك  لقطاعي  اإ�سالمية  وغــري  اإ�سالمية 
)الأول  العربية  باللغتني  الت�سنيف  رمــ�ز  ت�ستخدم 

والإجنليزية. عامليا( 

3 ندوات و 19 جل�شة
الــكــربى يف  الرئي�سة  الــثــالث  الــقــاعــات  و�ــســهــدت    
متزامنة  رئي�سة  ندوات   3 اإقامة  باأب�ظبي  يا�س  فندق 
�سملت  جل�سة،   19 عــلــى  انق�سمت  الأول  الــيــ�م  يف 
"دعم  بــعــنــ�ان:  امل�سريف  القطاع  عــن  نــدوة  الأوىل: 
امل�سريف"،  القطاع  يف  املخاطر  تقييم  واآليات  عملية 
بال�سناعة  للتعريف  الأوىل  جل�سات،   6 وت�سمنت 
امل�سرفية، والثانية ت�سمنت عدة اأوراق عمل من بينها 
دعم  يف  الدولية  البن�ك  مراقبي  "دور  بعن�ان  ورقــة 

 مشروع اإلمارات  الذي سيطلق  بشكل رسمي في اكتوبر 2012  يعتبر 
خارطة طريق لباقي البلدان في منطقة الشرق األوسط وآسيا«

مؤتمرات

اآرلني توما�س خالل اإلقاء كلمتها
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ن�ق�ست  فيما  للمقارنة"،  وقابليتها  وت�فرها  البيانات  م�ث�قية 
 XBRL م�سروع  بعن�ان:"  عمل  ورقــة  الرابعة  اجلل�سة  خــالل 
الياباين"، قدمها �سني يامادا نائب مدير بنك اليابان، وا�ستعر�س 
 6 انطلق منذ  –الذي  لالإف�ساح  الياباين  امل�سروع  فيها م�جزًا عن 
الأ�سا�سية  اأهدافه  حيث  متفاوتة-من  اأفعال  ردود  وح�سد  �سن�ات 

ونتائجه، مع اإلقاء ال�س�ء على الإجنازات التي حققها امل�سروع.
ويف اجلل�سة اخلام�سة، مت عر�س ورقة عمل بعن�ان: "التقارير 
الدي�ن  اإيــفــاء  على  الــقــدرة  عــن  والتقارير   )FINREP( املالية 
اأندريا�س�يالر رئي�سة ق�سم  )COREP( يف العقد القادم"، قدمتها 

تكن�ل�جيا املعل�مات بهيئة امل�سارف الأوروبية.
وت�سمنت الندوة الثانية، ندوة ا�س�اق راأ�س املال،  التي جاءت  
 8 املال"،  راأ�ــس  اأ�ــســ�اق  يف  املهيكلة  البيانات  "حتديث  بعن�ان: 
البيانات  لتحديث  "املدخل  بعن�ان  عمل  ورقة  بينها  من  جل�سات، 
املن�س�ري  ل�سيف  املتحدة"،  العربية  الإمــارات  دولة  يف  املهيكلة 
املالية،  لالأوراق  اأب�ظبي  �س�ق  املدرجة يف  ال�سركات  ق�سم  رئي�س 
الثالثة فناق�ست ورقة عمل خلليفة رباع، نائب رئي�س  اأما اجلل�سة 
لتحديث  "املدخل  بــعــنــ�ان  املـــايل،  دبــي  ب�س�ق  العمليات  ق�سم 

البيانات املهيكلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة".
اخلا�س  الإف�ساح  نظام  "حتديث  على  الرابعة  اجلل�سة  وركزت 
بهيئة الأوراق املالية بالهند"، من خالل ورقة عمل للمدير التنفيذي 
ملجل�س الأوراق املالية والب�ر�سات بالهند، وورقة عمل مماثلة عن 
الأ�س�اق املالية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، وورقة عمل اخرى 
عن "تط�ر نظام الإف�ساح يف �س�ق راأ�س املال ال�سيني، كما ناق�ست 
"نظام الإف�ساح يف دولة الإمارات  اأوراق عمل عن  بقية اجلل�سات 
العربية املتحدة"، قدمها الدكت�ر ريان ليماند امل�ست�سار القت�سادي 
الرئي�سي، مدير وحدة اإدارة املخاطر بهيئة الأوراق املالية وال�سلع، 

اإ�سافة اىل ورقة عمل عن "حتديث ا�ستدامة التقارير املالية".

�ضيف املن�ضوري رئي�س اإدارة اإدراج ال�ضركات يف �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية خالل اإحدى اجلل�ضات

خليفة الرباع نائب رئي�س قطاع العمليات يف �ضوق دبي املايل خالل اإحدى اجلل�ضات

جانب من احل�ضور
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ال�سركات،  اإف�ساحات  على  الثالثة  الندوة  وركــزت 
باملعايري  املف�سحة  ال�سركات  الــتــزام  مــزايــا  تناولت 
وامل�ا�سفات، وحلقة نقا�سية للجنة املتعاملني مع نظام 
اخرى  نقا�سية  حلقة  الرابعة  اجلل�سة  ويف   .XBRL

.XBRL للجنة املخ�لني ل�ستخدام نظام
من  العديد  مناق�سة  للم�ؤمتر  الثاين  الي�م  و�سهد 
القدرة  )تقييم   ORSA تعريف  ومنها:  العمل  اأوراق 
واأهميتها،  املــخــاطــر(  وحتــمــل  بــاللــتــزام  الــ�فــاء  على 
الــعــامــة  للق�سايا  املخ�س�سة  الــنــقــا�ــســيــة  واجلــلــ�ــســة 
تط�ير  "و�سائل  عن  عمل  وورقــة  الدولية،  وال�س�ؤون 
يف  تط�رات  " اأحــدث  بعن�ان  واخــرى  الت�سنيفات"، 
ا�سرتاتيجية تكن�ل�جيا XBRL، وثالثة عن: " تقرير 
التط�رات التي مت حتقيقها يف الركن الثاين من نظام 
املخاطر  وحتمل  باللتزام  الــ�فــاء  على  الــقــدرة  تقييم 

والركن الثاين من الت�سنيفات. 
عن  "اأطروحات  بعن�ان  نقا�سية  جل�سة  واأقيمت 
الق�سايا التجارية تبعها اأطروحات اأخرى تدعم تطبيق 
XBRL حللها"، اإ�سافة اإىل اإقامة ور�سة عمل تطبيقية 
الت�سنيفات واإحداث  اأ�سا�سيات  التطبيقات يف  تناولت 
نقا�سية  جل�سة  اقــامــة  كذلك  ومت   ،)iXBRL( ملفات 
اللكرتوين  ال�سراف  وم�ستقبل   ORSA تقارير  عن 
عمل  ورقـــة  مناق�سة  اىل  ا�ــســافــة  جــزئــني،  مــن  وهـــي 
 XBRL "حتديد اأف�سل و�سائل تطبيق  اخرى بعن�ان 
بعن�ان  عمل  ورقــة  ثم  التطبيق"،  متطلبات  وتط�ير 

وغريها   ،")XBRL( يف  ودورهــا  البيانات  "منذجة 
اأملانيا"، والعديد من  XBRL يف  "تط�ير هند�سة  عن 

اجلل�سات والنقا�سات وور�س العمل.
معر�ش على هام�ش امل�ؤمتر

وزيــر  املن�س�ري  �سعيد  بــن  �سلطان  معايل  افتتح 
القت�ساد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، و�سعادة عبدالله 

املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 
اإدارة  رئي�سة جمل�س  اآرلني ت�ما�س  وال�سلع، وال�سيدة 
امل�س�ؤولني  من  والعديد   ،)XBRL(لـ الدولية  املنظمة 
ــام عــلــى هــامــ�ــس املــ�ؤمتــر  ــق ــيــ�ف،  املــعــر�ــس امل والــ�ــس
لالإف�ساح  الربجمة  لغة  بنظام  ال�سلة  ذات  لل�سركات 

اللكرتوين، وا�ستمع اىل �سرح ح�ل طبيعة اأعمالها.

مؤتمرات

معايل �ضلطان املن�ضوري يكرم �ضعادة عي�ضى كاظم الرئي�س التنفيذي ل�ضوق دبي املايل بح�ضور �ضعادة عبدالله الطريفي واآرلني توما�س

جانب من املعر�س
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مدرجة  �سركة   18 امل�ؤمتر،  افتتاح  عقب  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  كرمت 
املايل، و9 �سركات و�ساطة و4  املالية ودبي  لالأوراق  اأب�ظبي  يف كل من �س�قي 
�سركات تدقيق، �سمل التكرمي من ال�سركات املدرجة كاًل من: الت�سالت املتكاملة 
البناء،  مل�اد  واأركان  للطاقة،  ال�طنية  واأب�ظبي  ال�طني،  اأب�ظبي  وبنك  "دو"، 
الإمــارات  وم�ؤ�س�سة  غــاز،  ودانــة  كابيتال،  وال�احة  للتاأمني،  ال�طنية  اأب�ظبي 
ال�طني،  دبــي  والإمــــارات  للفنادق،  واأبــ�ظــبــي  العقارية،  والـــدار  لالت�سالت، 
و�س�ق  ال�طنية،  الإ�سمنت  و�سركة  القاب�سة،  والفردو�س  واإعــمـار،  واأرامك�س، 

دبي املايل، ودبي للمرطبات، والعربية للطريان.

املالية،  لــالأوراق  الرمز  �سركة  من:  كاًل  ال��ساطة  �سركات  من  التكرمي  و�سمل 
وات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط لالأوراق املالية، و�سركة الأن�ساري للخدمات 
اخلليج  و�سركة  )الإمــارات(،  للتداول  هريمي�س  املالية  املجم�عة  و�سركة  املالية، 
مينا  و�سركة  املــالــيــة،  لـــالأوراق  التم�يل  دار  و�سركة  املــالــيــة،  للخدمات  الأول 
لالأ�سهم  الدار  و�سركة  املالية،  للخدمات  اأب�ظبي  و�سركة  املالية،  للخدمات  ك�رب 

وال�سندات.
 ومن �سركات التدقيق كاًل من: �سركات كي بي اأم جي، وبراي�س واتر هاو�س، 

وديل�يت، وايرني�ست اأند ي�نغ.

الهيئة تكرم الشركات الملتزمة  بتطبيق  نظام اإلفصاح اإللكتروني

.. ويكرم العربية للطريان.. ويكرم ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق االأو�ضط لالأوراق املالية

.. ويكرم الدار العقارية معايل �ضلطان املن�ضوري يكرم اإعــمـار العقارية بح�ضور �ضعادة عبدالله الطريفي واآرلني توما�س

.. ويكرم وموؤ�ض�ضة االإمارات لالت�ضاالت.. ويكرم �ضركة االأن�ضاري للخدمات املالية
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مؤتمرات

األقت هيئة االأوراق املالية وال�سلع ال�سوء على انعكا�س التطورات االقت�سادية وال�سيا�سية املختلفة على اأ�سواق املال العربية، وذلك من  خالل  موؤمترها ال�سنوي الرابع 
الذي عقدته اإبريل املا�سي يف اأبوظبي حتت عنوان " موؤمتر اأولويات اأ�سواق املال العربية فـي ظل التطورات االقت�سادية الراهنة". واأعربت الهيئة عن اأملها باأن ت�ساهم 

تو�سيات املوؤمتر يف اإر�ساد القائمني على قطاع االأوراق املالية يف الدول العربية باأولويات العمل وخا�سة يف املجاالت الت�سريعية.

الهيئة تنظم م�ؤمتر اأول�يات اأ�ش�اق املال العربية فـي ظل التط�رات القت�شادية الراهنة 
تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري 

عبد  �سعادة  األقاها  بكلمة  فعالياته  امل�ؤمتر  ا�ستهل 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله 
وال�سلع، قال  فيها اإن العام املا�سي وكذلك الربع الأول 
القت�سادية  بالتط�رات  حافلني  كانا  الــعــام،  هــذا  من 
واملالية عامليًا واإقليميًا وكان لهذه التغريات انعكا�ساتها 

على اأ�س�اق املال العاملية واملحلية.
ال�س�ء  اإلقاء  اإىل  يهدف   امل�ؤمتر  هذا  اأن  واأ�ساف 
منها  ال�ستفادة  �سبل  يف  والنظر  التط�رات  هذه  على 
دولــة  اأ�ــســ�اق  يف  تطبيقها  وكيفية  اإمــكــانــيــة  ومـــدى 

الإمارات العربية املتحدة.
واأعرب عن اأمله اأن تك�ن ت��سيات املتحدثني مبثابة 
املالية  الأوراق  قطاع  على  للقائمني  ا�سرت�ساديه  مبادئ 
ح�ل اأول�يات العمل وخا�سة يف املجالت الت�سريعية، 
لــالأ�ــســ�اق كــي تلحق بركب  وكــذلــك تــقــدمي مــقــرتحــات 
الأ�س�اق املتط�رة م�ستندة يف ذلك اإىل املعايري العاملية 
املتعارف عليها وال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات العاملية 
بعد تط�يعها لتتنا�سب مع املعطيات املحلية �س�اء على 
امل�ست�ى املحلــي يف الدولــة اأو على امل�ستــ�ى الدولـــي، 

              

القطاعات  تن�سيط  على  الأخــرية  التط�رات  عملت  فقد 
اأن  واأ�ساف  ككل.  املايل  القطاع  �سيما  ول  القت�سادية 
معدلت اأحجام التداول ارتفعت بن�سبة 51% يف الربع 
من  الــفــرتة  نف�س  مــع  مقارنة  احلــايل  الــعــام  مــن  الأول 
ما  التداول  اأحجام  اأن  البيانات  وتظهر  املا�سي.  العام 

زالت متما�سكة وبازدياد مّطرد. 
زيــادة  اأظــهــرت  ال�سن�ية  النتائج  اأن  اإىل   واأ�سار 
كبرية يف الأرباح وت�زيعاتها على امل�ساهمني مما اأدى 
امل�ستثمرين  اأو�ساط  يف  الرتياح  من  اأج�اء  خلق  اإىل 
فازدادت  ال�س�ق.  اإىل  ال�سي�لة  �ساهم يف ع�دة  ورمبا 
�س�قي  يف  املدرجة  ال�طنية  لل�سركات  الكلية  الأربــاح 
مقارنة    %83 بن�سبة   2011 العام  يف  ودبــي  اأب�ظبي 
مع العام 2010. واأ�ساف اأن هذه الزيادة متت بريادة 
اأرباح  بع�س القطاعات مثل قطاع العقار الذي ارتفعت 
�سركاته بن�سبة  115% اأما يف قطاع النقل فكانت الن�سبة 
ح�ايل  الن�سبة  فكانت  البن�ك  لقطاع  وبالن�سبة   %47
اإيجابيًا  ربحًا  حققت  التي  ال�سركات  عدد  وكــان   .%20
حملية  �سركات   104 اأ�سل  من  �سركة   80 العام   خــالل 
اأربــاح  �سايف  اإجمايل  بلغ  وقد  بياناتها.  عن  اأف�سحت 
هذه ال�سركات ما يزيد عن 33 مليار درهم للعام 2011.

وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اأن  الطريفي  واأو�سح 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة تعمل على الرتقاء 
لأف�سل  املالية وفقًا  الأوراق  قطاع  الأداء يف  مب�ست�ى 
اأ�ــســدرت  فقد  ال�سدد  هــذا  ويف  العاملية،  املــمــار�ــســات 
اإ�ــســدار  الــهــيــئــة )36( نــظــامــا، وتــعــكــف حــالــيــًا عــلــى 
لها  يك�ن  اأن  يت�قع  والتي  الأنظمة  من  جمم�عة 
ف�ساًل  املالية  الأوراق  �س�ق  على  اإيجابي  اأثــر  
تن�سيطه، ومن هذه  م�ساهمتها يف  عن 
والبيع  ال�س�ق  �سانع  الأنــظــمــة 
عــلــى املــكــ�ــســ�ف واإقـــرا�ـــس 
الأوراق  واقـــرتا�ـــس 
املــــالــــيــــة وتـــ�فـــري 
الــ�ــســيــ�لــة لأ�ــســهــم 

خياريًا  ال�سركات  تعاقد  خــالل  من  املدرجة  ال�سركات 
مع �سناع ال�س�ق بالإ�سافة اإىل اأنظمة اإدارة �سناديق 
لتن�سيط  كـــاأدوات  ال�ستثمارية  واملحافظ  ال�ستثمار 

ال�ستثمار امل�ؤ�س�سي.
متخ�ست  وما  العاملية  باملمار�سات  "عماًل  واأ�ساف   
�سركائها  مع  الهيئة  تعمل  العاملية،  املالية  الأزمــة  عنه 
ال�سرتاتيجيني على تط�ير اآليات ال�س�ق، مثل تط�ير 
اأنظمة الت�سليم مقابل الدفع مع ال�س�قني وتط�ير مهنة 
خمتلفة  لفئات  ال��سطاء  ت�سنيف  خالل  من  ال��ساطة 
والت�س�ية(  بالتقا�س  ويــقــ�م  منفذ   – فــقــط  )مــنــفــذ 
والآليات  العمليات  على  الرقابة  تط�ير  اإىل  بالإ�سافة 

احلديثة يف حماية امل�ستثمرين".
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س   ونـــ�ه 
وال�سلع اإىل اأنه على امل�ست�ى العاملي، ُيظهر القت�ساد 
م�ست�يات  انخف�ست  حيث  ملح�ظًا  حت�سنًا  الأمريكي 
كما  وا�سح،  ب�سكل  العقارات  �س�ق  وا�ستقر  البطالة 
على  ي�سيطر  اأن  يحاول  الأوروبـــي  الحتــاد  اأن  يبدو 
ال�سع�بات املالية التي تعاين منها بع�س دول اجلن�ب 
الأوروبي، واأن ما ميكن مالحظته ه� اأن هذا التح�سن 
ناجم عن التدفق املايل الذي نتج عن الدعم احلك�مي، 
ـــاإن املــيــزانــيــات احلــكــ�مــيــة لــعــدد مــن الـــدول  ــك ف ــذل ول
هذا  اأن  كما  كبري،  عجز  من  تعاين  واأمريكا  الأوروبية 
املركزية  امل�سارف  ت�جه  مع  للت�سخم  مر�سح  العجز 
مما  الت�سخم،  ملحاربة  الــفــائــدة  م�ست�يات  رفــع  اإىل 
خدمة  كلفة  من  �سي�ساعف 
فهل   احلك�مي،  الــديــن 
�سينتج عن ذلك اأزمة 

