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 غالف العدد

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتح    
للتدريب  املالية  ال�صوق  ال�صارقة،  ال�صارقة، رئي�س جامعة  املجل�س االأعلى حاكم 
يف جامعة ال�صارقة، والذي اأن�صاأته هيئة االأوراق املالية وال�صلع مبوجب مذكرة 
اأبوظبي  و�صوق  املايل،  دبي  �صوق  مع  بالتعاون  ال�صارقة،  جامعة  مع  تفاهم 

لالأوراق املالية.
وتقدم �صا�صة ال�صوق املايل االفرتا�صية للطالب املتدربني بيئة عمل ت�صبيهية 
مثالية، ملتابعة اأ�صعار االأوراق املالية املتداولة يف ال�صوق املالية متابعة فورية، 
الدرا�صية  واحلاالت  للم�صاريع  تنفيذهم  اأثناء  ال�صريعة  القرارات  واتخاذ 
اخلا�صة باال�صتثمار يف حمافظ االأوراق املالية ومتكن االأ�صاتذة امل�صرفني على 
مربوطة  لكونها  نظرًا  الفعلي،  باالأداء  مقارنة  اأدائهم  تقييم  من  الطلبة  م�صاريع 

باالأ�صعار الفورية لالأ�صواق املالية يف الدولة.
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مجلس إدارة هيئة األوراق المالية يناقش تطورات أسواق المال بالدولة

تو�سية باإجراء درا�سة جدوى تاأ�سي�س �سوق ثانية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وحديثة التاأ�سي�س
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  عقد 
للمجل�س   الرابعة  ال��دورة  من  ع�صر  اخلام�س  اجتماعه 
�صعيد  ب��ن  �صلطان  املهند�س  م��ع��ايل  برئا�صة  دب��ي  يف 
املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، 
زايد  بن  علي  بن  حممد  �صعادة  من  كاًل  االجتماع  �صم 
عبد  و�صعادة   ، االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الفال�صي 
للهيئة، و�صعادة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  �صامل  الله 
اأحمد  علي  حممد  و�صعادة  املن�صوري،  را�صد  مبارك 
الظاهري، و�صعادة عبد الله بن علي الهاملي، و�صعادة 

بطي خليفة بن دروي�س الفال�صي. 
كما ح�صر االجتماع اأي�صًا من الهيئة �صعادة اإبراهيم 
ال�صويدي  م��رمي  و���ص��ع��ادة  املجل�س،  م��ق��رر  ال��زع��اب��ي 
واالإ�صدار  القانونية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

والبحوث من�صق املجل�س. 
ناق�س املجل�س خالل االجتماع، عددًا من املو�صوعات 

والق�صايا الهامة ذات ال�صلة بقطاع االأوراق املالية.
زيادة ال�سيولة

يف اإط����ار ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��داث اآل��ي��ات 
وبناًء  باالأ�صواق،  ال�صيولة  لزيادة  جديدة  ومنتجات 
ي�صم  الذي  للهيئة  اال�صت�صاري  املجل�س  ماطرحه  على 
جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل����رات  م��ن  نخبة 
الهيئة  اأجرتها  التي  االأولية  والدرا�صة  املالية  االأوراق 
اأو�صى  فقد  ال�صاأن؛  بهذا  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  عن 

االأخ��رى  اجلهات  مع  بالتن�صيق  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
البحوث  �صركات  اإح���دى  م��ع  وال��ت��ع��اون  العالقة  ذات 
والدرا�صات الرائدة عامليًا واملتخ�ص�صة يف هذا املجال 
ثاين  �صوق  اإن�صاء  ج��دوى  عن  متعمقة  درا�صة  الإج��راء 
ال�صركات  املالية، ي�صم  لالأوراق  الرئي�س  ال�صوق  داخل 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�صركات  التاأ�صي�س  حديثة 
وكذلك اقرتاح االأنظمة واللوائح املنظمة لذلك، وبحيث 

تاأخذ الدرا�صة يف االعتبار عدة عوامل من بينها:
يف  ل��الإدراج  اخلليجية  ال�صركات  جذب  اإمكانية   •

ال�صوق الثاين.
يكون  التي  االأ���ص��واق  يف  التجربة  جناح  مدى   •

ت����داول االأف�����راد ف��ي��ه��ا م��رت��ف��ع��ًا م��ث��ل اأ����ص���واق ال��دول��ة 
واأ�صواق دول اخلليج االأخرى.

الثاين  ال�صوق  بخ�صو�صيات  االأخ���ذ  ���ص��رورة   •
ومتطلبات  ال�����ص��رك��ات  بنوعية  يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة 

االإدراج واالإف�صاح عن اإعداد الت�صريعات.
قبل  بها  التوعية  اإىل  ال��ث��اين  ال�����ص��وق  ح��اج��ة   •

اإطالقها.
الهيئة  قامت  التي  املبدئية  الدرا�صة  تناولت  وق��د 
هذه  طبيعة  بينها  من  حم��اور  عدة  املجال  هذا  يف  بها 
فيها،  تدرج  التي  لل�صركات  القانوين  وال�صكل  ال�صوق، 
تهدف  الثانية  ال�صوق  اأن  عن  وك�صفت  ال�صوق،  ومزايا 

معايل �صلطان املن�صوري خالل تروؤ�صه االجتماع

 أرباح الشركات تنمو 34% في الربع الثالث
 ا�صتعر�س املجل�س التقرير الربعي للدرا�صة التحليلية االأ�صا�صية لهذه النتائج، والذي يظهر منو �صايف دخل 
الثالث لهذا العام؛ حيث  اأدائها خالل الربع  ال�صركات االإماراتية املدرجة يف االأ�صواق املالية بالدولة وحت�صن 
بلغت 11 مليار اأربعمائة وت�صعة ع�صر مليون درهم مقابل 8 مليارات خم�صمائة وت�صعة واأربعني مليون درهم 

بن�صبة منو مقدارها %34.
للربع  الدولة  االأ�صهم يف  اأ�صواق  املدرجة يف  املحلية  ال�صركات  املجّمعة ل�صايف دخل  البيانات  اأظهرت  وقد 
الثالث لعام 2012 اأن منوها قد حقق ارتفاعًا بلغت ن�صبته 34% عند مقارنته بنتائج الربع الثالث لعام 2011. 
كما اأظهرت البيانات اأن القطاع االأف�صل اأداًء من ناحية منو �صايف الدخل هو قطاع العقار حيث و�صل معدل ن�صبة 

منو �صايف دخل ال�صركات فيه اإىل 616% وذلك مقارنًة بالربع الثالث لعام 2011. 
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احل�صول  لت�صهيل  االإدراج  على  ال�صركات  ت�صجيع  اإىل 
زيادة  اأو  االأ�صهم  طرح  خالل  من  ال��الزم  التمويل  على 
راأ�س املال، ويعتر هذا النوع من التمويل بدياًل مي�صرًا 
ال�صركات  اإدراج  ال�صوق  االقرتا�س، ويتم يف هذه  عن 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  التاأ�صي�س  حديثة 
اإدراج  اإمكانية  مع  مت�صاعد،  منو  بها  التي  وال�صركات 
ال�صركات  واإدراج  وقيد  والعائلية،  اخلا�صة  ال�صركات 
بال�صوق  واالإدراج  ال��ق��ي��د  ل�����ص��روط  امل�صتوفية  غ��ري 
اأولية الإدراج  الرئي�س؛ حيث توفر هذه ال�صوق حمطة 

ال�صركات بال�صوق الرئي�س.
اإدراج  اأن  اإىل  االأول��ي��ة  الهيئة  درا���ص��ة  اأ���ص��ارت  وق��د 
ا�صتقطاب  يف  ي�صاهم  ال�صركات  م��ن  ج��دي��دة  �صريحة 
اأحجام  م��ن  يزيد  مب��ا  امل�صتثمرين،  م��ن  ج��دي��دة  فئات 
املمكن  من  واأنه  باالأ�صواق،  ال�صيولة  ثم  ومن  التداول 
ال�صوق  التي تفر�صها  تلك  اأي�صر من  اأن تو�صع �صروط 
�صيولة  ل��زي��ادة  ي��وؤدي  مبا  ال�صركات  الإدراج  الرئي�س 