األرباح الكلية 
للشركات الوطنية 

المدرجة في سوقي 
أبوظبي ودبي ترتفع 
في العام 2011 بنسبة 

83% مقارنة مع 2010
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و�سع  النامية  الــدول  على  �سيك�ن  هل  جديدة؟  عاملية 
اإجراءات احرتازية منذ الآن للتح�ط من هذه امل�سكلة؟ 
اأنظمة وق�انني مالية  وهل ت�ستطيع هذه الدول و�سع 
النم�  اإعاقة  دون  املالية  اأنظمتها  حماية  على  ت�ساعد 

القت�سادي فيها؟.
اأ�س�اق املنطقة تاأثرت بالأحداث املالية  اأن  واأ�ساف 
هذه  ومــن  العاملية  الأزمــة  اأعــ�ام  خــالل  والقت�سادية 
الآثار انخفا�س اأداء ال�سركات و�سح ال�سي�لة، وهب�ط 
الأ�سعار و�سعف يف ال�ستثمار  ج�هري يف م�ؤ�سرات 
امل�ؤ�س�سي، مما اأدى يف خ�سم هذه الأزمة اإىل اإجراءات 
ا�ستثنائية وغري اعتيادية مثل اإغالق بع�س الب�ر�سات 

يف اأكرث من دولة.
تلقي  اأن  الطبيعي  مــن  كــان  ذلـــك،  اإىل   وا�ستنادَا 
ال�سي�لة  حتفيز  كيفية  على  ال�س�ء  امل�ؤمتر  جل�سات 
ال�ستثنائية  واملــالــيــة  القت�سادية  الــظــروف  ظــل  يف 
تدفق  ا�ستمرار  على  ت�ساعد  التي  الآليات  وا�ستخدام 

ال�سي�لة. 
يف  النظر  املــ�ؤمتــر  خــالل  مت  الــهــدف  لهذا  وتدعيما 
الأ�ــســ�اق  يف  امل�ؤ�س�سي  بال�ستثمار  الرتــقــاء  كيفية 
الــبــنــ�ك و�ــســركــات  ودور املــ�ؤ�ــســ�ــســات الــداعــمــة مــثــل 
لالأ�س�اق  امل�ستدام  والتحفيز  التط�ير  يف  ال�ستثمار 
الت�سريعات احلالية وا�ستحداث  اإىل حتديث  بالإ�سافة 
واخلدمات  باملنتجات  ال�س�ق  تزود  التي  الت�سريعات 
تط�ير  يف  ت�ساعد  ومتناغمة  منظمة  بطريقة  والآليات 
هذه الأ�س�اق والرتقاء بها اإىل م�ساف الدول الأ�سبق 

يف هذا املجال.
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مؤتمرات

التط�رات القت�شادية واآثارها 
على منطقة اخلليج

املــال  ـــس  وراأ� النقد  اأ�ــســ�اق  اإدارة  مــديــر  نــائــب  �سام�يل  اأك�سيل  اأو�ــســح 
بني  ما  العالقة  املــ�ؤمتــر،  خــالل  كلمته  يف  ب�ا�سنطن  ــدويل  ال النقد  ب�سندوق 
طريق  عن  احت�ائها  يف  ي�ؤثر  الــذي  الت�سريعي  والـــدور  القت�سادية  الأزمـــة 

الق�انني والل�ائح ذات العالقة.
العاملي  القت�ساد  بتط�ر  اخلا�سة  الإح�سائيات  املحا�سر  وا�ستعر�س   
وم�ؤ�سرات ت��سع ن�سبة الإنتاج منذ بدء الأزمة املالية وحتى ال�قت الراهن، مع 
الأزمة القت�سادية. مع  ال�سيطرة على  الل�ائح والق�انني يف  التاأكيد على دور 
وتقلي�س  ال�ستثمار  واإعادة  القرتا�س  تخفي�س  اإىل  الأوروبية  البن�ك  دع�ة 

العم�مية. امليزانية 
 وقال اأك�سيل اإن امل�سهد احلايل ي�سري اإىل اأنه مت بذل ال�قت الثمني لتحقيق 

ا�ستقرار مايل )مت ولكنه ه�س(، واأنه مت البدء يف معاجلة اأ�سباب الأزمة.
وهناك  منخف�س،  والنم�  حاليًا،  متحكمًا  يــزال  ل  التم�يل  اأن  واأ�ــســاف 
بع�سها  احلالية  ال�سيا�سات  واأن  بالعامل،  لآخر  مكان  من  تنتقل  وتداعيات  اآثار 
يتطلب  الآخــر  والبع�س  املخاطر  ولزيادة  �سلبية  لآثــار  يــ�ؤدي  ما  وه�  �سعيف 

ال�ستكمال لتحقيق اإ�سالح يف ق�اعد احل�كمة وزيادة النم�.
واأمريكا  ـــا  اأوروب مناطق  بــني  الت�سريعية  للجه�د  مقارنة  اك�سيل  وعقد   
ال�ستقرار  حتقيق  ل�ستمرارية  هدفت  والتي  النا�سئة،  والأ�ــســ�اق  واليابان 
ال�ستقرار  حتقيق  �سيا�سة  اعتمدت  ــا  اأوروب اأن  اإىل  اأ�سار  حيث  القت�سادي، 

والتكامل على مدار ال�قت، واأي�سًا النم� من خالل الإ�سالحات الهيكلية.
واأو�سح اأن ال�ليات املتحدة ركزت على الإندماجات املالية وال�سيطرة على 
لتجنب  املالية  الإندماجات  على  اهتمامها  اليابان  ركزت  فيما  الإ�سكان،  قرو�س 
فقد  الــدويل،  امل�ست�ى  على  اأما  املت��سط،  الأجل  يف  اجل�سيمة  املالية  املخاطر 
والتطبيق  الت�سريعات  ا�ستكمال  خــالل  من  ت�سريعية  اإ�سالحات  هناك  كانت 
الحرتازية  الرقابة  عن  ف�ساًل  واملراقبة  الإ�سراف  جمال  يف  التعاون  وزيــادة 

الكلية.
ومدى  اخلليج،  منطقة  يف  القت�سادية  التط�رات  اإىل  املحا�سر  وتطرق   

تاأثرها بالأو�ساع القت�سادية يف اأوروبا والأحداث ال�سيا�سية باملنطقة.
ب�سبب   2011 عام  يف  الإنفاق  زيادة  اإىل  املعرو�سة  الإح�سائيات  واأ�سارت   
زيادة اأ�سعار البرتول، كما اأن هناك حت�سنًا عامًا للميزانية العامة لدول اخلليج 
اخلليج   ملنطقة  الأم�ال  روؤو�س  تدفق  يف  تباط�ؤ  وج�د  مع  اجلاري  واحل�ساب 

من العام نف�سه.
 واأكد اأن اأ�س�اق الأوراق املالية بدول اخلليج مل تعد بعد اإىل م�ست�يات ما 
قبل الأزمة العاملية، م�سريًا اإىل وج�د اإمكانية للت��سع يف اإ�سدار عدد اأكرب من 

ال�سك�ك للتعامل مع الدي�ن العاملية غري املدف�عة. 
ن�سبتها  تقدر  والــتــي  املنطقة،  لبن�ك  املالية  املـــالءة  قــ�ة  اإىل  كذلك  ونــ�ه 
ال�دائع ب�سكل عام يف  املت��سط وربحيتها وحت�سن م�ست�يات  بنح� 20% يف 
املنطقة، لكنه اأ�سار اأي�سًا لرتفاع ن�سبة القرو�س غري اجليدة )املتعرثة(  واإىل 

عدم كفاية املخ�س�سات املقابلة لها.

 أسواق األوراق المالية بدول الخليج 
لم تعد إلى مستويات ما قبل األزمة 

العالمية وهناك إمكانية للتوسع في 
إصدار عدد أكبر من الصكوك للتعامل

 مع الديون العالمية غير المدفوعة

اأك�شيل �شام�يل
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اأف�شل املمار�شات العاملية لتن�شيط اأ�ش�اق راأ�س املال ودعم ال�شي�لة
املجل�س  ع�س�  لريـــن،  ج�لريم�  ال�سيد  تطرق   
رئي�س  وال�سلع،  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�ست�ساري 
اإدارة مركز الأنظمة وا�ستقرار القت�ساديات  جمل�س 
ــتــي جـــاءت  الــكــلــيــة بــجــامــعــة �ــســيــلــي، يف ورقـــتـــه ال
اأ�س�اق  لتن�سيط  العاملية  املمار�سات  بعن�ان"اأف�سل 
رئي�سية  ق�سايا   5 اإىل  ال�سي�لة"،  ودعــم  املــال  راأ�ــس 
البيئة  وهــي:  املالية،  اأ�ــســ�اق  تــطــ�رات  على  تــ�ؤثــر 
القت�سادية الكلية، حيث اأن الدول الأكرث تقدمًا متلك 
اأ�س�اق مالية كبرية ف�ساًل عن م�ؤ�س�سات مالية جيدة، 
كما اأن اأ�س�اق الأ�سهم اأكرث كفاءة، وال�سيا�سة النقدية 

ثابتة.
واأ�ساف اأن الق�سية الثانية هي الإطار الت�سريعي، 
حيث  ت�جد ق�انني حتمي حق�ق الأقلية، كما ت�جد 
خارج  اأ�ــســ�اق  وت�جد  منا�سبة،  اإف�ساح  متطلبات 
املخاطر  املال  راأ�س  واإ�ستثمارات   ،OTC املق�س�رة 
واملت��سطة  الــ�ــســغــرية  للم�سروعات  و�ــســائــل  هــي 

SMEs لدخ�ل �س�ق راأ�س املال.
حيث  الطلب،  جانب  اإىل  اأي�سًا  ال�رقة  وتطرقت 
عمقًا  يعط�ن  امل�ؤ�س�ساتيني  امل�ستثمرين  اأن  بينت 
اأكرث لل�س�ق، كما يلعب ال��سطاء دورًا يف  واإت�ساعًا 
النا�سئة  الأ�ــســ�اق  اأن  كما  بال�س�ق،  املعل�مات  نقل 
هناك  وتك�ن  منخف�سة  تــداول  معدلت  لديها  يك�ن 

�سركات حمدودة متثل معظم التعامالت.
عنا�سر  اأن  مبينًا  الــعــر�ــس،  جانب  اإىل  وتــطــرق 
التكلفة والع�امل الثقافية لها تاأثري كبري على �سل�ك 
ال�سركات يف ال�س�ق، وتعترب الأ�س�اق املتقدمة اأكرث 

كفاءة واأقل تكلفة.
بالإدراج  فتتعلق  والأخرية  اخلام�سة  الق�سية  اأما 

الأ�ــســ�اق  اأن  الــعــاملــيــة، حيث  املــالــيــة  الأ�ـــســـ�اق  يف 
املتقدمة  ــ�اق  الأ�ــس حالة  ويف  التكامل،  عــن  تبحث 
الأ�ــســ�اق  عــن  البحث  اإىل  امل�سرتك  الإدراج  يـــ�ؤدي 
الإ�ستثمارات  لهروب  يــ�ؤدي  قد  مبا  ن�ساطًا،  الأكــرث 
بتنا�سق  الإهــتــمــام  ويــجــب  املحلية،  الأ�ـــســـ�اق  مــن 
الإف�ساح  يف  الدولية  املعايري  واإتــبــاع  الت�سريعات 

واحل�كمة والإدراج. 
من�ذج للأ�ش�اق النامية

وا�ستعر�س املحا�سر جتربة �س�ق ن�ف� مريكادو 
يف الربازيل، كنم�ذج لالأ�س�اق النامية،  وقال "كان 
الأولية يف  الطروحات  هناك عددًا حمــدودًا جدًا من 
الإ�سدارات  وكانت  املالية،  لــالأوراق  الربازيل  �س�ق 

�سعبة،  احلالية  املدرجة  ال�سركات  قبل  من  الثان�ية 
تقل�س  اإىل  اأدى  امل�سرتك  الإدراج  اأن  اإىل  اإ�ــســافــة 

ال�س�ق وت�سرب ال�سي�لة اإىل ب�ر�سة ني�ي�رك.
واأ�ساف اأن ال�سركات اخلا�سة متيل لتبقى كما هي 
غري مدرجة لتفادي متطلبات الإف�ساح واحل�كمة اإذا 

ما رغبت يف الإدراج..
واأو�سح اأنه يف �س�ء ذلك، مت التفكري يف تاأ�سي�س 
وعلى  لل�سركات،  اختيارية  جــديــدة  تـــداول  من�سة 
من  الأقــل  على  تدرج %25  اأن  بها  امللتحقة  ال�سركات 
اأ�سهمها للجمه�ر العام، واأن تتبع املعايري العاملية يف 
اأي  ت�س�ية  تتم  واأن  واحل�كمة،  والإف�ساح  الإدراج 
منازعات بني ال�سركة وم�ساهميها من خالل التحكيم، 
هذه  بتميز  امل�ستثمرين  اإقــنــاع  مت  اأنــه  اإىل  م�سريًا 
امل�ستثمرون  عليها  اأقبل  وبالفعل  )املن�سة(  ال�س�ق 

لثقتهم فيها. 
املــال  ـــس  راأ� �ــســ�ق  منـــ�ذج  املحا�سر  عــر�ــس  كما 
الأيرلندي، واأ�سباب اأزمة البن�ك، وقال "كانت هناك 
فقاعة اأ�س�ل يف قطاع الإ�سكان والإ�ستثمار العقاري 
بدرجة  املالية  الرافعة  ا�ستخدام  اإىل  اأدت  التجاري، 
كبرية، وكان ذلك ب�سبب الإئتمان ال�سهل والرخي�س، 
يف  الكبري  الت��سع  اإىل  اأدى  الرخي�س  والإئــتــمــان 
الطلب على العقارات املحلية، مما اأوجد الفقاعة التي 

اإنفجرت فيما بعد".
حتى  يتغري  مل  اأيرلندا  يف  القت�ساد  اأن  واأ�ساف 
يف  احلك�مة  قبل  من  الكبري  التدخل  من  الرغم  على 
مفت�حًا  ظــل  الــبــاب  اأن  مبعنى  املــ�ــســريف،  الــقــطــاع 
متعددة  وال�سركات  الأجنبية  ال�ستثمارات  لدخ�ل 

اجلن�سيات وظلت دبلن كمركز مايل عاملي دويل. 

ج�لريم� لرين
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مؤتمرات

القيمة ال�ش�قية امل�ؤ�شر
العائد االإغالق)باملليار دوالر(

ال�شهري%
العائد منذ بداية العام وحتى 

%YTD تاريخ االإغالق
عام 2011 

%
مكرر الربحية 

)باملرة(
3.0714 -40877838.3921.27ال�شع�دية

16.8914 -1074202.613.57الك�يت
9987900.490.131.1210قطر

11.688 -1.696.85-762567اأب�ظبي
17.0011 -2.7324.37-521683دبي

20.158 -1711500.150.59البحرين
15.6913-2.010.45-145721�شلطنة عمان

S&P GCC composite Index2641054.6514.26- 8.4713

قال الدكت�ر هرني عزام م�ست�سار دويت�سه بنك يف 
لأ�س�اق  طريق  "خارطة  بعن�ان  جــاءت  التي  ورقته 
التعاون اخلليجي(  )دول جمل�س  الإقليمية  املال  راأ�س 
اأن  من  الرغم  على  اإنه  الدولية"،  املعايري  حتقيق  نح� 
اأ�س�اق راأ�س املال يف  دول جمل�س التعاون اخلليجي 
مق�مة  زالت  ل  اأنها  اإل  وت�سابكًا،  عمقًا  اأكرث  اأ�سبحت 
باأقل من قيمتها، وهي ب�سفة عامة منف�سلة عن القطاع 
واملت��سطة،  ال�سغرية  امل�سروعات  وخا�سة  اخلا�س 
من�هًا اإىل اأن اأ�س�اق املنطقة مل ت�سنف �سمن ت�سنيف 
MSCI، ورغم ذلك فاإنه  الأ�س�اق النا�سئة على م�ؤ�سر 
ل ينبغي احلكم على القطاع املايل بالدولة  على اأ�سا�س 
قدرته  على  اأي�سًا  ولكن  فقط،  تط�ره  مدى  اأو  حجمه 
املــ�ارد  وتعبئة  ل�ستثمارات  املــدخــرات  حت�يل  على 

املالية وتط�ير قطاع مايل ق�ي على املدى الط�يل.
املــال  ـــس  اأ�ــســ�اق راأ� اأظــهــرت  اأنـــه بينما  واأ�ــســاف 
وراأ�ــس  البن�ك،  اأ�ــســ�ل  مــن  مــتــ�ازنــًا  هيكاًل  العاملية 
املال بالب�ر�سة، واأوراق الدين، فاإن مزيج راأ�س املال 
بق�ة  كان متجهًا  العنا�سر يف منطقة اخلليج  من هذه 
هيكل  من   %60 نح�  �سكلت  التي  البن�ك  اأ�س�ل  جتاه 
  %10 مــن  واأقـــل  للب�ر�سات   %30 مقابل  املـــال  راأ�ـــس 
يف  ال�سركات  فاإن  املقابل،  ويف  الدين.  اأوراق  ل�س�ق 
املتقدمة  الدول  من  الأمريكية وكثري  املتحدة  ال�ليات 
 %50 من  اأكرث  ن�سبته  مبا  ال�سندات  �س�ق  على  تعتمد 

التم�يلية. احتياجاتها  من 
اخلليج  منطقة  يف  املـــال  راأ�ـــس  ــ�اق  ــس اأ� اأن  وبــني 
تــعــتــمــد عــلــى جمــمــ�عــة حمـــــدودة مـــن الأ�ـــســـهـــم ذات 
البن�ك  قطاعي  من  وخا�سة  الكبرية  ال�س�قية  القيمة 
وال�ــســتــثــمــار الــعــقــاري. كــمــا اأن الــكــثــري مــن كــربيــات 

والبرتوكيماويات  التــ�ــســالت  جمــال  يف  ال�سركات 
فيها  التي  الأخـــرى  والقطاعات  املعدنية  واملنتجات 
يف  رئي�سي  كم�ساهم  الــدولــة  تت�سمن  مــدرجــة  اأ�سهم 
للتداول  املتاحة  الأ�سهم  ن�سبة  من  يحد  مبا  راأ�سمالها 

احلر. 
لي�ست  اخلليج  دول  يف  الكربى  ال�سركات  اإن  وقال 
لالأل�مني�م-  دبي  األبا-  اأرامك�-  )مثل:  بعد  مدرجة 
كما  دبــي....(،  ومياه  كهرباء  الإمارات-هيئة  طريان 
اأن معظم ال�سركات اخلا�سة هي �سركات عائلية لي�ست 
مدرجة، كما اأن اأكرب 10 �سركات يف كل دولة متثل ما 

بني 50% و80% من راأ�س املال ال�س�قي يف دولتها.
متثل  واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأن  وتــابــع 