االأ�صواق ويكون جاذبًا ال�صتثمار ال�صناديق.
�سوق لل�سندات وال�سكوك

على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اطلع  اآخ��ر،  جانب  وم��ن 
�صوق  تاأ�صي�س وتنظيم  ب�صاأن  الفنية اخلا�صة  الدرا�صة 
لل�صندات وال�صكوك يف الدولة، ووجه باأن تقوم الهيئة 
م�صرتكة  جلنة  لت�صكيل  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق 
وال�صكوك،  ال�صندات  �صوق  تطوير  معايري  لدرا�صة 
هذا  يف  املتخ�ص�صة  ال�صركات  اإح���دى  م��ع  وال��ت��ع��اون 
املجال لتتوىل و�صع م�صودات االأنظمة واللوائح التي 
تتعلق باجلوانب الفنية املختلفة لل�صوق مثل االإ�صدار 

واالإدراج والتداول والتقا�س والت�صوية. 
قد  املجل�س  ا�صتعر�صها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  وك��ان��ت   
يحقق  وال�صكوك  لل�صندات  �صوق  تطوير  اأن  اأو�صحت 

عددًا من املزايا لل�صركات من بينها:
العامل.  املال  راأ�س  التمويل وزيادة  تكلفة  • خف�س 
• تنويع حمفظة اال�صتثمار يف االأ�صول، مبا يخدم 
مثل  االأجل  طويلة  اال�صتثمارات  ذوي  من  امل�صتثمرين 

�صناديق التقاعد. 
ملخاطر  ال��ع��ادل��ة  ال��ق��ي��م��ة  حت��دي��د  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د   •
للهيئات  امل�صتمر  االف�����ص��اح  متطلبات  مثل  االئ��ت��م��ان 

الرقابية . 
وال�صفافية  االف�صاح  م�صتوى  زيادة  على  • ي�صاعد 

يف اأ�صواق راأ�س املال . 
توفر  اأن  ميكن  ال�صوق  هذه  اأن  الدرا�صة  واأ�صافت 
مزايا خا�صة باإدارة املخاطر من خالل ا�صتخدام اأدوات 

اإدارة املخاطر.
هذا  يف  الهيئة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  واأ����ص���ارت 
لل�صندات وال�صكوك  اأن وجود �صوق ن�صط  اإىل  ال�صدد 
يتيح تنويع م�صادر احل�صول على االحتياجات املالية، 

وعدم االقت�صار على التمويل امل�صريف.
وال�صكوك  لل�صندات  �صوق  اإي��ج��اد  اأن  واأو���ص��ح��ت 

يتطلب توافر جمموعة كبرية من املقومات واملتطلبات 
موؤ�ص�صات  ووج����ود  الت�صريعية،  البنية  بينها  م��ن 
من  وق��اع��دة  ال�صوق،  بهذه  تعمل  خمتلفة  ا�صتثمارية 
امل�صتثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود �صوق 
للم�صتقات، ووجود جمموعة خمتلفة من اأدوات الدين، 

و اأنظمة التداول، ونظام تقا�س وت�صوية.
توفرها  اأن  ميكن  التي  االأخ���رى  امل��زاي��ا  اأه��م  وم��ن 
توفري  ل��ل��درا���ص��ة،  وف��ق��ا  وال�����ص��ك��وك،  ال�صندات  ���ص��وق 
اأنواع امل�صتثمرين  الفر�س اال�صتثمارية املنا�صبة لكافة 
لتوفري  االق���رتا����س  ال�����ص��وق، وت��و���ص��ي��ع جم���االت  يف 
مهمة  اأداة  وت��وف��ري  ال���الزم���ة،  ال��ت��م��وي��ل  اح��ت��ي��اج��ات 

مل��وؤ���ص�����ص��ات االأع���م���ال ل��ل��ج��وء اإل��ي��ه يف 
وتوفري  التمويل،  اإىل  احل��اج��ة  اأوق���ات 

م�صتويات  يف  للتحكم  للبنوك  مهمة  اأداه 
يف  وامل�صاعدة  وانخفا�صًا،  ارتفاعًا  ال�صيولة 

من  اأف�صل  ب�صورة  النقدي  املعرو�س  يف  التحكم 
اال�صتثمار  وت�صجيع  املفتوح،  ال�صوق  عمليات  خالل 
مديري  وم�صاعدة  االإم����ارات،  اإىل  املبا�صر  االأج��ن��ب��ي 
تكوين  على  اال�صتثمار  �صناديق  وم��دي��ري  املحافظ 
من  الكثري  وم�صاعدة  متنوعة،  ا�صتثمارية  حم��اف��ظ 
ب�صورة  اأموالهم  ا�صتثمار  يف  يرغبون  الذين  االأف��راد 

اأكرث اأمانًا ل�صمان تدفقات م�صتمرة وم�صتقرة.

النظام اخلا�س ب�سناديق ال�ستثمار 
اأ�صدرت هيئة االأوراق املالية وال�صلع قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 37 ل�صنة 2012  ب�صاأن النظام اخلا�س 

ب�صناديق اال�صتثمار. 
وقع القرار معايل املهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.

اليوم  من  اعتبارًا  القرار  بهذا  العمل  �صيتم  اإنه  للهيئة   التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �صعادة  وقال 
التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية، واأنه ميثل خطوة اإيجابية من �صاأنها تعزيز اال�صتثمار املوؤ�ص�صي 
اإطار  اأنه ياأتي يف  اإ�صافة اإىل  مبا ينطوي عليه ذلك من توفري املزيد من فر�س اال�صتقرار يف ال�صوق املايل، 
م�صاعي الهيئة لطرح منتجات ا�صتثمارية جديدة والعمل على تنويع االأدوات اال�صتثمارية املتاحة للمتعاملني 
يف االأ�صواق، كما �صيعزز املناخ اال�صتثماري يف االأ�صواق املحلية ويعمل على ا�صتقطاب ا�صتثمارات و�صيولة 
التوازن  حفظ  يف  ي�صهم  �صوق  �صانع  الإيجاد  مهمًا  ومطلبًا  ركيزة  ميثل  النظام  هذا  اأن  عن  ف�صاًل  جديدة، 
تطوير  على  تاأ�صي�صها  منذ  حتر�س  وال�صلع  املالية  االوراق  هيئة  اأن  اإىل  الطريفي  ولفت  الدولة.  اأ�صواق  يف 
منظومتها الت�صريعية، وذلك اإدراكًا منها الأهمية ا�صتمرار اجلهود الرامية اىل االرتقاء مب�صتوى هذه اال�صواق 
مبا يواكب اأف�صل املمار�صات العاملية؛ �صواء من حيث الت�صريعات واالأنظمة التي حتكم عمل ال�صوق اأو تنويع 
االأدوات اال�صتثمارية التي من �صاأنها زيادة عمق ال�صوق وامل�صاهمة يف زيادة جاذبيته لال�صتثمارات املحلية 

واالجنبية على حد �صواء.
يت�صمن  لها  والرتويج  اال�صتثمار  �صناديق  تاأ�صي�س  وقواعد  التطبيق،  ونظام  التعريفات،  اإىل  وباالإ�صافة 
النظام ال�صادر 48 مادة تقع يف 4 ف�صول حيث يتناول الف�صل االأول ال�صناديق املحلية: تاأ�صي�س ال�صندوق، 
وم�صتند  ال�صندوق،  ومرا�صالت  ال�صندوق،  واأهلية  الرتخي�س،  واإلغاء  حملي،  ل�صندوق  الرتخي�س  وطلب 
طرح ال�صندوق، وبيانات م�صتند الطرح، وتعديل م�صتند الطرح، وال�صيا�صة اال�صتثمارية لل�صندوق املحلي، 
واال�صتثمار يف االأوراق املالية، وحظر تلقي االأموال، واالكتتاب يف وحدات ال�صندوق، وبدء مزاولة ال�صندوق 
وحدات  وت�صعري  اأ�صول  وتقييم  ال�صندوق،  وحدات  وتداول  واإدراج  ال�صندوق،  وحدات  واإ�صدار  لن�صاطه، 
ال�صندوق  واقرتا�س  واإقرا�س  ال�صندوق،  واأ�صول  ال�صندوق،  وحدات  وا�صرتداد  والتوزيعات  ال�صندوق، 
اإدارة  وجمل�س  ال�صندوق،  وحدات  ملالكي  العمومية  واجلمعية  لل�صندوق،  املالية  والتقارير  ومتويالته، 
ال�صندوق، واخت�صا�صات جمل�س اإدارة ال�صندوق، واالإف�صاح وتوفري املعلومات، وتعار�س امل�صالح وع�صوية 

ال�صندوق يف جمال�س اإدارة ال�صركات، والرقابة والتفتي�س على �صناديق اال�صتثمار، وانق�صاء ال�صندوق.
التزامات  التي تتعلق: مبقدمي اخلدمات ل�صندوق اال�صتثمار  الثاين فيت�صمن عددًا من املواد  الف�صل  اأما 

عامة، والتزامات مدير اال�صتثمار، ومهام �صركة خدمات االإدارة، مهام احلافظ االأمني.
و يتناول الف�صل الثالث الرتويج لوحدات ال�صناديق االأجنبية داخل الدولة، وال�صروط الواجب توافرها 
لرتويج �صندوق اال�صتثمار االأجنبي داخل الدولة يف طرح عام، وترويج �صندوق اال�صتثمار االأجنبي داخل 
االأجنبي،  لل�صندوق  املحلي  املروج  والتزامات  املحلي،  واملروج  الرتويج،  وطلب  خا�س،  طرح  يف  الدولة 

وو�صائل الرتويج وحتديد امل�صتثمرين الذين يتم الرتويج لهم، واحلد االأدنى الكتتاب امل�صتثمر الواحد.
 وي�صم الف�صل الرابع االأحكام اخلتامية مثل ال�صوابط اخلا�صة ب�صناديق اال�صتثمار ذات الطبيعة اخلا�صة، 

والتظلم من قرارات الهيئة، واملخالفات واجلزاءات، والر�صوم، وتوفيق االأو�صاع لل�صناديق القائمة.
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اعتمد أنظمة إقراض واقتراض األوراق المالية والبيع على المكشوف وتوفير السيولة

جملـ�س اإدارة الهيئـة يقـر نظـام �سانـع ال�سـوق
n �سلطان املن�سوري: �سانع ال�سوق ي�ساهم فـي احلفاظ على توازن اأ�سواق الـمـال ودعـم القت�سـاد الوطنـي

n حممد بن زايد الفال�سي: التطبيق الدقيق ل�سوابط التداول بال�سوق �سمان لنجاح النظـام فـي حتقيـق وظائفـه
n عبد اهلل الطريفي: الأنظمـة اجلديـدة تعـزز قـدرة الأ�سـواق على القيــام بواجباتهــا وحتقيــق اأهدافهــا

وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  واف��ق 
املهند�س  معايل  برئا�صة  عقده  ال��ذي  االجتماع  خ��الل 
رئي�س  االقت�صاد،  وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان 
�صانع  نظام  اإ�صدار  على  موؤخرًا  الهيئة،  اإدارة  جمل�س 
ال�صوق، وكذلك على اإ�صدار ثالثة اأنظمة اأخرى مرافقة 
هي: اقرا�س واإقرتا�س االأوراق املالية، وبيع االأوراق 

املالية على املك�صوف، ونظام توفري ال�صيولة.
حول  تدور  مادة   13 ال�صوق  �صانع  نظام  ويت�صمن 
و�صوابط  و���ص��روط  ال�صوق،  �صانع  بنظام  التعريف 
الرتخي�س  طالب  والتزامات  ال�صوق،  �صانع  ترخي�س 
الداخلية،  االإدارية والفنية والرقابة  الكوادر  من حيث 
واإج���������راءات ط��ل��ب ال��رتخ��ي�����س، وم�����دة ال��رتخ��ي�����س 
وجتديدها، و�صوابط ت�صجيل �صانع ال�صوق االأجنبي، 
ال�صوق،  �صانع  وال��ت��زام��ات  ال�����ص��وق،  �صانع  وم��ه��ام 
نظم  ك��م��ا  ال�����ص��وق،  ل�صناع  امل��م��ن��وح��ة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت 
الرقابة  يف  املالية  واالأ�صواق  الهيئة  �صالحيات  القرار 
ودواعي  واجل��زاءات  واملخالفات  ال�صوق،  �صناع  على 

االإيقاف واإلغاء الرتخي�س. 
املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  واأكد 
اأهمية  الهيئة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االقت�صاد،  وزي��ر 
بالدولة  املالية  االأ�صواق  دعم  يف  ال�صوق  �صانع  نظام 
الوطني  لالقت�صاد  الرئي�صة  الركائز  اإحدى  باعتبارها 
اإيقاعها  و�صبط  االأ�صواق  يف  التوازن  حفظ  خالل  من 

والعمل على جذب املزيد من اال�صتثمارات اخلارجية.
كافة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  عملت  ق��د  الهيئة  اأن  اإىل  ون���وه 
لتحقيق  ال��ن��ظ��ام  جن���اح  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  املتطلبات 
االأهداف املتوقعة له والقيام بدوره على الوجه االأكمل، 
واأن النظام قد �صدر بعد درا�صة متعمقة ملختلف اأبعاده 

والتحديد الدقيق لدور االأطراف املختلفة فيه.
�صانع  نظام  واإ���ص��دار  اإع���داد  عملية  اأن  واأو���ص��ح   
ال�����ص��وق مت���ت م���ن خ���الل ع���دة م���راح���ل وف���ق اأف�����ص��ل 

املمار�صات العاملية.
اأو�صاع  عن  متعمقة  درا�صة  باإجراء  الهيئة  وقامت   
�صانع  نظام  اإ�صدار  وجدوى  بالدولة  املالية  االأ�صواق 

ال�صوق.
ويف ه����ذه ال���درا����ص���ة ق���ام���ت ���ص��رك��ة ا���ص��ت�����ص��اري��ة 

للهيئة  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مبقابلة  متخ�ص�صة 
واال�صتئنا�س  ال��دول��ة  يف  املالية  ال�صناعة  واأع�����ص��اء 

بروؤيتهم يف هذا ال�صدد.
العاملية  للممار�صات  م��ق��ارن��ة  درا���ص��ة  اإع����داد  ومت 

الهيئة  خ���راء  ق��ب��ل  م��ن  ال�����ص��وق  ���ص��ان��ع  يخ�س  فيما 
ال�صركات  اإىل  باالإ�صافة  لديها  والفنيني  وم�صت�صاريها 

املتخ�ص�صة.
ال��دول��ة  يف  املاليني  وال�صوقني  الهيئة  خ��راء  ق��ام 
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بهدف  امل��ت��ط��ورة،  ال��ع��امل��ي��ة  االأ����ص���واق  بع�س  ب��زي��ارة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��م��ار���ص��ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل��ي��ة، 

والت�صاور مع املخت�صني يف هذا املجال.
�صانع  نظام  مل�صروع  االأوىل  امل�صودة  اإع���داد  ومت 

ال�صوق واالأنظمة املرافقة له.
ومت اإ�صراك اجلهات املعنية )اأ�صحاب امل�صلحة( يف 
مناق�صة حول م�صودة النظام، وجمع معلومات التغذية 
وقد  ال�صوق.  يف  ال�صركاء  من  واالق��رتاح��ات  الراجعة 
مائة  يناهز  م��ا  �صمت  عمل  ور���ص��ة  عقد  ذل��ك  ت�صمن 
القرار  و�صناع  العليا  الوظائف  �صاغلي  من  م�صارك 
املايل،  دبي  املالية و�صوق  ل��الأوراق  اأبوظبي  يف �صوق 
والبنوك  امل��درج��ة،  وال�صركات  الو�صاطة،  و�صركات 
�صناديق  و���ص��رك��ات  واالأج��ن��ب��ي��ة،  الوطنية  التجارية 
املعرفة  لديهم  ممن  املهنيني  من  وغريهم  اال�صتثمار، 
�صمت  وقد  ال�صوق.   �صناعة  بنظام  املتعلقة  واخل��رة 
و�صركة  مالية  موؤ�ص�صة   45 نحو  عن  ممثلني  الور�صة 