ون�سبة  اخلليج  منطقة  يف  ال�سركات  مــن   %90 نح� 
قليلة من هذه ال�سركات ت�ستطيع احل�س�ل على مت�يل 
تعتمد  عــام  ب�جه  ال�سركات  اأن  اإىل  من�هًا  م�سريف، 
التم�يلية  احتياجاتها  يف  املحتجزة  الأربــــاح  على 
امل�سريف،  التم�يل  من   %12 نح�  مقابل   %75 بن�سبة 
لل�سركات  تـــداول  ــ�اق  ــس اأ� املنطقة  يف  تــ�جــد  ل  كما 

وال�سغرية. املت��سطة 
امل�ؤ�س�ساتيني  امل�ستثمرين  غــيــاب  اأن  واأ�ـــســـاف 
الإ�ستثمار-  �سناديق  املخاطر-  املال  راأ�س  )�سناديق 
الأم�ال  دخ�ل  حمدودية  عن  ف�ساًل  التاأمني(،  �سركات 
اأدى اإىل �سيطرة تعامالت  اخلارجية لأ�س�اق املنطقة، 
الدرا�سة  ولي�س  امل�ساربة،  على  تعتمد  التي  الأفـــراد 

املتاأنية. 
اإن  عــزام  قــال  وال�سك�ك  ال�سندات  �س�ق  عــن  اأمــا 
الــ�ــســ�ق متــيــز بــاملــحــدوديــة يف الــتــعــامــالت واتــخــاذ 
من  الإ�سدار  اإجمايل  )بلغ  والحتفاظ  ال�سراء  �سيا�سة 
ال�سندات يف دول اخلليج اأقل من 1% من حجم التداول 
بــلــغــت ن�سبة   الــعــاملــيــة(، وقـــد  الــ�ــســاعــدة  بــالأ�ــســ�اق 
وال�سك�ك(  )ال�سندات  الثابت  الدخل  ذات  الأدوات 
اخلليج  لــدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %13 فقط 
مقابل 42% يف الأ�س�اق النا�سئة و 160% يف الأ�س�اق 
ال�سندات  من  الإ�ــســدارات  معظم  كانت  وقد  املتقدمة، 
والــ�ــســكــ�ك بـــالـــدولر ومـــن احلــكــ�مــات والــ�ــســركــات 
العامة وامل�ؤ�س�سات املالية، اأما عن امل�سرتين فقد كان�ا 

من خارج املنطقة.
يف  الإ�سالمية  املالية  الأ�ــســ�ل  قيمة  اأن  واأو�ــســح 
وبن�سبة  دولر  تريلي�ن   1.3 نح�  بلغت   2011 عام 
املا�سية،  اخلم�س  الــ�ــســنــ�ات  عــن   %150 بلغت  منــ� 

خارطة طريق لأ�ش�اق دول »التعاون« لتحقيق املعايري الدولية

جدول يبين مؤشرات أسواق رأس المال بدول الخليج كما في 2012/3/31

هرني عزام
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نح�  الــعــام  ذات  يف  ال�سك�ك  اإ�ــســدار  اإجــمــايل  وبلغ 
الن�سبة  هذه  ثلثي  نح�  ملاليزيا  )كان  دولر  مليار   84
اإطــار  ويف  دولر(،  مليار   7.3 نح�  اخلليج  ودول 
جلاأت  فقد  الئتمان،  لتحجيم  الدولية  البن�ك  جلــ�ء 
ــة لإ�ـــســـدار  ــ�ــســركــات اخلــا�ــس احلــكــ�مــات وبــعــ�ــس ال
الــ�ــســكــ�ك لــتــمــ�يــل مــ�ــســروعــات الــبــنــيــة الأ�ــســا�ــســيــة 

وت��سيع جمال التم�يل الإ�سالمي .
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  لــدى  اأن  واأ�ــســاف 
تــداول  �س�ق  وكــذا  �سغري  ثابت  دخــل  اأدوات  �س�ق 
يف   احلــال  وكذلك  �سغرية،  ــداول  ت اأحــجــام  ذا  ثان�ي 
ال�سندات  �س�ق  وميثل  اليابان.  با�ستثناء  اآ�سيا  دول 
�سعف  نح�  الأمريكية  ال�سركات  و�سندات  احلك�مية 

الناجت املحلي الإجمايل.

امل�ستقبلاحلا�سر

ال�ضوق م�ضتثمرون اأفراد يعتمدون على امل�ضاربات يقودون  موؤ�ض�ضاتيون حمرتفون  م�ضتثمرون 
وال يعتمدون على امل�ضاربة

�ضوق مفتوح جزئيًا للم�ضتثمرين العامليني
�ضوق مفتوح كليًا للم�ضتثمرين العامليني من خالل 
تقدم خدمات متعددة  التي  اال�ضتثمار  بنوك  تواجد 

جتتذب امل�ضتثمرين االأجانب
اأولية  )طروحات  والتطور  للعمق  تفتقد  اأولية  �ضوق 
عائلية  ���رك��ات  حم���ددة(،  قطاعات  ويف  قليلة 
و�ركات �ضغرية ومتو�ضطة غري قادرة/ راغبة يف 

االإدراج.

ويتم  بتغطيتها  التعهد  يتم  اأك��ر  اأولية  اإ���ض��دارات 
 ،Book building ال�ضعري  البناء  نظام  ا�ضتخدام 
وو�ضطاء ي�ضاهمون يف تعميق ال�ضوق، واإن�ضاء �ضوق 

لل�ركات ال�ضغرية.

العاملية بع�ض االأبحاث حول بع�ض ال�ركات املدرجة للمعايري  وفقًا  عال  م�ضتوى  على  اأبحاث 
على معظم اأو كل ال�ركات املدرجة وب�ضفة دورية.

مركبة  منتجات  وت��وج��د  حت��وط  اأدوات  توجد  ال 
�ضئيلة 

�ضناديق  مثل  مركبة  منتجات  اأو  حتوط  اأدوات   
مركبة  ومنتجات  والتوريق  املتداولة  ال�ضهادات 

متوافقة مع ال�ريعة

�ضوق �ضكوك و�ضندات ال ميثل اإال ن�ضبة �ضغرية من 
اإجمايل القيمة ال�ضوقية، وال توجد منحنيات عوائد 

Yield curves مرجعية

من  اإىل%50   %30 نحو  متثل  دي��ن  اأوراق  �ضوق 
اإجمايل ر�ضملة ال�ضوق، و�ضوق تداول ثانوي ن�ضط به 
املختلفة الجتذاب  االآجال  ذات  االأدوات  العديد من 

ال�ضيولة والفوائ�ض.

اأ�ضواق خليجية متناف�ضة

اأ�ضواق خليجية )يف �ضكل �ركات م�ضاهمة( مت�ضلة 
باأ�ضواق اإقليمية اأخرى من خالل االإدراج امل�ضرتك، 
���ض��وق منها  م��ع وج���ود م�����رع واح���د لهم وك��ل 

يتخ�ض�ض يف اأدوات واإ�ضدارات معينة

ويتم اأ�ضواق راأ�ضمال غري مت�ضلة باالأ�ضواق العاملية العاملية  باالأ�ضواق  مت�ضلة  اإقليمية  اأ�ضواق 
.MSCI اإدراجها �ضمن االأ�ضواق النا�ضئة مبوؤ�ر

غياب الثقافة والوعي الالزمني
ت�ريعات وقواعد حوكمة وفقًا الأف�ضل املمار�ضات، 
واإنفاذ  لتطبيق  �ضلطات  لها  متخ�ض�ضة  وحماكم 

الت�ريعات.

خارطة طريق من الحاضر للمستقبل

المستقبل المنظور ألسواق رأس المال بالمنطقة
اأن  يت�قع  التي  النم�  معدلت  من  �سلبة  اأر�سية  على  ترتكز  املنطقة  دول    •

ت�ستمر.
العالية احلالية. •  اأ�سعار البرتول �ستحافظ على م�ست�ياتها 

الإنفاق  من  �سي�ستفيد  البرتولية  غري  البن�د  من  الإجمايل  املحلي  الناجت    •
والنم�  الت��سع  ا�سرتاتيجية  من  �سي�ستفيد  اخلا�س  والقطاع  الكبري،  احلك�مي 
التي تتبناها احلك�مات )معدل من� الناجت املحلي الإجمايل املت�قع اأكرث من %4(.

•  ف�ائ�س كبرية، ومن� اقت�سادي ق�ي ي�ساهم يف زيادة ربحية ال�سركات ورفع 
اأ�سعار الأ�سهم.

النا�سئة. •  تقييمات لالأ�سهم بالأ�س�اق تعترب تناف�سية مقارنة بالأ�س�اق 
للثقة والجتاه  لال�ستثمار بدًل من امل�ساربة. •  ا�ستعادة امل�ستثمر 

ال�س�ق. اأولية واإ�سدارات �سك�ك و�سندات �ستزيد من عمق  •  طروحات 

قيمة األصول المالية 
اإلسالمية في عام 

2011 ترتفع إلى 
 1,3 تريليون دوالر 
وبنمو نسبته %150 
مقارنة  بالسنوات 
الخمس الماضية
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مؤتمرات

دور الت�شريعات املالية الإ�شالمية فـي تط�ير اأ�ش�اق املال التقليدية 
الت�سريعات  اأ�ستاذ بجامعة راي�س بال�ليات املتحدة الأمريكية، يف ورقته التي جاءت بعن�ان" دور  الدكت�ر حمم�د اجلمل،  القى 
املرابحة والإجارة، والتكافل )كبديل  الإ�سالمي مثل  التم�يل  ال�س�ء على بدائل  التقليدية"،  املال  اأ�س�اق  الإ�سالمية يف تط�ير  املالية 
بفل�سفة  واهتمامه  الإ�سالمي  للتم�يل  املت�قع  الدور  �سرح  باإيجاز  تناول  ثم  الدي�ن،  على  العتماد  لتقليل  ي�ؤدي  مبا  للتاأمني( 

الت�سريع الإ�سالمي.
واأ�سار اإىل عدد من احلقائق املتعلقة بال�سركات املت��سطة وال�سغرية ومنها اأن 81% من �سركات دول جمل�س التعاون 
املت��سطة  ال�سركات  هــذه  من  فقط   %10 و  و�سغرية،  مت��سطة  �سركات  تعترب  اخلليجية  غري  ال�سركات  من  و%64 
وال�سغرية هي التي تقدم تقارير مالية، من�هًا اإىل اأن هذه الن�عية من ال�سركات اأمامها قي�د على القرتا�س كما اأنها ل 

ت�فر الكثري من فر�س العمل. 
ت�سهيل  اأو  قر�س  لديها  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  من  فقط   %20( الإقرا�س  يف  تركز  هناك  اأن  واأ�ساف 
باملعايري  جدًا  �سئيلة  ن�سبة  وهي  الإقرا�س  اإجمايل  من   %8 نح�  ال�سركات  هذه  مت�يل  ويبلغ  ائتماين(، 

العاملية.

لبنك  التنفيذي  الرئي�س  تــ�مــالــني،  مايكل  تــطــرق 
اأب�ظبي ال�طني، يف ورقته التي جاءت بعن�ان"الدور 
اأ�س�اق راأ�س املال العربية  للبن�ك يف تن�سيط  املقرتح 
لي�س  ال�س�ق  دعم  يف  البن�ك  دور  اإىل  الأزمة"،  خالل 
الأوقـــات من خالل  الأزمـــات، ولكن يف كل  فقط خــالل 
خدمات بن�ك الإ�ستثمار والإقرا�س وال��ساطة واإدارة 
تاأ�سي�س  منها  و  والإ�ــــســــدارات،  واحلــفــظ  الأ�ــســ�ل 

الإ�ستثمار. �سناديق 
واأ�سار اإىل دور البن�ك يف اإ�سدار بح�ث ودرا�سات 
والإ�ستثمار،  املال  اأ�س�اق  جمال  يف  عالية  ج�دة  ذات 

م�ؤكدًا اأهمية خلق اإطار ت�سريعي لتعميق الأ�س�اق.
 و تطرق املحا�سر للحديث عن �س�ق اأوراق الدين، 
منطقة  يف  الدين  اأوراق  اإ�ــســدارات  اإجمايل  اإن  وقــال 
اخلليج يف عام 2011 بلغ 97.4 مليار دولر مبا ميثل 
الإمــارات يف  العاملي وكانت  الإجمايل  0.3% من  نح� 
الأولية  الإ�ــســدارات  اأن  م��سحًا  قطر،  تليها  املقدمة 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف   IPOs الأ�سهم  �س�ق  يف 
كانت   2008 عــام  قبل  مــا   MENA اإفريقيا  و�سمال 

كبرية جدًا وكان ن�سيب دول اخلليج منها نح� %84.
اخلليج  منطقة  يف  الإيجابية  للج�انب  وتعر�س   
وانخفا�س  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ومنها: 
انتقال  وحــريــة  ومــرونــة  ال�سرائب  ن�سب  اإنــعــدام  اأو 
ــعــ�امــل جــاذبــة  ــ�ة الــعــامــلــة، حــيــث كــانــت هـــذه ال ــق ال

للم�ستثمرين وحمفزة لتط�ر اأ�س�اق راأ�س املال.
و اأ�سار اإىل اأن �س�ق اأوراق الدين يف املنطقة يعترب 
الدي�ن  �س�ق  اأمــا  العاملي،  بال�س�ق  مقارنة  �سغريًا 
امل�ست�ردة  الدول  يف  اأكرث  متط�رًا  فيعترب  احلك�مية 

وت�ن�س  واملغرب  ولبنان  والأردن  م�سر  مثل  للبرتول 
يف  كبرية  بن�سبة  الدي�ن  على  تعتمد  الــدول  هذه  لأن 
مت�يل اقت�ساداتها، اأما يف منطقة اخلليج حيث الدول 

م�سدرة للبرتول، فلديها م�سادر مت�يل كبرية.
يف  متميزة  جــ�دة  لديها  اخلليج  منطقة  اإن  ــال  وق
وت�سنيفات  املــرتــفــعــة  الــعــ�ائــد  عــن  فــ�ــســاًل  الإئــتــمــان 
الكثري  واأن  كــبــرية،  وفــ�ائــ�ــس  جـــدًا  عالية  اإئتمانية 
ت�ستحـق  بالدولـة  امل�جـــ�دة  املالية  امل�ؤِ�س�ســـات  من 
م�ؤ�س�ســات  متنحــه  ممــا  اأكـــرب  اإئــتــمــانــيـــــًا  ت�سنيفـًا 
امل�ؤ�س�سات  هــذه  لأن  الدولية  الإئــتــمــاين  الت�سنيـــف 
يف  اجلي��سيا�سية  املــخــاطــر  لبع�س  تنظر  الــدولــيــة 

امل�ؤ�س�سات  بع�س  ت�سنيف  مــن  يقلل  ممــا  حكمهـــا 
تك�ن  املنطقة  يف  الإ�ـــســـدارات  معظم  واأن  الــقــ�يــة، 
العامليني،  للم�ستثمرين  وجاذب  منا�سب  وه�  بالدولر 
اإل اأن اأ�س�اق اأوراق الدين الأولية بها عدد �سئيل من 
فهي  الثان�ية  الأ�ــســ�اق  واأمــا  احلك�مية  الإ�ــســدارات 
�سغرية جدًا وغري ن�سطة وتعتمد على �سيا�سة ال�سراء 

والإحتفاظ.
و اأ�ــســار اإىل جتــربــة بــنــك اأبـــ� ظــبــي الــ�طــنــي يف 
البنك  دور  واإىل  ال�ــســتــثــمــار،  �ــســنــاديــق   تــاأ�ــســيــ�ــس 
قام  التي  ال�سفقات  بع�س  واإىل  ومقر�س  كم�ستثمر 
قد  العامليني  امل�ستثمرين  اإن  ــال  وق بتنفيذها.  البنك 
اإل  متثل  ول  �سغرية  لأنها  املنطقة  اأ�س�اق  يتجاهل�ن 

ن�سبة �سئيلة من الأ�س�اق العاملية.

الدور املقرتح للبن�ك فـي تن�شيط اأ�ش�اق راأ�س املال العربية خالل الأزمة

 مايكل ت�مالني

حمم�د اجلمل

إجمالي إصدارات أوراق 
الدين في منطقة 

الخليج في عام 
2011  بلغ نحو 97,4 

مليار دوالر بما يمثل 
0,3%  من اإلجمالي 

العالمي
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مؤتمر أولويات أسواق المال العربية في ظل التطورات االقتصادية الراهنةمؤتمر أولويات أسواق المال العربية في ظل التطورات االقتصادية الراهنة

التوصيات العامة للمؤتمر
على م�شت�ى الت�شريعات وال�شيا�شات 

فيما يخ�ش امل�شتثمرين وال�شتثمار امل�ؤ�ش�شي

ب�شاأن اأدوات ومنتجات جديدة

الكلية. ال�سيا�سات الحرتازية  •  انتهاج 
الثقة من خالل اللتزام ب�سيا�سات نقدية ومالية متكاملة. •  ا�ستعادة 

واإنفاذ  لتطبيق  �سلطات  لها  متخ�س�سة  وحماكم  املمار�سات،  لأف�سل  وفقًا  ح�كمة  وق�اعد  ت�سريعات  •  وج�د 
الت�سريعات.

الدي�ن املتعرثة. اإجراءات ت�س�ية  الدي�ن )ال�سك�ك ت�ساعد يف ذلك(، وت�سريع  •  التخطيط املبكر ملعاجلة 
الإمكان. •  تخفي�س تكلفة املعامالت قدر 

اأنظمة ت�س�ية ومقا�سة وحفظ مركزي متط�رة. •  ت�فري 
امل�ستثمرين. الأقلية جلذب  •  حماية حق�ق 

للمخالفات. •  عق�بات رادعة 
الت�سريعات اخلا�سة بن�سب متلك الأجانب مبا ي�سمح بتملك امل�ؤ�س�سات والأفراد غري املقيمني. •  مراجعة 

الأ�س�اق. املنتجات ال�ستثمارية يف  •  تن�يع 
•  اأ�س�اق خليجية )يف �سكل �سركات م�ساهمة( مت�سلة باأ�س�اق اإقليمية اأخرى من خالل الإدراج امل�سرتك، مع 

وج�د م�سرع واحد لهم وكل �س�ق منها يتخ�س�س يف اأدوات واإ�سدارات معينة.
•  اأ�س�اق اإقليمية مت�سلة بالأ�س�اق العاملية ويتم اإدراجها �سمن الأ�س�اق النا�سئة مب�ؤ�سر MSCI، مع حتقيق 

التكامل القت�سادي بني دول املنطقة.