و�صاطة.
الهيكلية  اإىل  ال��ت��ط��رق  ال��ع��م��ل  ور���ص��ة  خ���الل  ومت 
ال�صوق، وكذلك  القانونية واملتطلبات اخلا�صة ب�صانع 
ت�صمنت  وق��د  النظام.  عمل  اآليات  و  الفنية  اجلوانب 
للبحث  اإح���داه���ا  خ�ص�صت  ج��ل�����ص��ات  ع���دة  ال��ور���ص��ة 

واحلوار واملناق�صة.
للمحاكاة  جل�صات  بعقد  القيام  الور�صة  وا�صتتبع 
عنه  اأ���ص��ف��رت  م��ا  ���ص��وء  ال��ن��ظ��ام يف  م�����ص��ودة  وتنقيح 

التغذية الراجعة. 
ال����واردة على  امل��الح��ظ��ات  ه��ذا ف�صال ع��ن م��راع��اة 
الت�صاورية  ال��ف��رتة  خ��الل  االل��ك��رتوين  الهيئة  م��وق��ع 
من  ك��ب��ري  ع���دد  ق��ب��ل  م���ن  ال������واردة   consultation
امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة االأج��ن��ب��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة )ق��ان��ون��ي��ة  

ومهنية(.
اإعداد امل�صودة النهائية للنظام وعر�صها  اأعقب ذلك، 
لتنفيذ  ال��الزم  واتخاذ  للدرا�صة،  االإدارة  جمل�س  على 

تو�صيات املجل�س ب�صاأنها. 
اإ���ص��دار  على  االإدارة  جمل�س  موافقة  ���ص��دور  ومت 
الر�صمية.  الن�صر يف اجلريدة  النظام، والعمل به عقب 
علما باأنه �صيتم موا�صلة تنظيم �صل�صلة من ور�س العمل 

لتعزيز الوعي باالأنظمة اجلديدة املقرتحة. 
 مزايا �سانع ال�سوق

نائب  الفال�صي  زايد  بن  علي  بن  حممد  �صعادة  لفت 
اأو  الرئي�صة  امل��ه��ام  اأن  اإىل  االإدارة،  جمل�س  رئي�س 
ح�صرها  ميكن  ال�صوق  ل�صانع  االأ�صا�صية  الوظائف 
ال�صوق  يف  لالأ�صهم  وال��ع��رو���س  الطلبات  ت��وف��ري  يف 
وحقيقي،  م�صتمر  ب�صكل  االأ�صعار  وتوفري  الرئي�صة، 
اأو  ال�صراء  حالة  يف  �صواء  الالزمة  الكميات  وتوفري 
اإدخ��ال  خ��الل  م��ن  ال�صعر  �صناعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  البيع، 

طلبات وعرو�س.
اإ�صدار عدة  تطلب  ال�صوق  نظام �صانع  اأن  واأ�صاف 

اأنظمة اأخرى مرافقة له هي: اإقرا�س واإقرتا�س االأوراق 
املالية، والبيع على املك�صوف، ومزود ال�صيولة.

ب��دوره  القيام  يف  لل�صوق  �صانع  جن��اح  اأن  واأك���د 
للتعليمات  الدقيق  بالتطبيق  ي��اأت��ي  ال��دول��ة  ب��اأ���ص��واق 
وال�صوابط التي تنظم عملية التداول بال�صوق، والتي 
عمل  تنظم  التي  والت�صريعات  االأنظمة  عليها  ن�صت 
ال�صوق، والتي ت�صدد على �صرورة االف�صاح وال�صفافية 
يف التعامل، وحتديد االأ�صعار بناء على تفاعل طبيعي، 
وجناح اجلهود الرتويجية جلذب املدخرات وتوجيهها 
ي�صمن  مب���ا  امل��رب��ح��ة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال���ق���ن���وات  اإىل 

التخ�صي�س االأمثل للفرد واملجتمع.
مفهوم �سانع ال�سوق

الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  قال  جانبه،  من 
ياأتي  ال�صوق  �صانع  نظام  اإ�صدار  اإن  للهيئة  التنفيذي 
و�صمن  واالإ����ص���رايف،  ال��رق��اب��ي  الهيئة  دور  اإط���ار  يف 
املالية  االأ���ص��واق  عمل  لتنظيم  بالهيئة  املنوطة  املهام 
اإ�صافة  االأربعة اجلديدة تعد  االأنظمة  وتطويرها، واأن 
بالدولة  املالية  لالأ�صواق  الت�صريعية   للمنظومة  مهمة 
وتعزز قدرتها على القيام بواجباتها وحتقيق اأهدافها، 
منوهًا اإىل اأن �صانع ال�صوق عبارة عن �صركة لالأوراق 
ما،  ماليه  ورق��ة  لتداول  وال��ق��درة  الرغبة  لديها  املالية 
االأ�صهم  من  معني  بحجم  االحتفاظ  خماطرة  وتتحمل 
ك�صانع  تعمل  التي  الورقة  تلك  بيع  اأو  لديها  كمخزون 

�صوق لها من املخزون املتاح لديها.
واأ�صار اإىل اأن �صانع ال�صوق، بهذا املفهوم، هو جهة 
ل�صهم  �صعر  عر�س  على  با�صتمرار  بالعمل  لها  مرخ�س 
طلب  حتقيق  بهدف  اأك��رث،  اأو  به،  متخ�ص�س  هو  معني 
ال��ورق��ة،  تلك  اأو  ال�صهم  ذل��ك  على  "�صيولة"  وع��ر���س 
و�صانع ال�صوق يحقق اأرباحه من خالل القيام مبهمته. 
�صانع  وجود  ظل  يف  اأنه  الطريفي  �صعادة  واأ�صاف 
اأو  �صراء  طلبات  يقابلها  بيع  عرو�س  تتدفق  لل�صوق 
بيع،  طلبات  االآخ��ر  اجلانب  يف  يقابلها  �صراء  طلبات 

تعديالت على نظام التداول بالهام�س
�صعيداملن�صوري  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  برئا�صة  وال�صلع،  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  وافق 
وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س االإدارة، على اإجراء تعديالت على بع�س اأحكام قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 
)25/ر( ل�صنة 2008 يف �صاأن التداول بالهام�س، وذلك يف اإطار الدور الرقابي واالإ�صرايف للهيئة، وحر�صًا 

منها على تطوير االأنظمة املرتبطة بتنظيم عمل �صركات الو�صاطة املالية.
و اأجرى املجل�س تعديالت على املادة )6( من النظام التي تتعلق بت�صجيل االأوراق املالية املمولة بالهام�س 
املالية  االأوراق  الناجتة عن  املال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�صهم  اأو  املنحة  اأ�صهم  العميل واإ�صافة  با�صم  املقا�صة  يف 

املمولة بالهام�س اإىل ح�صاب التداول بالهام�س اخلا�س بالعميل لدى �صركة الو�صاطة.
التداول  بح�صاب  املوجودة  املالية  االأوراق  ببيع  تتعلق  التي  ذاتها  امل��ادة  من   )8( الفقرة  تعديل  مت  كما 
الحق  تعديل  اأي  ب�صاأن  امل�صبقة  الهيئة  موافقة  على  احل�صول  بخ�صو�س  جديدة  فقرة  واأ�صيفت  بالهام�س، 

على النظام املحا�صبي.
كما اأجرى املجل�س تعدياًل اآخر على املادة )10( من نظام التداول بالهام�س يتعلق بقيام �صركة الو�صاطة 
ومتت  بالهام�س،  املمولة  املالية  االأوراق  على  عالوة  بالهام�س  التداول  ح�صاب  يف  اإ�صافية  �صمانات  بقبول 
اإ�صافة فقرة جديدة لهذه املادة حل�صر ال�صمانات االإ�صافية يف االأوراق املالية املدرجة بال�صوق اأو ال�صمانات 

امل�صرفية.
على  التعامل  اآلية  ي�صهل  اأنه  حيث  العاملية،  االأ�صواق  يف  مطبق  هو  ما  مع  متا�صيًا  التعديل  هذا  وياأتي 
املالية  االأوراق  يف  ح�صرها  مع  الو�صاطة،  و�صركة  العميل  بني  لالتفاق  ويرتكها  الواقع  يف  ال�صمانات  هذه 
اأو الكفاالت امل�صرفية فقط، دون اأن متتد ل�صور اأخرى من ال�صمانات قد تثري اإ�صكاليات عملية يف التطبيق.

املرونة  النظام  منح  بهدف  ال�صابقة،  بالتعديالت  مرتبطة  اأخرى،  تعديالت  اإجراء  على  املجل�س  وافق  و 
واملهتمني  للمخت�صني  ميكن  التفا�صيل  من  وملزيد  الو�صاطة،  �صركات  على  العبء  وتخفيف  للتطبيق  الكافية 

.www.sca.gov.ae مراجعة البوابة االإلكرتونية للهيئة

األسواق ستضع 
المعايير التي يتم 

بموجبها تأهيل 
األوراق المالية 
لنظام صناعة 

السوق
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وبالتايل حتتفظ االأ�صواق دائما بحالة من التوازن بني 
البيع  �صعري  بني  الفجوة  وانح�صار  والطلب  العر�س 
وهي  وظائفها،  اأهم  االأ�صواق  لهذه  ويتحقق  وال�صراء، 
و�صهولة،  ب�صرعة  املالية  االأوراق  ت�صييل  على  القدرة 
واإيجاد توازن م�صتمر بني العر�س والطلب، مما يحد من 
تقلبات االأ�صعار �صعودًا اأو هبوطًا ويوؤدي اإىل اقرتابها 
من ال�صعر العادل، ف�صال عن �صمان ا�صتمرارية ال�صوق 

يف القيام بواجباتها وحتقيق اأهدافها.
التن�سيق بني الهيئة والأ�سواق

بدوره، اأكد �صعادة حممد علي اأحمد الظاهري ع�صو 
ال�صوق  �صانع  نظام  و�صع  اأن  الهيئة،  اإدارة  جمل�س 
و�صياغته قد مت بالتعاون والتن�صيق التامني مع كل من 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�صوق دبي املايل، م�صيفًا 
التغيريات  بع�س  االأ���ص��واق  ُتدخل  اأن  املتوقع  من  اأن��ه 
على االأنظمة والتقنيات اخلا�صة بها للتكيف مع النظام 
اجلديد، واأن ت�صارك مع الهيئة يف القيام بتنفيذ اأن�صطة 
�صتقوم  كما  االأ���ص��واق،  يف  للمتعاملني  وتوعية  تدريب 
االأ�صواق بتنفيذ جل�صات حماكاة mock sessions عن 

كيفية اأداء النظام ومدى كفاءته. 
يتم  التي  املعايري  االأ�صواق �صوف ت�صع  اأن  واأ�صاف 
ال�صوق،  �صناعة  لنظام  املالية  االأوراق  تاأهيل  مبوجبها 
ميكن  امل��ال��ي��ة  االأوراق  اأي  بالتف�صيل  ت��ب��ني  وب��ح��ي��ث 
املعلومات  هذه  كل  ن�صر  يتم  و�صوف  وملن.  تخ�صي�صها 

على املواقع االلكرتونية لالأ�صواق املالية.
الهام�ش ال�سعري

ولفت �صعادة عبد الله بن علي الهاملي ع�صو جمل�س 
اإدارة �صناع ال�صوق  اأنه فيما يتعلق بكيفية  االإدارة اإىل 
االأوامر،  نظام  اإتباع  يتم  فاإنه �صوف  ال�صعري،  للهام�س 
بحيث ي�صتطيع الكثري من �صناع ال�صوق الو�صول اإىل 
نف�س االأوراق املالية. و�صوف يتداول امل�صتثمرون فيما 
اأو �صوق دبي  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  بينهم يف �صوق 
لديه  التداول فيما يتوفر  ال�صوق  املايل. وميكن ل�صانع 
فقط كمتداول، ويف حالة حدوث اأي اختالل يف التوازن، 
�صوف  عامة  وب�صفة  عندها.  يتدخل  ال�صوق  �صانع  فاإن 

تقرر االأ�صواق ما تراه منا�صبًا ب�صاأن اآلية التدخل. 
لهذه  مقارنة مرجعية  اإج���راء  قد مت  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ار 
ت�صتهدف  واأنها  الدولية،  املمار�صات  اأف�صل  مع  االأداة 
تعزيز واإثراء اأن�صطة �صوق راأ�س املال، واأنه يتوقع البدء 

يف تنفيذ هذا النظام مع نهاية عام 2012.
حددها  التي  دره��م  مليون  ال����30  مبلغ  اأن  واأ���ص��اف 
االأدن��ى من متطلبات  ال�صوق ميثل احلد  ل�صانع  النظام 
راأ�س املال، وقد يجد �صانع ال�صوق يف وقت ما، ب�صبب 
حجم  بزيادة  يقوم  اأن  عليه  اأن  االأك��ر،  االأن�صطة  حجم 

راأ�صماله.
 اإقرا�ش واقرتا�ش الأوراق املالية

اإمكانية نقل ملكية  ينظم قرار االإقرا�س واالقرتا�س 
االأوراق املالية ب�صفة موؤقتة من طرف اإىل اآخر وفقًا للعقد 

املرم بينهما وال�صروط واالأحكام التي ت�صمنها القرار، 
اإقرا�س واقرتا�س  القرار تنظيم دور وكيل  كما ت�صمن 
االأوراق املالية ويتطلب �صرورة احل�صول على موافقة 
الهيئة للقيام بهذه املهام وفق عدد من ال�صروط التي يجب 

توافرها فيه.
االأوراق  واق��رتا���س  اإق��را���س  ح���االت  النظام  وب��ني 
املالية ونطاقها باالإ�صافة اإىل حتديد االأوراق املالية التي 
تنظيمه  اإىل  باالإ�صافة  لالإقرا�س،  حماًل  تكون  اأن  ميكن 
اأحكام ال�صمان، وااللتزامات التي تقع على عاتق وكيل 
االإقرا�س واالقرتا�س.  كما نظم القرار �صالحيات الهيئة 
واالأ�صواق يف الرقابة على وكيل االإقرا�س واالقرتا�س 
قد  التي  املخالفات  ب�صان  للهيئة  املخولة  وال�صالحيات 

تقع من وكيل االإقرا�س واالإقرتا�س. 
 البيع على املك�سوف

املك�صوف  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ب��ي��ع  ن��ظ��ام  ح���دد   
على  امل��ال��ي��ة  االأوراق  بيع  فيها  ميكن  ال��ت��ي  احل���االت 
على  ببيعها  امل�صموح  امل��ال��ي��ة  واالأوراق  امل��ك�����ص��وف، 
اأي وقت  اأعطى النظام احلق للهيئة يف  املك�صوف، كما 
على  البيع  اإيقاف  دائ��م  ب�صكل  اأو  موؤقت  ب�صكل  �صواًء 
حدثت  ما  اإذا  املالية  االأوراق  كل  اأو  لبع�س  املك�صوف 

ظروف ا�صتثنائية ت�صتدعي ذلك.
املالية  االأوراق  ببيع  املتعاملني  ال��ت��زام��ات  ونظم 
البيع  مراكز  عن  االإف�صاح  و���ص��رورة  املك�صوف  على 
الرقابي  ودوره  ال�صوق  مهام  نظم  كما  املك�صوف،  على 
يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع ع��ل��ى امل��ك�����ص��وف، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
املخالفات  ب�صاأن  للهيئة  املخولة  لل�صالحيات  تنظيمه 

واجلزاءات.