الكلي. اإىل ال�ستثمار  •  زيادة ن�سبة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سي 
التاأمني،  و�سركات  ال�ستثمار  و�سناديق  التقاعد  ك�سناديق  امل�ؤ�س�ساتيني  امل�ستثمرين  وجــذب  ت�سجيع    •

وت�سجيع امل�ستثمرين غري املحليني لدخ�ل الأ�س�اق.
امل�ؤ�س�سات وال�سركات املختلفة ملديرين حمرتفني. املالية يف  اإدارة املحافظ  •  ا�سناد 

امل�ستثمرين املحليني. •  بناء قاعدة كبرية من 
الأ�س�اق. •  التاأكيد على �سرورة جذب ال�ستثمار الأجنبي لتط�ير 

•  ت�فري اأدوات حت�ط اأو منتجات مركبة مثل �سناديق ال�سهادات املتداولة والت�ريق ومنتجات مركبة مت�افقة 
مع ال�سريعة.

•  ا�ستمرار تدعيم عمليات التعهد بالتغطية Underwriting لالكتتابات املختلفة.
•  بناء وجتميع امل�ارد املالية امل�ج�دة وتط�ير �س�ق ال�سندات وال�سك�ك، ل�سخ التم�يل الالزم يف م�سروعات 

البنية الأ�سا�سية وت�فري منافذ جمزية لت�ظيف الكميات الكبرية واملتزايدة من روؤو�س الأم�ال الإ�سالمية.  
•  اإعادة هيكلة �سناديق التقاعد وت�سجيعها على ال�ستثمار بال�س�ق.

. ETFs تن�سيط وتفعيل اأ�س�اق ال�سندات وال�سك�ك و�سناديق  •
•  اإتاحة املجال لدخ�ل �سانع ال�س�ق، و�سفافية عمليات الت�سعري التي ي�ستخدمها �سناع ال�س�ق يف ال�س�ق الثان�ية.
•  التم�يل الإ�سالمي لديه �سيغ مماثلة للتاأجري التم�يلي والتخ�سيم وهي مثالية لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة.

•  تاأ�سي�س م�ؤ�س�سات ت�سنيف ائتماين حملية.
•  الرتكيز على تن�يع اآجال الإ�سدارات احلك�مية  املختلفة، ولي�س الرتكيز على ط�يل ومت��سط الأجل، لتك�ن 

كع�ائد مرجعية لت�سعري الإ�سدارات غري احلك�مية.
•  احلاجة اإىل تفعيل �س�ق الريب� ودور البن�ك فيه لتدعيم ال�سي�لة يف الأ�س�اق.

اأ�س�اق النقد. •  دعم و تفعيل �سناديق 
•  اإن�ساء نظام املتعاملني الرئي�سيني )�سناع ال�س�ق(.

OTC، حيث تك�ن الر�س�م فيه اأقل وتك�ن فيه مرونة عن ال�س�ق  املق�س�رة  خارج  ال�س�ق  اإن�ساء  •  �سرورة 
الر�سمي.

ال�سابق  التنفيذي  الرئي�س  اأركــان  ح�سني  ال�سيد  قال  
التي  ورقــتــه  يف  املالية،  لـــالأوراق  اإ�سطنب�ل  لب�ر�سة 
يف  امل�ؤ�س�سي  ال�ستثمار  زيــادة  "اآليات  بعن�ان  جــاءت 
الأ�س�اق الإقليمية"، اإن ت�زيع اإجمايل اأ�س�ل ال�سناديق 
على م�ست�ى العامل بنهاية الربع الثالث من عام 2011، 
ت�سمنت نح� 36% من الأ�سهم و 19% من اأدوات اأ�س�اق 

النقد و 22% من ال�سندات.
ت�سجيع  كيفية  عــلــى  ورقــتــه  يف  املــحــا�ــســر  وركــــز    
ال�ستثمار امل�ؤ�س�سي، وعر�س عددًا من احلل�ل امل�جزة 

والت��سيات.

»اآليات زيادة ال�شتثمار امل�ؤ�ش�شي 
فـي الأ�ش�اق الإقليمية«

ظل  يف  العربية  املال  اأ�س�اق  اأول�يات  م�ؤمتر  اختتم 
ختامية  بجل�سة  فعالياته  الراهنة  القت�سادية  التط�رات 
ك��سرت  ب�ل  ال�سيد  تراأ�سها  نقا�سية  حلقة  ت�سمنت 

الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�سلطة دبي للخدمات املالية.
 و�سمت اجلل�سة كافة املتحدثني وروؤ�ساء اجلل�سات؛ 
اإليه  الت��سل  مت  ما  خال�سة  ا�ستعرا�س  فيها  مت  حيث 
الرئي�سة  املحاور  �س�ء  يف  وت��سيات  ت�س�رات  من 
على  التذكارية  الهدايا  بع�س  ت�زيع  ومت  للم�ؤمتر، 

املتحدثني.
ت��سيات  ت�ساهم  باأن  اأملهم  عن  املتحدث�ن  واأعرب   
املالية  الأوراق  قطاع  على  القائمني  اإر�ساد  يف  امل�ؤمتر 
يف الدول العربية باأول�يات العمل وخا�سة يف املجالت 

الت�سريعية.

اجلل�شة اخلتامية

ح�شني اأركان
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لل�شركات  النقدية  الأرب���اح  توزيعات  اإج��م��ايل  بلغ 
يف  املحلية  املال  اأ�شواق  يف  املدرجة  العامة  امل�شاهمة 
نحو   2011 العام  عن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
اأرب��اح  ن�شف  م��ن  اأك��ر  م�شكلة  دره���م،  مليار   17،39

ال�شركات املدرجة خالل العام املا�شي.
املحلية  املال  اأ�شواق  يف  املدرجة  ال�شركات  وحققت 
بنمو   ،2011 العام  عن  اأرب��اح��ًا  دره��م  مليار   33 نحو 

كبري مقارنة باأرباحها عن العام 2011.
وا���ش��ت��ح��وذ ق��ط��اع ال��ب��ن��وك ع��ل��ى اأع��ل��ى ت��وزي��ع��ات 
نحو  املدرجة  �شركاته  توزيعات  بلغت  حيث  لالأرباح، 
8،29 مليار درهم م�شكلة  48% من اإجمايل التوزيعات.
حيث  من  الثاين  املركز  يف  الت�شالت  قطاع  وحل 
درهم  مليار   5،42 وبواقع  النقدية  الأرب��اح  توزيعات 

م�شكلة نحو 31% من اإجمايل التوزيعات.
نحو  العقار  ق��ط��اع  يف  الأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  وبلغت 
توزيعًا  القطاعات  ثالث  بذلك  ليحل  درهم  مليار   1،13
وبن�شبة 6%، فيما بلغت توزيعات �شركات قطاع الطاقة 
قطاع  ت��اله   ،%3 وب��واق��ع  دره���م  مليون   622،5 نحو 
التاأمني بواقع 549،8 مليون درهم، تاله �شركات قطاع 

النقل بواقع 353 مليون درهم.
نحو  ال�شناعة  ق��ط��اع  ���ش��رك��ات  ت��وزي��ع��ات  وبلغت 
اخلدمات  قطاع  �شركات  ت��اله  دره���م،  مليون   326،3
توزيعات  بلغت  فيما  دره���م،  مليون   320،9 ب��واق��ع 
 273 نحو  املالية  واخلدمات  ال�شتثمار  قطاع  �شركات 

مليون درهم.
وحل قطاع اخلدمات ال�شتهالكية يف املركز الأخري، 
مليون   84 النقدية  �شركاته  توزيعات  اإج��م��ايل  وبلغ 

درهم.
قطاع  ت�شدر  املنحة،  اأ�شهم  توزيعات  �شعيد  وعلى 
ال��ب��ن��وك اأي�����ش��ًا ه���ذه ال��ت��وزي��ع��ات ح��ي��ث ب��ل��غ اج��م��ايل 

توزيعات �شركات قطاع البنوك 2،84 مليار �شهم، تاله 
�شهم،  مليون   320،9 وبواقع  اخلدمات  قطاع  �شركات 
اإجمايل توزيعات  التاأمني التي بلغ  تاله �شركات قطاع 
اأ�شهم املنحة نحو 211 مليون �شهم، تاله  �شركاتها من 

قطاع العقار وبواقع 183 مليون �شهم.
وبلغ اجمايل توزيعات �شركات قطاع ال�شناعة نحو 

71 مليون �شهم.
وهي:  منحة  اأ�شهم  قطاعات   5 �شركات  ت��وزع  ومل 
ق��ط��اع ال���ش��ت��ث��م��ار واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة والت�����ش��الت 

وال�شلع ال�شتهالكية والطاقة والنقل.

اجلمعيات  ع��دد  اإجمايل  بلغ  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
املا�شي،  يونيو  من  الأول  حتى  عقدت  التي  العمومية 

134 جمعية عمومية عادية وغري عادية.
التي  العادية،  العمومية  اجلمعيات  اإجمايل  وبلغ 
عدد  بلغ  فيما  جمعية،   119 الفرتة  ه��ذه  خ��الل  عقدت 
حتى  عقدت  التي  العادية  غ��ري  العمومية  اجلمعيات 

نهاية مايو املا�شي 15 جمعية.
هذه  م��ن  ع��دد  اأك��ر  على  ال��ت��اأم��ني  قطاع  وا�شتحوذ 
قطاع  ت��اله  عمومية،  جمعية   32 وبواقع  اجلمعيات، 
اإجمايل  بلغ  فيما  27 جمعية عمومية،  البنوك وبواقع 

قطاع البنوك يستحوذ على 48% من اجمالي التوزيعات النقدية

17,39 مليار درهم توزيعات ال�سركات املدرجة فـي اأ�سواق االمارات عن عام 2011

الشركات تعقد 119 جمعية عمومية عادية و 15 غير عادية

تقارير
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ــي عــقــدت يف قــطــاع  ــت عـــدد اجلــمــعــيــات الــعــمــ�مــيــة ال
عم�مية  جمعية   11 عقد  ومت  جمعية.   17 ال�سناعة 
وال�سلع  اخلدمات  قطاعا  تاله  العقار،  قطاع  يف  عادية 
لكل  عادية  عم�مية  جمعيات   9 وب�اقع  ال�ستهالكية 
ال�ستثمار  قطاع  جمعيات  اإجــمــايل  بلغ  فيما  منهما، 
الطاقة  قطاعا  تــاله  جمعيات،   6 املــالــيــة  واخلــدمــات 

والنقل وب�اقع 3 جمعيات عم�مية عادية لكل منهما.
غري  عم�مية  جمعيات   4 عقد  التاأمني  قطاع  و�سهد 
عادية، تاله �سركات قطاع البن�ك وب�اقع 3 جمعيات، 
عقد  ال�ستهالكية  وال�سلع  الــعــقــار  قطاعا  �سهد  فيما 

جمعيتني عم�ميتني.
املالية  قــطــاعــات ال�ــســتــثــمــار واخلــدمــات  و�ــســهــدت 
وال�سناعة واخلدمات والنقل عقد جمعية عم�مية غري 

عادية واحدة لكل منها.
ومل ي�سهد قطاعا الت�سالت والطاقة عقد اأي جمعية 

عم�مية غري عادية.

»الأوراق املالية« ت�شرتط م�افقتها  قبل الدع�ة لنعقاد اجلمعيات العم�مية
�ــســركــات  والــ�ــســلــع  ــيــة  املــال الأوراق  هــيــئــة  دعـــت 
�سرورة  اإىل  الأ�ــســ�اق  يف  املدرجة  العامة  امل�ساهمة 
اأخذ م�افقتها م�سبقًا على دع�تها للجمعية العم�مية 

ال�سن�ية قبل ن�سرها يف ال�سحف. 
الــذي   ،2012 لــلــعــام   1 رقـــم  التعميم  وبــحــ�ــســب 
ــاأن اجــتــمــاعــات اجلــمــعــيــات  اأ�ـــســـدرتـــه الــهــيــئــة، بــ�ــس
يتعني  العامة،  امل�ساهمة  ل�سركات  ال�سن�ية  العم�مية 
العم�مية  للجمعية  الدع�ة  ن�سر  عدم  ال�سركات،  على 
الن�سر،  على  الهيئة  مــ�افــقــة  بعد  اإل  ال�سحف،  يف 
ب�ساأن  الإدارة  جمل�س  مقرتح  من  بن�سخة  وم�افاتها 
اإعالن  م�س�دة  تت�سمن  اأن  الأرباح، و�سرورة  ت�زيع 
الأربــاح  حتديد  العم�مية،  اجلمعية  لنعقاد  الدع�ة 

املقرتحة، ون�سبتها ب�سكل كامل.
باإر�سال  اللتزام  مراعاة  �سرورة  الهيئة  واأكــدت   
العادية  العم�مية  اجلمعية  لنعقاد  بالدع�ة  الإخطار 

اإىل ال�س�ق املدرجة فيه ال�سركة، وذلك  وغري العادية 
يف نف�س ي�م الإعالن للم�ساهمني عرب ال�سحف، حتى 
اجلمعية  انعقاد  تزامن  من  التحقق  لالأ�س�اق  يت�سنى 
العم�مية لل�سركة مع انعقاد جل�سة التداول، وبالتايل 

النظر يف اإيقاف التداول م�ؤقتًا على اأ�سهم ال�سركة.
مـــداولـــة اجلمعية  يــجــ�ز  اإنــــه ل  الــهــيــئــة  وقــالــت 
الأعمال،  بجدول  املدرجة  امل�سائل  غري  يف  العم�مية 
با�ستثناء ال�قائع املهمة التي تتك�سف اأثناء الجتماع، 
اأحد  طلب  على  بناء  اإدراجــهــا،  يطلب  التي  وامل�سائل 
من   %10 ميثل  امل�ساهمني  مــن  عــدد  اأو  الأ�ــســخــا�ــس، 
املادة  لن�س  وفقًا  وذلــك  الأقــل،  على  ال�سركة  راأ�سمال 

129 من القان�ن. 
واأو�سحت الهيئة اأن لكل م�ساهم احلق يف مناق�سة 
اجلمعية،  اأعــمــال  جــدول  على  املــدرجــة  امل��س�عات 
وت�جيه الأ�سئلة اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة، ويلتزم 

الأع�ساء بالإجابة عن الأ�سئلة، بالقدر الذي ل يعر�س 
اإىل  يحتكم  اأن  وللم�ساهم  لل�سرر،  ال�سركة  م�سلحة 
�س�ؤاله  على  الـــرد  اأن  راأى  اإذا  العم�مية  اجلمعية 
واجب          العم�مية  اجلمعية  قــرار  ويك�ن  كــاف،  غري 

التنفيذ. 
العم�مية  اجلمعية  اجــتــمــاع  اأن  الهيئة  وذكـــرت 
ثالثة  ح�سره  اإذا  اإل  �سحيحًا  يك�ن  ل  العادية،  غري 
اأرباع راأ�سمال ال�سركة على الأقل، ويف حال مل يت�فر 
الن�ساب، وجب الدع�ة اإىل اجتماع ثان، يعقد بعد 30 
عن  تقل  ل  مــدة  وبعد  الأول،  لالجتماع  التالية  ي�مًا 
ميثل  وبن�ساب  الأول،  الجتماع  م�عد  من  اأ�سب�ع، 
ح�س�ر ن�سف راأ�سمال ال�سركة، ويف حالة عدم اكتمال 
بعد  يعقد  ثالث،  اجتماع  اىل  الدع�ة  وجب  الن�ساب، 
انق�ساء 30 ي�ما من تاريخ الجتماع التايل، ويك�ن 

�سحيحًا مهما كان عدد احلا�سرين. 

قطاع البنوك يتصدر التوزيعات النقدية والمنحة
 بواقع  8,29 مليار درهم و 2,48 مليار سهم
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دورًا حم�ريًا  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  لعبت 
ورياديًا يف تاأ�سي�س احتاد هيئات الأوراق املالية العربية 
يف العام 2007، والتي ت�لت، ممثلة يف هيئة الأوراق 
اأر�ست  متتالية،  �سن�ات  لأربــع  قيادته  وال�سلع،  املالية 
خاللها الق�اعد الأ�سا�سية لعمل الحتاد وو�سع الهياكل 
ال�جه  على  التاأ�سي�س  مرحلة  واإجنـــاز  لــه،  التنظيمية 

الأكمل مبا ي�ساهم يف  انطالقة جديدة.
املال  اأ�س�اق  اأهمية  تزايد  عقب  الحتــاد  اإن�ساء  ومت 
كقناة ا�ستثمارية جاذبة، وا�ستقطابها لأعداد كبرية من 
اجلديدة  الألفية  بداية  مع  عملها   وتط�ر  امل�ستثمرين 

�س�اء على م�ست�ى الت�سريعات اأو التداولت.
وعلى مر العق�د ال�سابقة، �سعت الدول العربية لإيجاد 
احتــاد  تاأ�سي�س  مت  فقد  املالية،  اأ�س�اقها  بــني  التكامل 
اجلامعة  اإطــار  يف    1982 عام  يف  العربية  الب�ر�سات 
العربية، حيث كان مبثابة الركيزة الأوىل لبل�غ التكامل 
بني الأ�س�اق العربية، حيث مت خالل هذه الفرتة حماولة 
حمدودية  رغم  العربية  الب�ر�سات  بني  فيما  التن�سيق 
الع�س�ية يف بداية الأمر، والتي �سملت بعد ذلك غالبية 
ال�عي  ن�سر  عاتقها  على  اأخـــذت  التي  العربية  الـــدول 
باأهمية عملها يف اأو�ساط امل�اطنني، والرتقاء مب�ست�ى 
تبادل املعل�مات فيما بينها  وت�سجيع الإدراج امل�سرتك 
�ساأنها  مــن  الــتــي  الق�سايا  مــن  وغــريهــا  بينها  والــربــط 
زيادة تكاملها متهيدًا لإن�ساء الب�ر�سة العربية امل�حدة 
مبا يعزز من مكانة القت�ساد يف العامل العربي يف ظل 

�سيا�سة التكتالت القت�سادية ال�سائدة. 
ومع التط�ر الذي �سهدته الأ�س�اق، كان من ال�سرورة 
ال�سعي ليجاد اأطر تعاونية  اأخرى  تدعم وتعزز العمل 
العربي امل�سرتك يف هذا املجال، حيث مت تاأ�سي�س"احتاد 
العام 2007  بداية  العربية" يف  املالية  الأوراق  هيئات 
العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع  ربحية  غــري  كمنظمة 
امل�ستقلة والتن�سيق والتعاون بني الأع�ساء فيما يتعلق 
قدر  اأكـــرب  لتحقيق  العالقة  ذات  والأنــظــمــة  بالق�انني 
تذليل  اأجــل  من  وال�سعي  بينها  والت�افق  امل�ائمة  من 
وت��سيع  العربي  ال�ستثمار  تعرت�س  التي  ال�سع�بات 

قاعدته وتن�يع اأدواته وت�حيد �سروط القيد لل�سركات.
وتت�سمن مهام الحتاد: ال�سعي لتط�ير اأعمال هيئات 
الأوراق املالية العربية، وتفعيل دورها على امل�ست�يات 
الرقابية والت�سريعية والتنظيمية اإىل جانب العمل على 
وال�سفافية  الكفاءة  حيث  من  العربية  الأ�س�اق  تط�ير 
امل�ؤ�س�سات  وتط�ير  واإنــ�ــســاء  وت�سجيع  وال�سي�لة، 

املالية مثل بن�ك ال�ستثمار املتخ�س�سة يف  وال�سركات 
تغطية وت�س�يق الإ�سدارات اجلديدة.  