نظام توفري ال�سيولة
 اأجاز نظام توفري ال�صيولة  لل�صركة املدرجة التعاقد مع 
اأحد �صناع ال�صوق املرخ�صني للقيام بدور �صانع ال�صوق 
للعمل  وذل��ك  ال�صركة  بتلك  اخلا�صة  املالية  الورقة  على 
على حت�صني �صيولتها يف ال�صوق، وذلك مبوجب اتفاقية 
النظام  اأوجبها  والتي  ال�صيولة  توفري  اتفاقية  ت�صمى 
التي  وااللتزامات  احلقوق  ل�صمان  اأدن��ى  ح��دًا  وو�صع 
يجب على طرفيها حتديدها، باالإ�صافة اإىل حتديد النظام 
لالإف�صاحات املتعلقة مُب�صدر الورقة املالية وااللتزامات 
التي تقع على عاتق موفر ال�صيولة وااللتزامات املتبادلة، 
وحدد النظام املهام الرقابية لل�صوق يف هذا ال�صاأن، كما 
ب�صان  اجل���زاءات  وتوقيع  الرقابة  يف  الهيئة  حق  ح��دد 

املخالفات التي تقع من موفري ال�صيولة.

 الهيئة تواصل سعيها 
لتطوير منظومتها 

التشريعة بما يواكب 
التطورات التي 

تشهدها األسواق  
المالية العالمية 
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خالل  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  جنحت    
الفرتة املا�صية  يف  طرح حزمة من االأنظمة  منها 
املالية  االأوراق  ال�صوق واقرا�س واقرتا�س  �صانع 
وال�صيولة، و تفعيل التداول با�صتخدام الهام�س من 
اإىل  املطلوبة،  املالية  امل��الءة  معايري  تطبيق  خالل 
جانب اإقرار  العديد من االنظمة منها نظام احلافظ 
اإىل  باالإ�صافة  حل�صابه  الو�صيط  وت���داول  االأم��ني 

نظام �صناديق املوؤ�صرات وغريها من االنظمة.
وا�صتحداث  لتطوير  �صعيها  الهيئة  وتوا�صل 
مبا  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  الت�صريعة  منظمومتها 
املالية   اال�صواق   ت�صهدها  التي  التطورات  يواكب 
العاملية ويلبي احتياجات امل�صتثمرين ومبا ين�صجم 
مع اأف�صل املمار�صات العاملية التي  حر�صت الهيئة 
على اتباعها ما جعلها يف م�صاف الهيئات الرقابية 
املتطورة من حيث البيئة الت�صريعية واالنظمة التي 
ت�صجع على اال�صتثمار يف اال�صواق وت�صمن حقوق 

جميع االطراف العاملني فيها.
 واأك����د حم��ل��ل��ون اأن اإ����ص���دار ال��ن��ظ��ام اخل��ا���س 
ب�صانع ال�صوق يوؤكد �صعي الهيئة املتوا�صل للرقي 
باآداء االأ�صواق املالية املحلية اإىل م�صاف االأ�صواق 

العاملية.
يدعم  تطبيقه  يف  وال��ب��دء  اإق����راره  اأن  وب��ي��ن��وا 
من  وي��ق��ل��ل  امل��ح��ل��ي��ة،  امل���ال  اأ����ص���واق  يف  ال�صيولة 
االأ�صهم،  لها  تتعر�س  كانت  التي  احل��ادة  التذبذات 
حال  يف  ال��ع��رو���س  بتوفري  ال�صانع  بقيام  وذل���ك 

اختفائها والطلبات يف حال ندرتها.   
ل�صركة  العام  املدير  احلو�صني  الله  عبد  وق��ال   
اإن وجود  املالية  ل���الأوراق  الوطني  دب��ي  االم���ارات 
التعامالت  يف  الثقة  يعزز  ال�صوق  ل�صانع  نظام 
مما ي�صاهم يف تطوير االأ�صواق  املالية  وا�صتمرار 
منوها ومواجهتها جلميع ال�صعوبات التي تتعر�س 

لها يف اأية مرحلة.
 و�صدد على  اأن �صانع ال�صوق يلعب دورًا مهما  
يف  دعم  االأ�صواق املالية وغيابه يوؤدي اإىل تهمي�س 
خماطرها،  وارت��ف��اع  كفاءتها  وانخفا�س  اآلياتها 
خا�صة مع تغلب اال�صتثمار الفردي على املوؤ�ص�صي 
ي�صكل  ال  املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  اأن  اإذ  ا�صواقنا  يف 
اأجنبيًا،  اأو  حمليًا  ك���ان   ���ص��واء   ،%10 م��ن  اأك���رث 
دورًا  يلعب  لل�صوق   �صانع  وج��ود  ف��اإن  وبالتايل 

هامًا وموؤثرًا يف حفظ توازن  حركة االأ�صواق. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال رائ����د ف����واز امل��ح��ل��ل امل���ايل 
االأ���ص��واق  م��ن  كغريها  املحلية  امل���ال  اأ���ص��واق  اإن 
اخلليجية والعربية، تعاين من �صيطرة العواطف 
واال���ص��ت��ث��م��ار ال���ف���ردي  ع��ن��د ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
اإىل  اإ�صافة  ال�صراء،  اأو  بالبيع  اال�صتثمارية �صواء 

�صواها  دون  معينة  اأ�صهم  على  التعامالت  تركز 
اال�صتثمارية  الفر�س  ت�صاوؤل  اىل  يوؤدي  ما  وهو 
وجود  اأن   اإىل  منوها  االأ���ص��واق،  داخ��ل  املتوفرة 
لدعم وتعزيز  لل�صوق �صيكون خطوة مهمة  �صانع 

الثقة يف تعامالتها خالل الفرتة القادمة .
القوي   املوؤ�ص�صي  اال�صتثمار  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
يلعب دور �صانع ال�صوق يف عدد من  البور�صات 
املدرجة  ال�صركات  اأ�صهم  �صراء  حيث  من  النا�صئة، 
قيمتها  ع��ن  ال�صوقية  اأ�صعارها  تنخف�س  عندما 
معلومات  وجود  دون  تنخف�س  عندما  اأو  العادلة 
والعك�س  االنخفا�س،  ه��ذا  اإىل  ت���وؤدي  جوهرية 
حتدث  التي  ال�صركات  اأ�صهم  ببيع  يقوم  �صحيح 
ال�صوقية  اأ�صعارها  وترتفع  اأ�صهمها  على  م�صاربة 
ال  منطقية  غ��ري  اأو  م���ررة  غ��ري  م�صتويات  اإىل 
اأدائ���ه���ا وغ���ري مرتبطة  م�����ص��ت��وى  م���ع  ت��ت��ن��ا���ص��ب 
مبعلومات جوهرية �صاهمت بارتفاع حجم الطلب 

على اأ�صهمها.
وتابع اأن �صانع ال�صوق يقوم بدور حيوي يف 
والطلب  العر�س  عمليتي  بني  التوازن  حالة  خلق 
وال�صراء  البيع  �صعري  ب��ني  الفجوة  وانح�صار 
اأي  قدرة  وهي  وظائفها  اأهم  لالأ�صواق  يحقق  مما 
ميتلكها  التي  املالية  االأوراق  بيع  على  م�صتثمر 
اأ�صواقنا  يف  نالحظه  ما  بعك�س  و�صهولة،  ب�صرعة 
املالية، حيث نالحظ �صهولة و�صرعة بيع اأي كمية 
امل�صاربون،  عليها  يركز  التي  ال�صركات  اأ�صهم  من 
ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ع��ب ب��ي��ع ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن اأ���ص��ه��م 
ال�صركات االأخرى املدرجة يف االأ�صواق ما يعك�س 

وجود خلل يف التعامالت .
واأكد اأن وجود �صانع لل�صوق ي�صاعد  على رفع 
خا�صة  االأ�صواق،  يف  وتعزيزها  ال�صيولة  اأحجام 
اأوام��ر �صراء وبيع متطابقة  اأوق��ات عدم توفر  يف 
ال��ب��ي��ع،  اأو  ب��ال�����ص��راء  االه��ت��م��ام  ي��غ��ي��ب  ح��ني  اأو 
وبالتايل يتعني اال�صتعداد دومًا ل�صراء اأو بيع اأية 
االأ�صواق  �صانعو  يخت�س  ما  وع��ادة  مالية  ورق��ة 
منهم  كل  �صركات حمددة  باأ�صهم  اأو  مالية  ب��اأوراق 

بح�صب ما خ�ص�س له من تلك االأوراق.
بنك  االأول يف  امل�صت�صار  �صرحان  فوزي  ويرى 
اال�صتثمارات،  ق�صم   – الوطني  دب��ي  االإم����ارات 
والهيئات   ، ال��رثوة  �صناديق  ت�صجيع  ينبغي  اأن��ه  
وغريها  والبنوك  التاأمني  و�صركات  احلكومية 
بع�س  ال�صتثمار  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف 
يف  الثقة  لتعزيز  املحلية  ال�صوق  يف  �صيولتها  من 
لل�صوق  �صانع  وج��ود  اأن  اإىل  م�صريا  التعامالت، 
جلهة  �صواء  االأ�صهم  حتركات  �صبط  مهمة  يتوىل 

االرتفاع اأو االنخفا�س .