ويت�ىل الحتاد  اي�سا  مهمة  العمل على ن�سر ال�عي 
وامل�ساركة  الحتــــاد  دول  مــ�اطــنــي  بــني  ال�ــســتــثــمــاري 
العالقة  ذات  والعاملية  الإقليمية  الــنــدوات  يف  الفاعلة 
بالتعاون  اأو  مبا�سرة  ب�س�رة  �س�اء  الإحتـــاد  باأعمال 
جانب  اإىل  امل�سابهة  الدولية  واملنظمات  الحتــادات  مع 
اإىل  تهدف  التي  الدورية  واملطب�عات  الن�سرات  اإ�سدار 
تق�ية الروابط بني الأع�ساء والتعريف باأن�سطة الإحتاد 

وفعالياته املختلفة. 
 4 نح�  مرور  وقال عميد كنعان اخلبري املايل، "رغم 
عق�د على العمل العربي امل�سرتك يف جمال التكامل بني 
الأ�س�اق املالية، اإل اأن الطريق مل يكن �سهاًل،  نظرًا لربوز 
الب�ر�سة  قيام  �سبيل  اعرت�ست  التي  الع�ائق  بع�س 
العربية امل�حدة املن�س�دة، لكن الأمل ما زال م�ج�دًا يف 
بل�غ الهدف خا�سة بعد تاأ�سي�س احتاد هيئات الوراق 

املالية العربية.
واأ�سار اإىل اأن املكانة املتميزة التي يتمتع بها الحتاد، 
الب�ر�سة  حلم  جعل  مــن   متكنه  تاأ�سي�سه،  حداثة  رغــم 
بعد  خا�سة  الــقــادمــة  ال�سن�ات  خــالل  واقــعــًا  العربية 
التحديات التي خلقتها الأزمة القت�سادية العاملية، والتي 
اأثبتت اأن التكتل والعمل امل�سرتك بني الدول ه� ال�سبيل 

ال�حيد مل�اجهتها.
من جهته، قال د.همام ال�سماع اخلبري القت�سادي اإن 
الب�ر�سات  ت�حيد  يف  �س�طًا  نقطع  اأن  الأهــم  اخلط�ة 
اخلليجية حيث اأن ظروف هذه الب�ر�سات مت�سابهة واأن 

اإجناز هذا الحتاد يعد خط�ة كبرية. 
من ناحيته، قال عبدالله احل��سني مدير عام الإمارات 
دبي ال�طني لالأوراق املالية، اإن تاأ�سي�س احتاد للهيئات 

من  لها  ملا  الأهمية  غاية  يف  خط�ة  يعد  العربية  املالية 
تاأثري يف تط�ير الأ�س�اق املالية العربية من حيث تقريب 
وتعلق  الــبــ�ر�ــســات،  بــني  الت�ا�سل  ـــادة  وزي الــقــ�انــني 
الكثري من الآمال على هذه الحتادات من اأجل ال��س�ل 
وت�ساهم  العربية  الب��سات  ت�سمل  تــداول  من�سة  اإىل 
ـــادة تــبــادل اخلـــربات وزيــــادة الــ�عــي والفر�س  يف زي
�سي�ؤدي  اأنه  اإىل  من�هًا  امل�ستثمرين،  لدى  ال�ستثمارية 
املناف�سة مع  العربية على من�سة  الب�ر�سات  اإىل و�سع 
املحافظ  اهتمام  العاملية و�سريفع من درجة  الب�ر�سات 
ال�سركات  يف  الــدولــيــني  وامل�ستثمرين  ال�ستثمارية 
املنطقة  اإىل  اأم�ال �سخمة  روؤو�س  وا�ستقطاب  املدرجة 
م�حدة  عربية  ب�ر�سة  وج�د  اأن  على  و�سدد  العربية. 
�سريفع القدرة على طرح املزيد من الأدوات ال�ستثمارية 
يف �سناديق ال�ستثمار وغريها من املنتجات التي تع�د 
العربية  الــدول  اقت�ساديات  على  النهاية  يف  بفائدتها 

ب�سكل عام.
التنفيذي  املدير  ال�سعدي،  عبدالهادي  قــال  بـــدوره، 
ريــادي  دور  الإمـــارات  لدولة  اأن  ل�سك  الرمز"،  ل�سركة 
وفعال يف تاأ�سي�س وطرح اآفاق خمتلفة لإيجابيات تكامل 
اأ�س�اق راأ�س املال العربية وخا�سًة من خالل امل�ساهمة 
بتنظيم البيئة الت�سريعية وت�حيد الأ�س�س والإجراءات 
نـــ�ع مــن النــ�ــســجــام وخــا�ــســًة يف ظــل كــ�ن  لتحقيق 
الأ�س�اق املالية متثل اآليات مبتكرة اأكرث من ك�نها مكان 

فعلي لت�اجد املتداولني وامل�ستثمرين. 
ون�ه اإىل مدى ت�سعبات هذا الت�جه نظرًا ل�سرورة 
والت��سل  م�حدة  وتعليمات  وت�سريعات  اأنظمة  ايجاد 
الأوراق  هيئات  جميع  اإدارات  عليها  تتفق  اآلــيــة  اإىل 
بالت�س�يات  يتعلق  فيما  وخا�سًة  والب�ر�سات  املالية 
الأم�ر  من  وغريها  والرقابة  التقا�س  وعمليات  املالية 
التقنية التي متثل التحديات التي ل تزال ت�ؤرق امل�ساعي 
الأعــ�ام  مــدار  على  والفعاليات  للم�ؤمترات  املت�ا�سلة 
املا�سية وحتى ال�قت الراهن، وناأمل اأن تتكلل اجله�د 
على  بالنفع  تع�د  متقدمة  وخــطــ�ات  ملم��سة  بنتائج 

املجتمع ال�ستثماري والقت�سادي يف الدول العربية.  
اجلمعية  ع�س�  احل�سيني،  ح�سام  رحــب  جهته،  من 
م�سرتك  عربي  تعاون  بــاأي  الفنيني،  للمحللني  العاملية 
الإمــارات دومًا من  اأن  الأ�س�اق، م�ؤكدا  واأي تكامل يف 
اأطروحات  عدة  هناك  وكانت  املجال  هذا  يف  ال�سباقني 
لتاأ�سي�س ب�ر�سات م�سرتكة ملا لها من اآثار اإيجابية على 
الأ�س�اق وللدول، حيث اأن معظم الأ�س�اق لها مميزاتها.

اإلمارات شغلت منصب أمينه العام ألربع سنوات متتالية

احتاد هيئات الأوراق املالية العربية يعزز العمل امل�شرتك 
تكامل األسواق يدعم االقتصاد ويساهم في تنويع األدوات االستثمارية
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ن�سبة  اأن  وال�سلع  املــالــيــة  الأوراق  هيئة  اأعــلــنــت 
اإف�ساح ال�سركات امل�ساهمة العامة املحلية املدرجة عن 

تقارير احل�كمة للعام 2011 قد بلغت %97.5.
رقم  الــقــرار  بتطبيق  امللزمة  ال�سركات  عــدد  ويبلغ 
ومعايري  احل�كمة  �س�ابط  ب�ساأن   2009 ل�سنة   518
عدد  اإجــمــايل  مــن  �سركة   )84( امل�ؤ�س�سي  الن�سباط 
ال�سركات املدرجة يف اأ�س�اق الأوراق املالية؛ منها 80 
الن�سف  خالل  احل�كمة  تقرير  باإ�سدار  مطالبة  �سركة 
ا�ستثنى  قد  القرار  بــاأن  علمًا   ،2012 العام  من  الأول 
من  املرخ�سة  والــ�ــســركــات  واملــ�ــســارف  الــبــنــ�ك  كــافــة 
امل�سرف املركزي وكذلك ال�سركات الأجنبية من تطبيق 

اأحكام هذا القرار.
اإن عـدد ال�سـركات التـي زودت الهيئة  وقالت الهيئة 
بتقارير احل�كمة للعام 2011 بلغ 78 �سركة من اأ�سل 
وبن�سبة  احل�كمة  تقرير  باإ�سدار  مطالبة  �سركة   80

بلغت %97.5.
الهيئة  بتزويد  التزمت  التي  ال�سركات  عدد  بلغ  كما 
النم�ذج  وح�سب  كاماًل   2011 للعام  احل�كمة  بتقرير 
الهيئة 71 �سركة بن�سبة 89% يف حني بلغ  املعتمد من 

بتقرير  الهيئة  بتزويد  التزمت  التي  ال�سركات  عــدد 
احل�كمة للعام 2011  مع وج�د مالحظات من الهيئة 

على تقريرها، بلغ 7 �سركات.
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �سعادة  وقال 
ق�اعد  تطبيق  عاتقها   على  اأخــذت  الهيئة  "اإن  للهيئة 
الإدارة الر�سيدة على كافة ال�سركات املدرجة باعتباره 
اقتناعًا  وذلــك  اإجنــازه،  اإىل  ت�سعى  ا�سرتاتيجيًا  هدفًا 
منها باأهميتها يف دعم الن�سباط امل�ؤ�س�سي وتر�سيخه 
واملمار�سات  ال�سفافية  تعزيز  يف  دورهـــا  عــن  ف�ساًل 
ال�سليمة لالأعمال، واأهميتها للم�ستثمرين يف الأ�س�اق 
التي  ال�سركات  يف  ال�ستثمار  على  يحر�س�ن  الذين 

تطبق اأعلى م�ست�يات احل�كمة.
لتطبيق  للدع�ة  الهيئة  اجتــاه  اإىل  الطريفي  ولفت 
الــ�ــســركــات املــدرجــة لإجـــــراءات احلــ�كــمــة مــنــذ الــعــام 
واإر�ــســاء  احل�كمة  �س�ابط  بتبني  وقيامها   ،2007
التطبيق  اإىل  و�ــســ�ًل  ت�ساعدي  نح�  على  دعائمها 

الإلزامي يف ماي� 2010. 
واأ�ساد ب�عي هذه ال�سركات ومبادرة بع�سها بتبني 
الق�اعد  هــذه  تــدخــل  اأن  قبل  حتى  احلــ�كــمــة  قــ�اعــد 

بع�س  هناك  اأن  اإىل  م�سريًا  الإلزامي،  التطبيق  مرحلة 
نح�  �سعت  القرار  هذا  باأحكام  املعنية  غري  ال�سركات 
يف  ت�سعى  اأنها  منها  اإدراكــًا  احل�كمة  �س�ابط  تطبيق 
وامل�ساهمني  ال�سركة  م�سلحة  لتحقيق  الأول  املــقــام 

وكافة الأطراف اأ�سحاب امل�سالح".
وكانت الهيئة قد قامت نهاية العام املا�سي -ب�سفتها 
ال�سركات  امل�س�ؤولة عن متابعة تطبيق  الرقابية  اجلهة 
احل�كمة-  لــقــرار  املــدرجــة  املحلية  العامة  امل�ساهمة 
تقرير  اإعــداد  ب�سرورة  ال�سركات  هــذه  على  بالتعميم 
اعتمدته  الــذي  النم�ذج  وفــق   2011 للعام  احل�كمة 
امل�ساهمني  جلميع  واإتــاحــتــه  الــ�ــســاأن،  هــذا  يف  الهيئة 
العادية  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  م�عد  قبل 

لل�سركة ب�قت كاف.
تقارير  بن�سر   2009 ــعــام  ال مــنــذ  الــهــيــئــة  ــقــ�م  وت
املــدرجــة  املحلية  الــ�ــســركــات  عــن  الــ�ــســادرة  احلــ�كــمــة 
على   2009 ل�سنة   518 رقــم  الــقــرار  بتطبيق  املعنية 
م�قعها اللكرتوين الر�سمي، حيث يت�افر على امل�قع 
 2009 لــالأعــ�ام  الــ�ــســركــات  ملعظم  احلــ�كــمــة  تــقــاريــر 

و2010 اإ�سافة اإىل تقارير عن العام ال�سابق 2011.

هيئة األوراق المالية:  97.5 % نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة عن تقارير الحوكمة للعام 2011 

الطريفي:  تطبيق احل�كمة تعزيز ل�شفافية الأ�ش�اق ودعم لالن�شباط امل�ؤ�ش�شي واملمار�شات ال�شليمة لالأعمال

شاركت في االجتماع السادس التحاد هيئات األوراق المالية العربية

»الأوراق املالية« ت�ؤكد دعمها م�شاريع تط�ير اأداء هيئات اأ�ش�اق املال العربية
اأكدت هيئة الأوراق املالية وال�سلع دعمها للم�ساريع 
العربيــــة  املــــال  اأ�س�اق  هيئات  اأداء  لتط�ير  الرامية 
وتفعيـــل دورهــا على امل�ست�يات الرقابية والت�سريعية 

والتنظيمية. 
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �سعادة  وقال 
وفد  تــراأ�ــس  الـــذي  والــ�ــســلــع،  املــالــيــة  الأوراق  لهيئة 
الدولة يف فعاليات الجتماع ال�ساد�س لحتاد هيئات 
قطر  بــدولــة  عــقــد  والــــذي  الــعــربــيــة  املــالــيــة  الأوراق 
املنطقة،  بها  متر  التي  احلالية  الظروف  اإن  م�ؤخرًا، 
تفتح  والتي  الجتماعات  هــذه  ملثل  تك�ن  ما  اأحــ�ج 
ملناق�سة  املجال  وتتيح  الأفكار،  وتبادل  التحاور  باب 
مــ�ــســاريــع الــتــكــامــل وتــ�ــســافــر اجلــهــ�د و�ــســ�ًل اإىل  

اأ�س�اق مالية عربية اأكرث تط�رًا. 
الــــدور  تــعــزز  اأن هــــذه الجــتــمــاعــات  واأ�ــــســــاف 
والتنمية  البناء  عملية  يف  العربية  للدول  اجلماعي 
ب�سكل  املال  اأ�س�اق  �سعيد  على  املن�س�دة  والتط�ير 

خا�س والقت�ساد العربي امل�سرتك ب�سكل عام. 

املالية وال�سلع  الأوراق  الطريفي  دور هيئة  واأكد 
العربية املتحدة يف دعم الحتاد،  الإمــارات  يف دولة 
تط�ير  �ساأنه  من  ما  كل  تقدمي  اإىل  الــدوؤوب  و�سعيها 
على  دورهـــا  وتفعيل  املــالــيــة،  الأوراق  هيئات  عمل 
والتنظيمية،  والت�سريعية  الــرقــابــيــة  املــ�ــســتــ�يــات 
خالل  من  العربية،  املال  اأ�س�اق  تط�ير  على  والعمل 
التبادل الإيجابي للخربات والكفاءات، وو�سع الأطر 
اأداء  تعزيز  اإىل  الرامية  والعملية،  العلمية  ال�سليمة 

الهيئات والأ�س�اق على حد �س�اء. 
افتتح الجتماع �سعادة ال�سيخ عبد الله بن �سع�د 
اآل ثاين حمافظ م�سرف قطر املركزي، وقد األقى كلمة 
خالل الجتماع وحتدث كل من �سالح �سامل احلليان 
العربية،  املــالــيــة  الأوراق  هيئات  احتـــاد  عــام  اأمـــني 
قطر  لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  ال�سيبي  ونــا�ــســر 
القائم  ال�ساملي،  �سامل  بن  الله  وعبد  املالية،  لالأ�س�اق 
باأعمال الرئي�س التنفيذي بالهيئة العامة ل�س�ق املال 
فيما  لالحتاد،  املنتهية  الــدورة  رئي�س  عمان  ب�سلطنة 

الأوراق  هيئات  روؤ�ساء  من  عدد  الجتماع  يف  �سارك 
املالية العربية.

ومت خالل الجتماع مناق�سة عدد من امل��س�عات 
هيئات  بني  امل�سرتك  بالعمل  الرتقاء  ب�سبل  املتعلقة 
الــرقــابــة عــلــى الأ�ـــســـ�اق املــالــيــة يف الــــدول اأعــ�ــســاء 

الحتاد.
من  الحتــاد  رئا�سة  انتقال  على  امل�افقة  مت  كما   
للنظام  وفقًا  كامل  لعام  قطر  دولة  اإىل  عمان  �سلطنة 
الأ�سا�سي لالحتاد الذي يجعل الرئا�سة بالتناوب بني 
ال�سن�ي  التقرير  على  امل�سارك�ن  واطلع  اع�سائه. 

لالحتاد للعام 2011 لالعتماد.
وكـــان �ــســعــادة عــبــد الــلــه الــطــريــفــي قــد اأعــــرب يف 
قطر  لهيئة  �سكره  عــن  الجــتــمــاع  عقب  لــه  ت�سريح 
التنظيم  عــلــى  عليها  والــقــائــمــني  املــالــيــة  ــ�اق  ــالأ�ــس ل
املــبــذولــة يف  الجــتــمــاع، واجلــهــ�د  لفعاليات  اجلــيــد 
وحفاوة  ال�سيافة  ح�سن  عن  ف�سال  اإجنــاحــه،  �سبيل 

ال�ستقبال.
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يرفع درجات األمان ويقلل المخاطر 

»الت�شليم مقابل الدفع« يعزز ثقة امل�شتثمرين فـي الأ�ش�اق
اأ�س�اق  الدفع يف  مقابل  الت�سليم  نظام  تطبيق  رفع  
املال الإماراتية منذ ماي� 2011، درجة الآمان يف اآليات 
التعامل وعزز  ثقة امل�ستثمرين يف الأ�س�اق الإماراتية.

يف  ارتفاعًا  املا�سية  الفرتة  خالل  الأ�س�اق  و�سهدت 
اأحجام التداولت، كما ا�ستقطبت مزيدًا من امل�ستثمرين 
الذين ارتفعت م�ست�يات الثقة لديهم يف الأ�س�اق املالية 

املحلية بعد ارتفاع جاذبيتها ال�ستثمارية والتنظيمية.
ومب�جب النظام، يتم تنفيذ عملية نقل امللكية ودفع 
اأثمان الأوراق املالية ب�س�رة متزامنة، وميكن من خالل 
�سفقات  ت�س�ية  على  العرتا�س  للم�ستثمر  الآلية   هذا 
ال�سراء اأو البيع املنفذة بدون تعليمات منه اأو بطريقة 
تخالف تعليماته مبا يعفيه من اللتزام بال�سداد اأو بنقل 

ملكية الأوراق املالية.
م�سرية  يف  جــديــدة  لبنة  اخلــطــ�ة   هـــذه  و�سكلت 
تعزيز  �سعيد  على  الهيئة  حققتها  الــتــي  الجنــــازات 
بنيتها الت�سريعية والتنظيمية التي بداأتها منذ اأكرث من 

ع�سر �سن�ات.

وكان �س�قا "دبي املايل" و"اأب�ظبي لالأوراق املالية" 
املالية، خمتلف  الأوراق  بالتن�سيق مع هيئة  اأجنزا،  قد 
اإ�سافة  التقنية،  للنظم  الالزمة  الرتتيبات والختبارات 
اإىل �سياغة الإجراءات الت�سغيلية املعتمدة لتطبيق هذه 
الآلية منذ بداية العام 2011، كما مت عقد جمم�عة من 
ور�س العمل التجريبية على النظام والإجراءات املتبعة 

بالن�سبة مل�سارف احلفظ الأمني وال��سطاء.
وقال �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية اإنه يعمل  دوريًا 
على تط�ير الآلية من خالل اللقاءات الدورية مع احلافظ 
الأمني، و�سركات ال��ساطة لل�ق�ف على اآليات تط�رات 
اخلدمة، التي ا�ستقطبت املزيد من ال�ستثمارات املالية 

الأجنبية امل�ؤ�س�ساتية اإىل ال�س�ق.
عــدد  بــلــغ  اأبــ�ظــبــي،  �ــســ�ق  اإحــ�ــســائــيــات  وبح�سب 
مقابل  الت�سليم  لآلية  طبقا  ت�س�يتها  مت  التي  ال�سفقات 
الدفع منذ ماي� 2011 وحتى نهاية العام املا�سي 9858 
يف  ت�س�يتها  مت  التي  ال�سفقات  عــدد  بلغ  فيما  �سفقة، 

الربع الأول من العام اجلاري 4793 �سفقة.

�سهد  املا�سي  مار�س  �سهر  اأن  الإح�سائيات  وبينت 
والتي  اجلديدة،  الآلية  اإىل  ا�ستنادًا  �سفقات  عدد  اأعلى 

مت فيه ت�س�ية 2196 �سفقة.
بــدوره، اأكــد �س�ق دبــي املــايل اأنــه بــداأ تطبيق هذه 

الآلية منذ 31 ماي� 2011 دون اأية مع�قات.
كبريًا  ترحيبًا  لقي  اخلط�ة  هــذه  تطبيق  اإن  وقــال 
من املتعاملني ب�جه عام، ومن م�سارف احلفظ الأمني 

وامل�ؤ�س�سات ال�ستثمارية العاملية ب�جه خا�س.
ميزتني  على  الدفع  مقابل  الت�سليم  اآلية  وتنط�ي 
رئي�سيتني تتمثل الأوىل يف احلد من املخاطر، والثانية 
املخاطر  من  الآلية  تلك  حتد  حيث  الفاعلية،  زيــادة  يف 

الأ�سا�سية املرتبطة بتنفيذ ال�سفقات.
وقـــال خـــرباء مــالــيــ�ن اإن الــتــجــربــة اأثــبــتــت  خــالل 
مقابل  الت�سليم  نظام  تطبيق  جنــاح  املا�سية  ال�سهر 
ـــ�اق يف تــ�فــري اخلــدمــة  الـــدفـــع، حــيــث �ــســرعــت الأ�ـــس
احلافظ  خدمة  مقدمي  خالل  من  الأجانب  للم�ستثمرين 
الأمني العاملني يف الأ�س�اق املحلية، ومت رف�س العديد 
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لتنفيذها  طلبات  وجــ�د  عدم  تبني  التي  ال�سفقات  من 
�س�اء يف �س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية اأو �س�ق دبي 

املايل.
مقابل  الت�سليم  باآلية  العمل  اإقــرار  اأن  واأو�سح�ا 
الأ�ــســ�اق  تط�ر  دعــم  يف  عــام  ب�سكل  �سي�ساهم   الدفع 
بال�ستثمار  املخت�سة  العاملية  امل�ؤ�سرات  على  وترقيتها 
م�ؤ�سرات م�رغان  النا�سئة، ومن �سمنها  الأ�س�اق  يف 

�ستنايل .
تعزيز عمل  الآلية  تطبيق هذه  �ساأن  من  اأن  واأكــدوا 
املخاطر  وتقليل  تداولتها،  يف  الثقة  ورفع  الأ�س�اق، 
الناجمة عن اآلية الت�س�ية التقليدية، اأو ما يعرف بـ"تي 
امل�ستثمرين  حق�ق  حماية  اإىل  بالإ�سافة  ت�"،  بل�س 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
الأوراق  خــدمــات  دائـــرة  مدير  معايطة  جمــد  وقــال 
املالية و�سناديق ال�ستثمار يف بنك اأب� ظبي ال�طني، 
اإن الت�سليم مقابل الدفع من اأهم املتطلبات على م�ست�ى 
يف  التعامل  ت�س�يات  تخ�س  التي  الدولية،  املعايري 
اأ�س�اقنا  يف  تطبيقها  فــاإن  وبالتايل  املالية،  الأوراق 
املحلية من �ساأنه اأن يحفز دخ�ل امل�ستثمرين الأجانب، 
يتم  كــان  واإن  التعامل،  اآلــيــات  اأمــان  درجــة  من  ويرفع 
اأو التعامالت التي  تطبيقه جزئيًا وخا�سة بامل�ساهمني 

تتم من خالل احلفظ الأمني.

وقال " ناأمل اأن يتم تعميمه لحقًا".
بـــــدوره، قـــال املــحــلــل املــــايل حمــ�ــســن اخلــطــيــب اإن 
حت�ل  نقطة  يعترب  الدفع  مقابل  الت�سليم  نظام  تطبيق 
ترقيتها  يف   ي�ساهم  حيث  الإمـــارات  اأ�ــســ�اق  يف  هامة 
املمار�سات  من  ويعزز  النا�سئة،  الأ�س�اق  م�ست�ى  اإىل 
الدولية  املنظمة  بــاأن  علمًا  املــال،  اأ�ــســ�اق  يف  ال�سفافة 

بتطبيقها  دائمًا  وت��سي  حتث  املالية  الرقابة  لهيئات 
من  للعديد  الرتخي�س  مع  خا�سة  املالية،  الأ�س�اق  يف 
بتعديل  مــرورًا  الأمــني  احلفظ  خدمة  لتقدمي  ال�سركات 
نظام ال��سطاء و مالءة ال��سيط اإىل التداول بالهام�س.
يف  ال�سفافية  م�ست�ى  يدعم  الآلية  تطبيق  اأن  واأكد   
تنفيذ ال�سفقات يف الأ�س�اق املحلية، الأمر الذي يعطي 
تنفيذ  على  العــرتا�ــس  يف  واحلــق  الفر�سة  امل�ستثمر 
بغري  نفذت  التي  تلك  اأو  بها،  ياأمر  مل  التي  ال�سفقات، 

تعليماته.
اإدارة  رئي�س  نائب  قاقي�س  طــارق  قــال  جانبه،  مــن 
اآلــيــة  تطبيق  اإن  كــابــيــتــال  املـــال  �ــســركــة  يف  الأ�ـــســـ�ل 
�ــســروريــة  خــطــ�ة  فــقــط  لي�س  ــدفــع  ال مــقــابــل  الت�سليم 
جلذب امل�ستثمرين الأجانب، بل لتقليل ن�سبة املخاطرة 
للم�ستثمرين عند التداول يف الأ�س�اق املحلية، م�سريًا 
للم�ؤ�س�سات  الثقة  اأي�سًا  متنح  اخلــطــ�ة  هــذه  اأن  اإىل 
الأ�س�اق  يف  لال�ستثمار  والأجنبية  املحلية  واملحافظ 
اإىل  لالن�سمام  ال�ستعداد  �سمن  وتاأتي  املحلية،  املالية 

م�ؤ�سرات الأ�س�اق النا�سئة.
هــذه اخلط�ة  تطبيق  اأن  املــ�ؤكــد  مــن  اأنـــه  واأ�ــســاف 
ال�ستثمار  من  مزيد  ا�ستقطاب  على  اإيجابًا  �سينعك�س 
دعم  يف  �سي�سهم  والــذي  وامل�ؤ�س�سي،  الفردي  الأجنبي 

احجام التداول املتدنية يف ال�س�اق. 

الحافظ األمين يعزز فصل المسؤوليات  
�سهدت خدمة احلفظ الأمني، املكملة لعملية التداول يف اأ�س�اق الإمارات، تط�را ن�عيا جعلها ذات اأهمية 

كبرية يف عملية ال�ستثمار يف الأوراق املالية.
وتعترب خدمة احلفظ الأمني يف اأ�س�اق الإمارات اأكرث تط�را من نظريتها يف الأ�س�اق الإقليمية. وتعمل 
خدمة احلفظ الأمني على تعزيز ف�سل امل�س�ؤوليات بني مهام ال��سيط واملهام املخ�لة للحفظ الأمني، كما متثل 

اأحد املتطلبات املهمة يف �سياق رفع ت�سنيف اأ�س�اق الإمارات من مبتدئة اإىل نا�سئة.
وذكر �س�ق دبي املايل اإن جتربته بالتعامل مع بن�ك احلفظ الأمني بداأت مع بنك "ات�س ا�س بي �سي" يف 
العام 2001، من�هًا اإىل اأن عدد بن�ك ال��ساية ارتفع ب�س�رة م�سطردة خالل العام 2008 مع ان�سمام كل من 
�ستاندرد ت�سارترد بنك، بنك اب�ظبي ال�طني، دويت�سه بنك و�سيتي بنك لقائمة بن�ك ال��ساية الأع�ساء فيه، 

لريتفع عدد بن�ك ال��ساية املعتمدة يف ال�س�ق اإىل 5 بن�ك.
واأ�ساف اأنه عقد عددًا من التفاقيات لتنظيم العالقة بني ال�س�ق وال��سي والعميل، م�سريا اإىل اأن جتربته 
مع بن�ك ال��ساية ناجحة ويحر�س على الت�ا�سل امل�ستمر مع الأع�ساء لدرا�سة وتقييم احتياجاتهم ودرا�سة 

اإمكانية تلبيتها مبا يتنا�سب مع الق�انني والأنظمة.
اأب�ظبي  بنك  يف  ال�ستثمار  و�سناديق  املالية  الأوراق  خدمات  دائرة  مدير  معايطة،  جمد  قال  جهته،  من 
مبهامه  الأمني  احلفظ  يق�م  حتى  اأكرث  تط�ير  اإىل  بحاجة  املحلية  الأ�س�اق  يف  التعامل  اأنظمة  اإن  ال�طني، 

ب�سكل اأف�سل واأ�سرع واأكرث اأمانًا لكل املتعاملني.
مت  البنك  عمالء  قبل  من  تنفيذها  مت  التي  العمليات  من   %95 فاإن  ال�طني،  اأب�ظبي  بنك  ل�سجالت  وطبقا 

ت�س�يتها يف تاريخ الت�س�ية للعمليات.
طريق  عن  امل�ستثمرين  ل�سغار  خ�س��سا  الأمني  احلافظ  بخدمات  الت�عية  ن�سر  �سرورة  اإىل  البنك  ودعا 
تنظيم ندوات للم�ستثمرين يف جميع اإمارات الدولة. واأ�ساف البنك اأن اإتاحة اأدوات ا�ستثمارية جديدة مثل 
البيع على املك�س�ف واإقرا�س الأ�سهم يف وقت لحق تعد خط�ة اإيجابية �ستحد من عمليات البيع الجباري 

لالأوراق املالية دون م�افقة العميل، كما ت�ساعد على جذب �سي�لة جديدة لالأ�س�اق.

يتم تنفيذ عملية نقل 
الملكيـة ودفـع أثمان 
األوراق المالية بصورة 

متزامنة ويمكن  للمستثمر 
االعتـراض على تسويـة 
صفقات الشراء أو البيع 
المنفذة بدون تعليماته

تقارير
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الترخيص لتأسيس وترويج 182 صندوقا استثماريًا محليًا وأجنبيًا

حملل�ن: ت�شريعات الهيئة ت�شاهم فـي تعزيز القت�شاد ال�طني
هيئة  تــ�ــســدرهــا  الــتــي  املنظمة  الــتــ�ــســريــعــات  تــعــزز 
الأوراق املالية وال�سلع من اأداء القت�ساد ال�طني لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، وت�ساهم يف ا�ستقطاب مزيد 
املال  اأ�س�اق  اإىل  والأجنبية  املحلية  ال�ستثمارات  من 

املحلية.
وت�سعى الهيئة اإىل اإقرار عدد من الق�انني والأنظمة، 
وذلك �سمن م�ساعيها لالرتقاء باأداء اأ�س�اق املال املحلية 
وتعزيز اأداء القت�ساد ال�طني، ومن �سمن هذه الأنظمة، 

م�سروع نظام خا�س بال�سناديق ال�ستثمارية.
اجلديد  النظام  اإن  مالي�ن  وخــرباء  حملل�ن  وقــال 
ل�سناديق ال�ستثمار يعك�س حر�س هيئة الوراق املالية 
ال�ستثمارية،  الأداوات  تن�يع  اأهمية  على  وال�سلع 
اخليارات  من  ممكن  قدر  اأكرب  ي�فر  الذي  النح�  وعلى 
للم�ستثمرين من جهة، وي�ساهم يف زيادة عمق الأ�س�اق 

وتعزيز عملها.
املالية  الوراق  هيئة  تبذلها  التي  باجله�د  واأ�سادوا 
وال�سلع  يف تعزيز عمل ال�سناديق ال�ستثمارية وت�فري 
النظام اخلا�س ب�سناديق ال�ستثمار، والذي يعد خط�ة 
ايجابية تدعم الأ�س�اق وت�ساهم يف التقليل من تقلباتها، 
وذلك من خالل طرح منتجات ا�ستثمارية جديدة ت�ساعد 
املنتجات  هــذه  مثل  طــرح  �سيعزز  كما  الــتــحــ�ط،  على 
يف  ي�ساهم  و  املحلية،  الأ�س�اق  يف  ال�ستثماري  املناخ 
اإىل  بالإ�سافة  جديدة،  �سي�لة  و  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب 
انه �سي�ؤدي اإىل  خلق الأ�سا�س امل��س�عي لإيجاد �سانع 

�س�ق ق�ي و حم�سن من التقلبات الي�مية لالأ�س�اق.
لرتكيبة  التنظيمي  الهيكل  اإىل  وبالنظر  اأنه،  وقال�ا 
فمن  الـــراهـــن،  الــ�قــت  يف  الأ�ـــســـ�اق  يف  امل�ستثمرين 
وال�سركات  للم�ؤ�س�سات  املــ�ؤثــر  ــدور  ال غياب  الطبيعي 
ال�ستثمار  على  رئي�سي  ب�سكل  والعتماد  الأ�س�اق  يف 
ا�ستغالل  م�سلحته  من  الــذي  امل�سارب  وعقلية  الفردي 
اقرار  بعد  اأما  مل�سلحته،  والداخلية  اخلارجية  الع�امل 

النظام، فاإنه �سيتم ت�سجيع ال�ستثمار امل�ؤ�س�سي.
اأن الأ�س�اق العربية تعاين يف غالبيتها من  واأكــدوا 
حمدودية الأدوات ال�ستثمارية واقت�سارها على الأ�سهم  
وبع�س اأ�س�اق  ال�سندات ويف بع�س الأ�س�اق العربية 
�سناديق  تاأ�سي�س  الخـــرية   الــفــرتة  يف  نالحظ  بــداأنــا 
ا�ستثمارية كاإحدى الأدوات ال�ستثمارية التي تخدم عدة 

�سرائح من امل�ستثمرين.
وقعا  املــركــزي  ـــارات  الم وم�سرف  الهيئة  اأن  يذكر 
مب�جبها  الهيئة  اأ�سبحت    ،2009 العام  خالل  اتفاقية 
اجلهة املخ�لة مبنح الرتاخي�س لل�سناديق ال�ستثمارية 

يف الإمارات.

�سناديق  عــدد  ارتــفــع  الهيئة،  اإحــ�ــســاءات  وبح�سب 
بعد  �سناديق،   7 اإىل  لها  املرخ�سة  املحلية  ال�ستثمار 
لثالثة   2012 العام  من  الأول  الن�سف  خــالل  امل�افقة 
�سناديق منها بنك اأب�ظبي ال�طني للدخل قليل املخاطر، 
مل�سرف  الــتــابــع  العاملية  لل�سك�ك  الــهــالل  و�ــســنــدوق 
لال�ستثمار  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  و�سندوق  الــهــالل، 
املا�سي  الــعــام  رخ�ست  الهيئة  وكــانــت  ال�سك�ك.  يف  
م�سرف  �سندوق  منها  حملية،  ا�ستثمار  �سناديق   4 لـ 
ال�سرق  دول  اأ�سهم  يف  لال�ستثمار  ال�سالمي  اأب�ظبي 
لالأ�سهم  الــهــالل  و�سندوق  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�ــســط 
اخلليجية، و�سندوق املال لالأ�سهم ال�سع�دية، املت�افقة 

مع ال�سريعة الإ�سالمية.
تاأ�سي�س  على  املا�سي  يناير   19 يف  الهيئة  ووافقت 
املخاطر،  قليل  للدخل  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  �سندوق 
براأ�سمال ملياري دولر كحد اأعلى، وملي�ن دولر كحد 
ي�م 27 فرباير  ال�سندوق  الإكتتاب يف  وانتهى  اأدنــى، 
دولر،   500 لالإكتتاب  الأدنــى  احلد  بلغ  حيث  املا�سي، 

بقيمة اإ�سمية 5 دولرات لل�حدة.
�سهر  يف  الهيئة  منحته  فقد  الثاين،  الرتخي�س  اأمــا 
فرباير املا�سي ل�سندوق الهالل لل�سك�ك العاملية ليك�ن 
الأول  �سندوقه  بعد  الهالل،  مل�سرف  الثاين  ال�سندوق 

لالأ�سهم اخلليجية الذي طرح يف العام املا�سي.
من  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر  خــالل  الهيئة  ومنحت 
العام، م�افقات جديدة لـ 49 �سندوقًا ا�ستثماريًا اأجنبيًا 
الدولة، لريتفع  اأ�س�اق  املالية داخل  للرتويج ملنتجاتها 
لها  التي وافقت  الأجنبية  ال�سناديق  اجمايل عدد  بذلك 

اإىل 175 �سندوقًا. ليبلغ جمم�ع  الهيئة على الرتويج 
ما رخ�سته الهيئة تاأ�سي�سًا وترويجًا 182 �سندوقًا.