أكدوا أنه يعزز الثقة فـي األسواق 

خرباء: �سانع ال�سوق يحافظ على توازن الأ�سواق
صانع السوق

 صناع السوق والعمالء 

يطلق م�صطلح �صانع ال�صوق على جهة او جهات مرخ�س 
اأكرث  اأو  لها للعمل با�صتمرار على حتديد �صعر ل�صهم معني  
بهدف حتقيق طلب وعر�س )�صيولة( دائمة وم�صتمرة عليها، 
اإىل الربح واإمنا يحققه من خالل  ال�صوق  وال يهدف �صانع 

القيام مبهمته.

الزبائن  م�صت�صاري  اأو  و�صطاء  لي�صوا  ال�صوق  �صناع 
الذين ميثلون )ويربحون من ذلك عمولة(، بل على االأ�صح 
تعريف  ح�صب  للم�صتهلك.  ال�صلع  ويبيعون  ي�صرتون  هم 
املعجم: �صانع ال�صوق يوفر دائما �صقني القتبا�صات االأ�صعار 
بالن�صبة  احلياد  على  يبقي  وبالتايل   ، والبيع(  )ال�صراء 
ال�صوق  يف  جتار  مع  ال�صيء  نف�س  تفعل  البنوك  للعميل. 
بني  العالقة  للعمالء.  ويبيعونها  ال�صلع  ي�صرتون  الذين 
التاجر )الزبون( و�صانع ال�صوق، مبنية بكل ب�صاطة وب�صكل 

اأ�صا�صي على قوى ال�صوق: العر�س والطلب.

350 متخصصًا
يتجاوز عدد املتخ�ص�صني الذين يعملون ك�صانعي �صوق 
يف بور�صة نيويورك 350 �صخ�صًا. وال�صخ�س املتخ�ص�س 
عادة ما يقت�صر عمله على عدد حمدود من االأوراق املالية ويف 
االأوقات التي تن�صط فيها االأ�صواق فاإنه يتعامل اأو يتخ�ص�س 
�صانع  ي�صبح  التخ�ص�س  وب�صبب  واحدة،  �صركة  باأ�صهم 
حيث  من  بها،  يتعامل  التي  ال�صركات  باأ�صهم  ملمًا  ال�صوق 
ربحيتها  منو  وتوقعات  اإدارتها  وكفاءة  اإجنازاتها  �صجل 
وبالتايل  الأ�صهمها  العادل  وال�صعر  املايل  مركزها  و�صالمة 
والبيع  لل�صراء  املنا�صب  الوقت  يف  ال�صوق  �صانع  يتدخل 
ال�صركات  الأ�صهم  وال�صراء  البيع  اأ�صعار  عن  يوميًا  ويعلن 
التي  الكميات  يحدد  االأ�صواق  بع�س  ويف  بها،  املتخ�ص�س 

يكون م�صتعدًا ل�صرائها وبيعها وباالأ�صعار املعلنة. 

 المزايا التي يمكن أن يحققها صانع السوق 
- توفري الطلبات والعرو�س لالأ�صهم غري املتداولة يف 

ال�صوق الرئي�صية.
- توفري اأ�صعار ب�صكل م�صتمر وحقيقى.

- توفري الكميات الالزمة �صواء يف حالة ال�صراء اأو البيع.
- �صناعة ال�صعر من خالل اإدخال طلبات اأو عرو�س.

- االإعالن عن وجود عرو�س اأو طلبات على �صهم معني دون 
االإ�صارة اإىل ال�صعر.
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املالية  االأ���ص��واق  جاذبية  لتعزيز  جهودها  اإط��ار  يف 
امل�صتثمرين اخلارجيني، وقعت هيئة  املحلية واجتذاب 
االأطراف  متعددة  تفاهم  مذكرة  وال�صلع  املالية  االأوراق 
مع املنظمة العاملية لهيئات االأوراق املالية IOSCO، بعد 
اأن متكنت من الوفاء بكافة املتطلبات ال�صرورية الإبرام 

املذكرة. 
وقع على املذكرة يف مقر منظمة "االأيو�صكو" مبدريد 
فيما  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �صعادة 
العام  االأمني  رايت  "االأيو�صكو" ديفيد  عن  املذكرة  وقع 

للمنظمة.
عبدالله  ح�صة  ال��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة  التوقيع  ح�صر   
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  �صفري  العتيبة  اأح��م��د 
الدبلوما�صية  البعثة  اأع�صاء  م��ن  وع��دد  اإ�صبانيا  ل��دى 
ب�صفارة الدولة يف مدريد، وكبار امل�صوؤولني يف منظمة 
وال�صخ�صيات  االقت�صاديني  من  وع��دد  "االأيو�صكو" 
املالية،  االأوراق  جمال  يف  املتخ�ص�صة  البارزة  العاملية 

ووفد هيئة االأوراق املالية وال�صلع.
ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  وت��ه��دف امل��ذك��رة اإىل توطيد 
تعتر  حيث  املالية؛  االأوراق  �صناعة  يف  االإنفاذ  جمال 
تبادل  على  تقوم  االأط���راف  متعددة  دولية  مبادرة  اأول 
املالية،  االأ���ص��واق  على  الرقابة  هيئات  ب��ني  املعلومات 
ومتثل معيارًا للتعاون الدويل بني اجلهات الرقابية يف 

هذا اخل�صو�س. 
وت�صع هذه املذكرة االأطر العامة للتفاهم امل�صرتك بني 
والتعاون،  الت�صاور،  كيفية  ذلك  يف  مبا  عليها  املوقعني 
املتعلقة  الت�صريعات  اإنفاذ  الأغرا�س  املعلومات  وتبادل 

بتنظيم االأوراق املالية.
تبادلها،  ميكن  التي  املعلومات  املذكرة  هذه  وحت��دد   
لهذه  بها  امل�صموح  واال�صتخدامات  تبادلها،  وطريقة 

املعلومات. 
وقال الطريفي عقب التوقيع: "اإن ان�صمام الهيئة اإىل 
قائمة املوقعني على هذه املذكرة يفي باأحد اأهم املتطلبات 

واال�صتثمارية  املالية  املوؤ�ص�صات  اإليها  ت�صتند  التي 
الدولية يف ت�صنيف االأ�صواق املالية يف دول العامل، كما 
اأنه يعد مبثابة وثيقة متثل اعرتافًا دوليًا على جانب كبري 
من االأهمية يوؤكد مدى متانة االأطر الت�صريعية والرقابية 
يف اأ�صواق املال بالدولة، االأمر الذي من �صاأنه اأن ينعك�س 
واالأجنبي  املحلي  امل�صتثمر  ثقة  م�صتوى  على  اإيجابًا 
ويعزز جاذبية اأ�صواق الدولة لال�صتثمارات اخلارجية". 
االإجناز  "هذا  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�صاف 
جمل�س  من  املتوا�صل  الدعم  بف�صل  حتقق  للهيئة  الهام 

تعزز جاذبية األسواق المالية المحلية للمستثمرين الخارجيين

»الأوراق املالية وال�سلع« توقع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع منظمة »الأيو�سكو«

�صعادة عبدالله الطريفي وديفيد رايت عقب توقيع االتفاقية بح�صور �صعادة الدكتورة ح�صة عبد الله اأحمد العتيبة

nالطريفي: التوقيع ميثل اعرتافًا دوليًا مبتانة الأطر الت�سريعية لالأ�سواق املالية بالإمارات

قام جمل�س االيو�صكو يف اجتماعه االخري ب�صهر 
مذكرة  على  للتوقيع  الهيئة  بدعوة   2012 اكتوبر 
التي حتدد اأطر   MMoU التفاهم متعددة االطراف
الرقابية  اجلهات  بني  املعلومات  وت��ب��ادل  التعاون 
االأع�صاء وفق معايري واأ�ص�س حمددة تعتمد املعايري 

الدولية.
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�صعيد  بن  �صلطان  املهند�س  معايل  برئا�صة  الهيئة  اإدارة 
املن�صوري وزير االقت�صاد".