منذ  حر�ست  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  وكانت 
اأ�س�اق  يف  ال�ستثمار  اأداوت  تط�ير  على  تاأ�سي�سها 
املال املحلية، وذلك اإدراكا منها  لأهمية ا�ستمرار اجله�د 
الرامية اإىل الرتقاء مب�ست�ى هذه الأ�س�اق مبا ي�اكب 
اأف�سل املم�سارات العاملية  �س�اء  من حيث الت�سريعات 
الأداوت  تن�يع  اأو  ال�س�ق  عمل  حتكم  التي  والأنظمة 
ال�س�ق  عمق  زيـــادة  �ساأنها  مــن  الــتــي  ال�ــســتــثــمــاريــة، 
املحلية  لال�ستثمارات  جاذبيته  ــادة  زي يف  ي�ساهم  مبا 

والأجنبية على حد �س�اء.
ل�سركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس  عـــرابـــي،  هيثم  وقـــال 
جلفمينا لال�ستثمار، اإن النظام اجلديد �سيك�ن من اأهم 

دوافع تط�ير �سناديق ال�ستثمار..
وقال  �سي�سمح النظام بدخ�ل ا�ستثمار ط�يل املدى، 

 األسواق العربية 
تعاني في غالبيتها 

من محدودية األدوات 
االستثمارية واقتصارها 
على األسهم  وبعض 

أسواق  السندات

تقارير
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وج�د  ب�سبب  والتقلبات،  التذبذبات  من  التقليل  يف  وي�ساهم 
ال�ستثمار ال�اعي ويعطي عمقًا اأو�سع لل�س�ق.

بدوره، قال جالل خ�سر، نائب رئي�س اأول ورئي�س الأعمال 
الحتــاد  بنك  يف  الـــرثوات  اإدارة  وقطاع  اخلا�سة  امل�سرفية 
ال�ستثمار  ب�سناديق  خا�سة  اأنظمة  اإقرار  اأهمية  اإن  ال�طني، 
العالقة  ينظم  وقــانــ�ين  تنتظيمي  هيكل  اإنــ�ــســاء  يف  تكمن 
واإدارة  اإن�ساء  جمــال  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  بني  املت�سابكة 
كان�ا  �س�اء  وامل�ستثمرين  جهة،  من  ال�ستثمارية  ال�سناديق 

اأفرادًا اأم م�ؤ�س�سات من جهة اأخرى.
وا�سحة  قان�نية  ق�اعد  اإر�ــســاء  �ساأنه  من  ذلــك  اأن  وتابع 
اإر�ساء  اأنه ل ميكن  تلزم كافة الأطراف ذات العالقة. واأ�ساف 
وق�انني  ول�ائح  اأنظمة  وج�د  دون  ناجحة  ا�ستثمارية  بيئة 
ال�ستثمار  جمــال  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  بني  العالقة  تنظم 
جاذبة  ال�ستثمارية  البيئة  جعل  اإىل  اإ�سافة  وامل�ستثمرين، 

للم�ستثمرين الأجانب.
وقال" يرتتب على النظام اجلديد تعزيز الثقة يف القت�ساد، 
ال�ستثمارية  ال�سناديق  دخـــ�ل  على  ــك  ذل ينعك�س  و�ــســ�ف 
يــ�ؤكــد  الــنــظــام  هـــذا  اإ�ـــســـدار  اأن  خ�سر  واأكــــد  وال�سيادية". 
للم�ستثمرين وج�د جهة �سيادية حمايدة تعمل دائمًا على الف�سل 
ا�ستبعاد  على  وتعمل  ال�ستثمار،  يف  املت�سابكة  الأطــراف  بني 
على  والرتكيز  الت�عية  حمالت  تكثيف  جانب  واإىل  الثغرات. 
ال�ستثمارية؛  الثقافة  وزيادة  ال�ستثماري،  بال�سل�ك  الرتقاء 
املا�سية  ال�سن�ات  خالل  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  قامت 
زيادة  ت�ستهدف  التي  والتعليمات  الأنظمة  من  العديد  باقرار 
ت�سيف  ا�ستثمارية  اأدوات  ا�ستحداث  خالل  من  ال�س�ق  عمق 
قيمة لالأ�س�اق اأو تطبيق مناذج واأدوات ا�ستثمارية كالتداول 
ال�سك�ك  املتداولة وادراج  امل�ؤ�سرات  الهام�س و�سناديق  على 
ال�سلع  ال�سلع وعــقــ�د  وتــــداول  الــديــن  الإ�ــســالمــيــة و�ــســنــدات 

والتداول عرب النرتنت ون�ساط احلفظ الأمني .

 الهيئة ومصرف االمارات 
المركزي وقعا اتفاقية 
خــالل العـــام 2009  

أصبحت الهيئة بموجبها 
الجهــــة المخولـــة
 بمنـــح التراخيـــص 
للصناديق االستثمارية 

في اإلمــارات.

  �شناديق ال�شتثمار

اأ�شكال ال�شناديق ال�شتثمارية

وحدات ال�شندوق ال�شتثمارية 

احت�شاب �شعر ال�حدة فـي ال�شندوق

 التن�ع

اأهداف  اأم�ال امل�ستثمرين الذين جتمعهم   يعترب �سندوق ال�ستثمار وعاء ا�ستثماريًا جتمع فيه 
ورغبات ا�ستثمارية م�سرتكة ل�ستثمار اأم�الهم يف ح�ساب ا�ستثماري واحد ويف��س�ن ال�سالحيات 
ال�ستثمارية اإىل مدير ال�سندوق الذي يق�م بدوره با�ستثمار اأ�س�ل ال�سندوق، نيابة عن امل�سرتكني، 

يف عدد من الأ�س�ل ال�ستثمارية وفقًا ل�سروط واأحكام ال�سندوق .

اإ�سداره من  يتم  يزيد مبا  متغري  مال  راأ�س  ذو  املفت�ح: وه� �سندوق  ال�ستثمار  �سنــــدوق   -1
تداول  الهيئة  بعد م�افقة  قائمة، ويج�ز  ا�سرتداده من وحدات  يتم  وحدات جديدة وينخف�س مبا 

وحداته يف ال�س�ق بعد اإدراجه بها
يف  اإل  وحداته  ت�سرتد  ول  ثابت،  مال  راأ�ــس  ذو  �سندوق  وه�  مغلـق:  ا�ستثمار  �سنــــدوق    -2
نهاية عمره ما مل ين�س يف نظامه الأ�سا�سي وتتفق �سيا�سته ال�ستثمارية على خالف ذلك، ويج�ز 
تداول وحداته يف ال�س�ق بعد اإدراجه ووفقًا لل�س�ابط التي ت�سدر بها م�افقة الهيئة  وتلك ال�اردة 

بنظامه الأ�سا�سي ون�سرة الكتتاب اخلا�سة به. 
غالبية  ا�ستثمار  بهدف  ين�ساأ  الذي  املفت�ح  ال�ستثمار  �سندوق  املتداول:  امل�ؤ�سرات  �سندوق   -3
اأم�اله يف ت�ليفة ا�ستثمارية تت�افق متامًا مع ت�ليفة اأحد م�ؤ�سرات الأ�سعار بالأ�س�اق اأو ت�ليفة 
حمفظة ا�ستثمارية حتددها �سيا�سته ال�ستثمارية، مع اإتاحة تداول وحدات ال�سندوق ب�س�ق مايل 

اأو اأكرث.
واحلك�مات  وال�سركات   امل�ؤ�س�سات  ت�سدرها   �سندات  من  تتالف  التي  ال�سندات:  4-�سناديق 

ويتمثل الهدف الرئي�س منها باحل�س�ل على دخل جار  معق�ل  وم�ستقر.
5- ال�سناديق املت�ازنة: التي ت�ستهدف حتقيق عائد منا�سب للم�ستثمر اأيا كانت اأو�ساع ال�س�ق.

6 ال�سناديق العقارية: التي  ت�ستثمر يف الأن�سطة العقارية  والتجارية املختلفة  وهي ا�ستثمارات 
ط�يلة الأجل.

ال�سريعة  مع  املت�افقة  املجالت  بح�سب  اأ�سكالها  ح�سب  تتن�ع  التي  ال�سالمية:  ال�سناديق   -7
ال�سالمية  مثل املرابحة  وامل�ساركة وامل�سانعة  وامل�ساربة وغريها من املجالت الخرى .

ال�ستثمارية  املخاطر  اأو  ال�ستثمار  عــ�ائــد  اأربـــاح  ال�سندوق  يف  امل�سرتك�ن  يتقا�سم  لكي   
وحدات  اإىل  ال�سندوق  تق�سيم  يتم  ال�سنـدوق،  اأ�س�ل  يف  م�ساركـته  بقــدر  كل  ن�سبي،  اأ�سا�س  على 
ا�ستثمارية مت�ساويـــة القيمـــة، ثم تق�سم م�ساهمــات امل�ستثمريــن على �سعر ال�حدة ويخ�ســ�س لكل 

م�ستثمر عدد من ال�حدات يعادل حا�سل ق�سمة �سايف مبلغ ا�ستثماره على �سعر ال�حدة ال�سائد.

ل�ستخراج �سايف قيمة ال�سندوق يتم تقييم جميع اأ�س�ل ال�سندوق ح�سب قيمتها ال�س�قية يف ي�م 
التقييم، ثم حت�سم جميع مطل�بات ال�سندوق كما هي ي�م التقييم من قيمة الأ�س�ل.

 اأما �سعر ال�حدة فيحت�سب بق�سمة �سايف قيمة ال�سندوق ي�م التقييم على عدد ال�حدات القائمة 
يف نف�س الي�م .

ويق�سد به ت�فر ت�سكيلة متن�عة من الأوراق املالية واأوجه ال�ستثمار تهيئ لكل م�ستثمر اختيار 
ودرجة  ال�ستثمار  من  والعائد  يتحملها  التي  والتكلفة  ال�ستثمار  اأداة  حيث  من  له  املنا�سبة  اجلهة 

املخاطرة.
ونظرًا لأهمية هذا العن�سر يف زيادة فعالية وكفاءة ال�س�ق املايل، فقد اجتهت الهيئات امل�سرفة على 
الأ�س�اق املالية يف خمتلف الدول اإىل تق�سيم ال�س�ق املايل اإىل عدة اأق�سام يتخ�س�س كل ق�سم بت�فري 

جمم�عة خمتلفة من الأدوات ال�ستثمارية.
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يف  لال�ستثمار  املختلفة  الطرق  الكتيب  وا�ستعر�س 
ال�سلع، من�هًا اإىل اأن بع�سها مبا�سر، والآخر غري مبا�سر.

�سراء  يف  تتمثل  املبا�سر  ال�ستثمار  طــرق  اإن  وقــال 
وامل�سك�كات  الذهب  ك�سراء  وتخزينها،  الفعلية  ال�سلعة 
وغريها، وتخزينها يف املنزل. واأ�سار اإىل اأن من م�ساوئ 
هذه الطريقة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين ما يجعلها 

احيانًا غري جمدية.
ومن الطرق املبا�سرة اأي�سا، عق�د ال�سلع امل�ستقبلية، 
وهي اتفاقيات �سراء وبيع يف امل�ستقبل لكمية حمددة من 
�سلعة معينة ب�سعر وتاريخ حمددين، ويتم تداولها يف 

ب�ر�سات ال�سلع.
الأفــراد  لتمكني  امل�ستقبلية  ال�سلع  عق�د  وت�ستخدم 
حلماية  امل�ستقبل  يف  ال�سلعة  �سعر  �سمان  وال�سركات 
ال�سلعة  اأ�سعار  يف  املت�قعة  غري  التقلبات  من  اأنف�سهم 

التي يبيع�نها اأو ي�سرتونها.
كما ت�ستخدم هذه العق�د اأي�سًا لال�ستثمار اأو امل�ساربة 
ب�سراء وبيع العق�د امل�ستقبلية على اأمل احل�س�ل على 
اأو  ارتفاع  ب�ساأن  اإذا ما �سحت ت�قعاتهم  اأربــاح جمزية 

انخفا�س اأ�سعار هذه ال�سلع.
املبا�سرة،  غــري  ال�ستثمار  لــطــرق  الكتيب  وعــر�ــس 
ال�سلع،  اإنــتــاج  يف  تعمل  التي  ال�سركات  اأ�سهم  ك�سراء 
الب�ر�سة،  يف  املتداولة  ال�سلع  �سناديق  اأ�سهم  و�سراء 
اأو جمم�عة  وهي �سناديق ا�ستثمار ت�ستثمر يف �سلعة 
من ال�سلع. وبني اأن على امل�ستثمر اأن يق�م بفتح ح�ساب 
الب�ر�سة،  لــدى  املرخ�سني  ال��سطاء  اأحــد  لــدى  تــداول 
امل�ستقبلية،  ال�سلع  عق�د  يف   التداول  من  يتمكن  حتى 
باأ�سماء ال��سطاء املرخ�سني  اأن هناك قائمة  اإىل  من�هًا 
على  مــ�جــ�دة  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  قبل  مــن 

امل�قع الإلكرتوين للهيئة.
وي�قع امل�ستثمر "اتفاقية العمالء" وه� عقد قان�ين 
بينه وبني ال��سيط يحدد واجبات ال��سيط وم�س�ؤولياته 
جتاه امل�ستثمر. ومن ثم على امل�ستثمر الت�سال بال��سيط 
وابالغه باأمر ال�سراء اأو البيع بال�سعر والكمية التي يريد 
عند الرغبة يف التداول. ويق�م ال��سيط بدوره بابالغ 
الب�ر�سة نيابة عن امل�ستثمر باإدخال اأمر ال�سراء اأو البيع 
بجميع  يحتفظ  والــذي  للب�ر�سة  املــركــزي  النظام  يف 
الأمر  بتنفيذ  الب�ر�سة  وتق�م  وال�سراء،  البيع  اأوامــر 

ف�رًا.
تاأكيد  ـــر  اأم الــبــ�ر�ــســة  تــر�ــســل  الأمــــر  تنفيذ  وعــقــب 
الأمر  وبتنفيذ  بــدوره.  امل�ستثمر  يبلغ  والذي  لل��سيط، 
ي�سبح للم�ستثمر"مركز مفت�ح"، ولكل عقد طرفان بائع 
وم�سرتي، ويك�ن واجبًا على امل�ستثمر عند حل�ل انتهاء 
العقد ال�فاء باللتزامات املن�س��س عليها يف العقد من 

قبل الب�ر�سة.
وخالفًا لطريقة تداول الأ�سهم، ل يطلب من امل�ستثمر 
بل  ال�سراء،  اأمــر  تنفيذ  عند  للعملية  الكاملة  القيمة  دفع 
ي�سمى"ال�سمان"  �سغري  مبلغ  دفع  ال��سيط  منه  يطلب 
قيمة  مــن  �سئيلة  ن�سبة  وهــ�  املبدئي"،  اأو"الهام�س 

العملية.
امل�ستثمرين،  اأ�سماء  ب�سرية  ال�س�ق يحتفظ  اأن  يذكر 
الآخرين يف  للم�ساركني  بالن�سبة  تك�ن جمه�لة  بحيث 

ال�س�ق.
الي�م  خالل  امل�ستقبلية  ال�سلع  عق�د  اأ�سعار  وتتغري 
الب�ر�سة  وتــقــ�م  فيها،  امل�ستمرة  الــتــداول  حركة  مــع 
نهاية كل ي�م بعملية ت�س�ية ي�مية ت�سمى"ماركت  يف 
الأربـــاح  بقيا�س  خاللها  الب�ر�سة  تق�م  ماركت"،  تــ� 

واخل�سائر لكل م�ستثمر.
واإذا رغب امل�ستثمر باحل�س�ل على ال�سلعة الفعلية، 
فاإن ذلك ميكن اأن يتم عند انتهاء مدة العقد، حيث يق�م 
كاماًل  ثمنها  امل�سرتي  وي�ؤمن  ال�سلعة،  بت�سليم  البائع 
الــدخــ�ل يف  عند  عليه  التــفــاق  الــذي مت  ال�سعر  ح�سب 
فعليه  ال�سلعة  على  باحل�س�ل  يرغب  مل  اإذا  اأمــا  العقد، 
اأو الدخ�ل يف مركز معاك�س  القيام بالت�س�ية النقدية، 
ملركزه الأ�سلي. ويجب على امل�ستثمر غري املهتم بت�سليم 
قبل  املفت�ح  مركزه  اإغــالق  الفعلية  ال�سلعة  ا�ستالم  اأو 
م�س�ؤولية  مــن  نف�سه  يعفي  لكي  العقد  انتهاء  تــاريــخ 
اللتزام ب�اجب الت�سليم اأو ال�ستالم، فاإن مل يفعل، فاإنه 
يعترب متخلفًا عن ال�فاء بالتزاماته ويتعر�س للعق�بات 

املقررة من الب�ر�سة.
النظر يف  اآخر يجب  ا�ستثمار  كاأي  اإنه  الكتيب  وقال 
الع�ائد واملخاطر قبل اتخاذ القرار ال�ستثماري، م�سريًا 
اأ�سعار  ارتــفــاع  هــ�  الرئي�سي  الــعــ�ائــد  م�سدر  اأن  اإىل 

ال�سلعة مقارنة بال�سعر الذي اأ�سرتيته.
تك�ن  الأحيان  معظم  يف  ال�سلع  اأ�سعار  اأن  واأ�ساف 
متقلبة ب�سبب عدم التطابق بني العر�س والطلب و�س�ء 

الأح�ال اجل�ية، والظروف ال�سيا�سية.
امل�س�رة  على  احل�س�ل  �سرورة  على  الكتيب  و�سدد 
الأهــداف  اإىل  والنظر  مــايل،  م�ست�سار  من  وامل�ساعدة 

ال�ستثمارية، وال�ستعداد لتحمل املخاطر.
امل�ستثمر  املبلغ  اإجمايل  باأن يرتاوح  الكتيب  ون�سح 
يف ال�سلع مبا يرتاوح ما بني 3 اإىل 5% من اإجمايل حجم 
املحفظة ال�ستثمارية، وذلك لال�ستفادة من ميزة التن�يع 
التي ي�فرها ال�ستثمار يف ال�سلع دون التعر�س الكبري 

ملخاطرها. 

»دليل املبتدئني لال�شتثمار فـي ال�شلع«
يف  لال�ستثمار  املبتدئني  "دليل  عنوان  حتت  جديدًا  كتيبًا  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ�سدرت 

التثقيفية، بغر�س التعريف بال�سلع وخ�سائ�سها ومميزاتها  اإ�سداراتها  ال�سلع"، وذلك �سمن 
ويعر�س  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   20 يف  الكتيب  ويقع  فيها.  اال�ستثمار  وكيفية 

لل�سلع ومزايا وطرق وعوائد وخماطر اال�ستثمار فيها، كما يعر�س اأي�سا اإىل ن�سائح 
واملعادن  ال�سناعية  املنتجات  باأنها  ال�سلع  الكتيب  وعرف  ال�سلع.  يف  لال�ستثمار 

واملواد الطبيعية والعمالت، واأي ب�سائع اأخرى يتم التعامل بها يف عقود.
توفر  اأنها  منها:  ال�سلع  يف  لال�ستثمار  مميزات  عدة  هناك  اأن  وبني 

م�سدرًا اآخر للعوائد تختلف عن تلك التي توفرها االأ�سهم وال�سندات، 
لكونها تتاأثر بالعوامل االقت�سادية بطريقة خمتلفة عما تتاأثر 

به االأ�سهم وال�سندات، منوهًا اإىل اأن اأ�سعار ال�سلع تتحرك يف 
اجتاه معاك�س الأ�سعار االأ�سهم وال�سندات. واأو�سح اأن اال�ستثمار 

بع�س  يعو�س  قد  االأخرى  اال�ستثمارات  جانب  اإىل  ال�سلع  يف 
اخل�سائر ويقلل من اإجمايل املخاطر. واأ�ساف اأن اال�ستثمار يف ال�سلع يوفر حماية �سد 

ارتفاع االأ�سعار)الت�سخم(غري املتوقع، والذي يت�سبب يف انخفا�س قيمة النقود.  ونوه اإىل اأن بع�س 
ال�سلع يعترب مالذًا اآمنًا كالذهب، ي�ساهم يف حماية راأ�س املال خا�سة عند حدوث اأزمات اقت�سادية.

توعية
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.. وتنظم ندوة ح�ل  »اإدارة املخاطر ال�شتثمارية«  
.. و�سمن اأن�سطة الهيئة للت�عية ال�ستثمارية نظمت الهيئة ندوة تثقيفية متخ�س�سة بعن�ان “اإدارة 

املخاطر ال�ستثمارية” فى كل من اأب�ظبي و دبى، وذلك فى اإطار برناجمها للت�عية ال�ستثمارية.
 قدم الندوة د. ريان ليمانـد امل�ست�سار القت�سادي ومدير وحدة تقييم واإدارة املخاطر بالهيئة،  وتناولت 
الندوة اجل�انب املتعلقة بتقييم واإدارة خماطر ال�ستثمار يف الأوراق املالية يف اإطار املحافظ ال�ستثمارية، 
وذلك �سمن منظ�مة اإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية وتداخلها ب�سكل اأفقي عرب امل�ؤ�س�سات ال�ستثمارية. وعرف 
املحا�سر يف البداية املخاطر ال�ستثمارية، وقام بتق�سيمها اإىل جمم�عتني رئي�سيتني: املخاطر التجارية 

واملخاطر املالية.
 واأ�سار اإىل اأن البيانات املالية لل�سن�ات الثالثني املا�سية ك�سفت عن ارتفاع هذه املخاطر عامليًا ب�سكل 

م�سطرد، وكذلك وج�د ارتفاع ملح�ظ مب�ست�يات تذبذب اأ�سعار الأوراق املالية.
املخاطر  م�ست�ى  ارتــفــاع  اإىل  اأدت  التي  الرئي�سة  الأ�سباب  بالهيئة  القت�سادي  امل�ست�سار  و�سرح 
ال�ستثمارية ب�سكل عام على امل�ست�ى العاملي، والتي ترتكز يف ت�جه عدد من الدول املتقدمة اإىل التحرير 
الت�سريعي لقطاع املال  deregulation  خا�سًة فيما يخ�س حتديد اأ�سعار الفائدة، اإ�سافة اإىل الت�جه نح� 
الع�ملة التي �ساهمت بدورها يف زيادة املخاطر التجارية التي ت�اجه امل�ؤ�س�سات املالية العاملية والناجمة 

عن خماطر تقلبات اأ�سعار العمالت.

.. وندوة  ح�ل »الإع�شار املايل 
واأ�شاليب التعامل معه«

حتـــت رعـــايـــة مــعــايل املــهــنــد�ــس �ــســلــطــان بـــن �سعيد 
ندوة  م�ؤخرا  الهيئة  نظمت  القت�ساد،  وزير  املن�س�ري 
كجزء  وذلك  معه"،  التعامل  واأ�ساليب  املايل  "الإع�سار 
من �سل�سلة براجمها لزيادة وعي امل�ستثمرين يف ال�س�ق 

املايل يف  اأب�ظبي ودبي. 
امل�سارك  الأ�ستاذ  يا�س اخلفاجي  الدكت�ر  الندوة  قدم 
من  عــدد  بح�س�ر  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 

املهتمني يف املجال املايل. 
والإفال�س  الإع�سار  بتعريف  الندوة  املحا�سر  وبــداأ 
اأنـــ�اع  اأو�ــســحــت  كما  بينهما،  التفرقة  وكيفيه  املـــايل 
ــبــي وطــــرق الــتــعــرف  ـــار: احلــقــيــقــي واملــحــا�ــس الإعـــ�ـــس
واأهميته  ال�سركات  يف  املــايل  الإع�سار  اإىل  وال��س�ل 

والآثار املرتتبة على و�سع ال�سركة. 
الن�سب  ا�ــســتــخــدام  كــيــفــيــة  اإىل  املــحــا�ــســر  وتــطــرق 
التحليلية التي تتعلق بهذا ال�ساأن والتي تق�د اإىل معرفة 
و�سع ال�سركة املايل ون�سبة وق�عها يف خطر الإع�سار. 

وفــ�ــســر الــدكــتــ�ر خــفــاجــي نــظــريــة املــفــكــر الأمــريــكــي 
ت�قع  يف  ا�ستخدامها  وكيفية   Altman Z-Score
اإع�سار ال�سركات، وبني م�سادر البيانات الالزمة للتحليل 
املايل وهي: قائمة املركز املايل، وقائمة الدخل، وقائمة 
امللكية.  حق�ق  يف  التغري  وقائمة  النقدية،  التدفقات 
تعاين  �سركات حملية ودولية  على  اأمثلة  ا�ستعر�س  كما 
القان�ن  بعر�س  الندوة  واختتمت  املــايل.  الإع�سار  من 
معاجلتهم  وكيفية  ــكــي  والأمــري الإمـــاراتـــي  الــتــجــاري 

للق�سية. 

نــدوتــني  والــ�ــســلــع  ــيــة  املــال الأوراق  هــيــئــة  نــظــمــت 
"التحليل  عن�ان  حتت  ودبــي  اأب�ظبي  يف  ت�ع�يتني 
ال�سامت،  اأني�س  الدكت�ر  األقاهما  الأ�سا�سي"،  املــايل 

الأ�ستاذ امل�سارك باجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة.
التحليل  بــتــعــريــف  املــحــا�ــســرة  الــ�ــســامــت  ا�ــســتــهــل 
املــايل؛  الفني  بالتحليل  ومقارنته  الأ�ــســا�ــســي  املــايل 
يعتمد  الأ�ــســا�ــســي  املـــايل  التحليل  اأن   اأو�ــســح  حيث 
حتليل  منهجي  �سرح  كما  وكيفية،  كمية  درا�سات  على 

الأوراق املالية: الفني والأ�سا�سي.  
واأ�سار اإىل اأن الدرا�سات الكمية تعتمد على الق�ائم 
الأربــــاح  حــ�ــســاب  يف  تتمثل  الأ�ــســا�ــســيــةالــتــي  املــالــيــة 
واخل�سائر وامليزانية والتدفقات النقدية.ون�ه اإىل اأن 
الدرا�سات الكمية تعتمد اأ�سا�سا على الن�سب املالية التي 
تتمثل يف ن�سب ال�سي�لة، ون�سب الرفع املايل، ون�سب 

الن�ساط، ون�سب الربحية، ون�سب ال�س�ق.اأما بالن�سبة 
على  ال�س�ء  اإلقاء  اإىل  تهدف  فاإنها  الكيفية  للدرا�سات 
كفاءة  على  تــ�ؤثــر  والــتــي  املالية  غــري  الــعــ�امــل  جميع 
وتعتمد  ــكــفء.  ال الإدارة  ومنها  وجنــاحــهــا  الــ�حــدة 
يربز  الــذي  الرباعي  التحليل  على  الكيفية  الدرا�سات 

نقاط الق�ة وال�سعف والفر�س واملخاطر لل�سركة.
نتائج  من  امل�ستفيدة  لالأطراف  ال�سامت  عر�س  كما 
وامل�ستثمرون  ال�سركة  اإدارة  وهــي:  املــايل  التحليل 
وامل�سارف  وال�سلع  املالية  الأوراق  وهيئة  والدائن�ن 
املــايل  التحليل  اأن  بــني  حــيــث  املــالــيــة.  واملــ�ؤ�ــســ�ــســات 
الــ�ــســركــة واإدارتــــهــــا يف حتقيق  كـــفـــاءة  مـــدى  يــظــهــر 
م�قفها  حتديد  اأجــل  من  وامل�ساهمني  املالكني  م�سالح 
تكمن  كما  والبعيد.  املت��سط  املدى  يف  ال�سرتاتيجي 
يف  للم�ستثمرين  بالن�سبة  املايل  التحليل  نتائج  اأهمية 

ال�احد  ال�سهم  ن�سيب  حتديد  على  الإدارة  قدرة  مدى 
للدائنني  بالن�سبة  اأمــا  امل�زعة،  والأربــاح  الأربــاح  من 
من  التحقق  اإىل  النتائج  تلك  وراء  مــن  يهدف�ن  فهم 
املالية.  بالتزاماتها  الــ�فــاء  على  ال�سركة  قــدرة  مــدى 
الهيئة  املايل يفيد  التحليل  اأن  اآخر، و�سح  ومن جانب 
تتعامل  التي  ال�سركات  عــن  املعل�مات  على  للتعرف 
ال�سفافية  اإىل مدى م�ساهمتها يف دعم  بالإ�سافة  معها، 
كفاءة  يف  امل�ساهمة  ل�سمان  املعل�مات  عن  والإف�ساح 
املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  اأن  كما  املــايل  ال�س�ق 
طريق  عن  لل�سركات  الئتمانية  اجلــدارة  وتقدر  حتدد 

هذه التحاليل. 
املايل  للتحليل  حية  باأمثلة  املحا�سرالندوة  واختتم 
اجلمه�ر  ت�عية  يف  كثريًا  �ساهمت  والتي  الأ�سا�سي 

امل�سارك ح�ل امل��س�ع .

الهيئة تنظم ندوة الت�عية بالتحليل املايل الأ�شا�شي
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يدعم حتول ال�شركات العائلية اإىل �شركات م�شاهمة 
ه��ذه  واأداء  ال���دول���ة،  الق��ت�����ش��ادي يف  ال��ن�����ش��اط  ع��ام��ة 

ال�شركات مع  توفر �شيولة اإ�شافية لها.
وتتزايد الدعوات اإىل �شرورة حتول هذا ال�شركات  

اإىل م�شاهمات عامة.
اأن  اإىل  لال�شت�شارات  �شكوبو�س  واأ�شارت جمموعة   
جمل�س  دول  يف  التجاري  الن�شاط  من   %90 من  اأك��ر 
لعائالت،  مملوكة  ل�شركات  يعود  اخلليجي  التعاون 

مقارنة ب 65 اإىل 80% يف اأجزاء اأخرى من العامل.
اأ�شهمها  ط��رح  تاأجيل  اإىل  ال�شركات  بع�س  وجل��اأت 
ال��ع��امل��ي��ة، بح�شب حمللني  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة  ف��رتة  خ��الل 
ماليني،  الذين يتوقعون اأن يلجاأ بع�شها اإىل طرح عام 
ال�شيولة  املقبلة مع عودة  القليلة  ال�شنوات  اأويل خالل 

لالأ�شواق.
لأه��م  ا�شتعرا�شهم  م��ع��ر���س  يف  خ����راء   وي���وؤك���د   
هناك  اأن  العائلية  ال�شركات  تواجهها  التي  التحديات 
اأ�شحابها  ق��ي��ام  ت�شتدعي  ال��ت��ي  امل����ررات  م��ن  ال��ع��دي��د 
لالكتتاب  منها  ج��زء  ط��رح  �شرورة  يف  جديًا  بالتفكري 
والرتابط  العامل  يف  العوملة  مبداأ  انت�شار  ومنها  العام  
زيادة  جانب  اإىل  وذلك  ال��دول،  اقت�شاديات  بني  الكبري 
اأفراد العائلة املالكة  لهذه ال�شركات جياًل بعد جيل مما 
وجهات  لختالف  نظرا  انتاجيتها  تراجع  يف  ي�شاهم 
النظر يف اإداراتها مما يوؤثر على اأعمالها خالل املرحلة 
القادمة كما اأن هناك حتديًا اآخر يتمثل يف خطط انتقال 
ملكية هذه ال�شركات بني الورثة  و�شعوبة ا�شتمرارها 
يف عملها كما اأثبتت العديد من التجارب التي مر بها هذا 

النوع من ال�شركات.
ويوؤكد  الدكتور همام ال�شماع اخلبري القت�شادي اأن 
هناك العديد من املررات القوية التي ت�شتوجب عملية 
حتويل هذه ال�شركات، قائاًل اإن من �شرورات ا�شتمرار 
بقاء ودميومة ال�شركات العائلية يف مواجهة التحديات 
اإج��راءات  هناك  اأن  اإذ  احلوكمة،  بقواعد  الل��ت��زام  هو 
يف  العائلية  ال�شركات  لها  تخ�شع  ل  ونظامية  قانونية 
ت�شتطيع  ل  ب��ال��ت��ايل  وه��ي  احل��وك��م��ة،  ق��واع��د  تطبيق 
كانت  لو  كما  تناف�شية  ب�شورة  التمويل  على  احل�شول 
�شركات م�شاهمة عامة تخ�شع لرقابة الهيئات امل�شوؤولة 

عن الرقابة عليها. 
تواجه   العائلية  ال�شركات  اأن  اإىل  ال�شماع  وي�شري   
حتديات ج�شيمة تزداد مع تويل اجليل الثاين والثالث 
�شراع  معها  وي��ب��داأ  ال�شركة  اأدارة  م��ه��ام  ال��ورث��ة  م��ن 
الإرادات والتباين يف الرغبات والأهواء وتتعدد مراكز 
وامل�شوؤوليات  ال�شالحيات  يف  التباين  وي��زداد  القرار 
غري  بيئة  اإي��ج��اد  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  اخل���الف،  ويت�شع 
�شحية توؤثر على ا�شتمرار تلك ال�شركات، خ�شو�شًا يف 
حال عدم اتخاذ اأي خطوات اأو تدابري من �شاأنها اأن حتد 

من تلك املخاطر واملتمثلة بالف�شل بني امللكية والإدارة.
ومن املررات املهمة الأخرى لعملية التحويل، وفقا 
يف  خ�شو�شًا  امل��ال  را���س  اأ�شواق  تطوير  هو  لل�شماع، 
اإىل  يوؤدي  التحويل  فعدى عن كون  النا�شئة،  الأ�شواق 
ي�شهم  التحويل  فاإن  نف�شها،  العائلية  ال�شركات  تطوير 

اأي�شًا يف تطوير عمق اأ�شواق املال. 
بيع  فيها  يتم  التي  احل��ال��ة  ال�شوق  بعمق  ويق�شد 
وم�شتمرة،  متدفقة  ب�شورة  املالية  الأوراق  و���ش��راء 
لل�شوق  احل���ايل  ال�شعر  ع��ن  مرتفعة  باأ�شعار  بع�شها 
وبع�شها منخف�شة عن ال�شعر احلايل لل�شوق، ويتطلب 
اإدراج  على  ال�شركات  حتفيز  ال�شوق  عمق  م��ن  ال��رف��ع 
لتمويل  اأول  كم�شدر  واعتمادها  البور�شة  يف  اأ�شهمها 

ال�شتثمار يف القت�شاد. 
التحول  على  العائلية  ال�شركات  حلث  اأن��ه  واأ�شاف 
من  فالبد  الأ�شهم  اأ���ش��واق  يف  م��درج��ة  عامة  مل�شاهمة 
اكر  ن�شبة  اإبقاء  للعائلة  ميكن  بحيث  القوانني  تعديل 
من الأ�شهم لديهم لإثبات ملكيتهم لهذه ال�شركات، م�شددا 
بقطاع  املرتبطة  العائلية  ال�شركات  حث  �شرورة  على 
التعليم كاملدار�س اخلا�شة وقطاع ال�شحة كامل�شت�شفيات 
اخلا�شة وقطاع التجزئة بالتحول اإىل �شركات م�شاهمة 

عامة، وذلك بدعم من احلكومة.
وقال اإن عدد ال�شركات العائلية يف اقت�شاديات دول 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�شاهمتها  وحجم  اخلليج 
اإىل  حت��ول��ه��ا  ح��ال��ة  يف  امل���ال  اأ����ش���واق  تنقل  اأن  مي��ك��ن 

م�شاهمة عامة اإىل م�شاف الأ�شواق املتقدمة.
من جانبه،اأكد عماد غندور اخلبري املايل اأن ت�شجيع 
م�شاهمة  �شركات  اإىل  التحول  على  العائلية  ال�شركات 
املالية يف دول اخلليج  الأ�شواق  تعزيز  �شاأنه  عامة من 
هذه  به  تتمتع  ملا  نظرًا  وذل��ك  ع��ام،  ب�شكل  والقت�شاد 
ت�شاهم عملية  اأم��وال كبرية  قوة وروؤ���س  ال�شركات من 
على  ع���الوة  وربحيتها،  ج��دواه��ا  زي���ادة  يف  حتويلها 
على  الغالب  يف  تعتمد  التي  اإدارتها  مب�شتوى  الرتقاء 
اأ�شحابها فقط مما يجعل فر�س منوها حمدودة مقارنة 
مع تلك التي ميكن اأن تتحقق فيما لو مت طرح جزء من 

ا�شهمها لالكتتاب العام .
امل�شاعدة  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  احل��واف��ز  اأه��م  وب�����ش��اأن 
اإىل  العائلية  ال�شركات  حت��ول  عمليات  ت�شجيع  على  
النوع  ه��ذا  موؤ�ش�شي  اأن  غندور  يوؤكد  عامة،  م�شاهة 
الك��ر  الن�شبة  ملكية  على  يحر�شون  ال�شركات  م��ن 
بتحويلها  فكروا  حال  يف  ال�شركات  هذه  راأ�شمال  من 
قانون  مبوجب  مكفول  اأم��ر  وه��و  عامة،  م�شاهة  اإىل 
 %70 اىل  ت�شل  متلك  ن�شبة  يتيح  وال���ذي  ال�شركات 
�شركاتهم  اأ���ش��ه��م  ط��رح  ق���رروا   ح��ال  يف  للموؤ�ش�شني 

لالكتتاب العام .

حتول ال�سركات العائلية اإىل م�ساهمات عامة ين�سط االقت�ساد
تقارير