واأثنى �صعادته على اجلهد احلثيث لفريق عمل الهيئة 
التابع  التقييم  فريق  مع  والتن�صيق  بالتفاو�س  املكلف 
ملنظمة "االأيو�صكو"، الذي توىل مهمة القيام بتقييم كافة 
وحتديد  الهيئة،  يف  بها  املعمول  وال�صيا�صات  االأنظمة 
جتاوز  يف  وجن��ح  الدولية،  املعايري  مع  توافقها  م��دى 

التحديات التي واجهتها الهيئة يف هذا ال�صدد".
وبهذا التوقيع تكون هيئة االأوراق املالية قد جنحت 
يف احلفاظ على الع�صوية الكاملة ملنظمة "االأيو�صكو"؛ 
يناير عام 2013، وهو  االأول من  اعتبارا من  اأنه  حيث 
كتاريخ  "االأيو�صكو"  منظمة  قبل  من  املحدد  التاريخ 
مذكرة  على  للتوقيع  االأع�����ص��اء  ال���دول  جلميع  نهائي 
اأي  ع�صوية  قبول  يتم  ل��ن  االأط����راف،  متعددة  التفاهم 
و�صي�صبح  امل��ذك��رة،  ه��ذه  على  التوقيع  بعد  اإال  هيئة 
التوقيع على املذكرة �صرطًا �صرورياَ لالن�صمام للمنظمة 
التي ح�صلت  الدول  اأن  واحل�صول على ع�صويتها، كما 
على ع�صوية املنظمة يف ال�صابق ومل يت�صن لها التوقيع 
على هذه املذكرة، �صيتم و�صعها على قائمة خا�صة يطلق 

.Watch List عليها قائمة املتابعة
اأ�صبح  املذكرة  التوقيع على  فاإن  ذلك،   وع��الوة على 
متطلبًا اأ�صا�صيًا، ب�صكل غري مبا�صر، لقبول اأي �صوق مايل 
يتم  لن  للبور�صات، بحيث  الدويل  يف ع�صوية االحتاد 
قبول اأي �صوق مايل يف ع�صوية االحتاد ما مل تكن الهيئة 

امل�صرفة عليه ع�صوًا يف "االأيو�صكو".
ملنظمة  ال��ت��اب��ع  املتخ�ص�س  التقييم  ف��ري��ق  وك����ان 
بدرا�صة  �صنوات  ثالث  مدار  على  قام  "االأيو�صكو"  قد 
العديد  بتوجيه  وقام  به،  املرفقة  والوثائق  الهيئة  طلب 
الرد  بدورها  تولت  التي  الهيئة  اىل  اال�صتف�صارات  من 

عليها والتوا�صل امل�صتمر مع فريق التقييم.
 كذلك قامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات، على هام�س 
املوؤمترات ال�صنوية ملنظمة االأيو�صكو، مع فريق التقييم 

بهدف التباحث حول �صبل الوفاء بهذه املتطلبات. 
كافة  ب��درا���ص��ة  "االأيو�صكو"  منظمة  ف��ري��ق  ق��ام  كما 
اأ�صواق الدولة  ب��االأوراق املالية يف  الت�صريعات املتعلقة 
وحتليل كافة املعلومات التي ح�صل عليها والتحقق من 
مدى توافق هذه الت�صريعات مع متطلبات املذكرة، االأمر 
الذي يعر عن مدى الثقة الدولية التي حازت عليها االأطر 

الت�صريعية للدولة. 
وكانت جمموعة الع�صرين G20 قد حثت "االأيو�صكو" 
بني  ال���دويل  التعاون  زي���ادة  يف  جهودها  متابعة  على 
مب�صاعدة  املنظمة  ق��ي��ام  خ���الل  م��ن  وذل���ك  اأع�����ص��ائ��ه��ا، 
على  التوقيع  �صروط  توفري  على  العمل  على  الهيئات 
املذكرة متعددة االأطراف، االأمر الذي مينح اإ�صادة دولية 

بالهيئات التي جنحت يف التوقيع على االتفاقية.
تاأ�ص�صت  التي  "االأيو�صكو"،  منظمة  اأن  اإىل  وي�صار 
الرقابة  التعاون بني هيئات  لتعزيز  ت�صعى  عام 1983، 
اأ���ص��واق  على  الرقابة  معايري  وتطوير  فيها  االأع�����ص��اء 
و�صفاف  ع���ادل  ت����داول  على  للحفاظ  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
ما  واخل��رات  املعلومات  تبادل  وكذلك  عالية،  وبكفاءة 

بني هذه الهيئات والعمل على توحيد معايري الرقابة.
فيما  العاملية  املرجعية  اجلهة  "االأيو�صكو"  وتعد 
اأ���ص��واق  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  بو�صع  يخت�س 

االأوراق املالية. 
على  الرقابة  هيئات  ع�صويتها  يف  املنظمة  وت�صم 
و�صندوق  ال��دويل  البنك  اإىل  باالإ�صافة  املالية  االأوراق 
مالية  وموؤ�ص�صات  مالية  اأ���ص��واق  وع��دة  ال���دويل  النقد 
ع�صوًا،   200 عن  اأع�صائها  عدد  ويزيد  خمتلفة  ونقدية 
من بينها 115 هيئة وجهة رقابية على االأوراق املالية، 
االإ�صراف  باملنظمة  االأع�صاء  الرقابية  اجلهات  وتتوىل 
والرقابة على ما يزيد عن 95% من االأ�صواق املالية حول 

العامل. 

امل�صتثمرين  حماية  لتعزيز  "االأيو�صكو"  وت�صعى 
االأوراق  اأ���ص��واق  �صالمة  يف  امل�صتثمرين  ثقة  وتعزيز 
التعاون يف  املعلومات وتعزيز  تبادل  املالية، من خالل 
ال�صليمة،  غري  املمار�صات  �صد  والتنفيذ  الرقابة  جمال 
وكذلك يف جمال االإ�صراف على االأ�صواق والو�صطاء يف 

االأ�صواق.
ال��ت��ع��اون يف و�صع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأي�����ص��ًا  ك��م��ا تعمل 
دوليًا،  بها  املعرتف  باملعايري  االلتزام  وتعزيز  وتطبيق 
اإ�صافة اإىل تبادل املعلومات واخلرات على ال�صعيدين 
العاملي واالإقليمي من اأجل امل�صاعدة يف تطوير االأ�صواق 
وو�صع  ل��الأ���ص��واق  االأ�صا�صية  البنية  وتعزيز  امل��ال��ي��ة، 

الت�صريعات املنا�صبة.

التوقيع على 
المذكرة شرط 

للقبول في عضوية 
المنظمة أو االحتفاظ 

بالعضوية فيها 

�سور املواطنةمفهوم املواطنة
»موروث م�صرتك من املبادئ والقيم والعادات وال�صلوكيات بني االأفراد يف 
الدولة الواحدة، والتي ت�صهم يف ت�صكيل �صخ�صية املواطن ومتنحها خ�صائ�س 
متيزه عن غريه من املواطنني يف الدولة االأخرى، ومبعنى اآخر، هي عبارة عن 
ع�صوية الفرد التامة وامل�صوؤولية يف الدولة اأو اأي جمتمع ما، وما يرتتب على 

تلك الع�صوية من جمموعة من العالقات املتبادلة بني الطرفني«.

االإميان  من  نابعة  وقناعات  ذاتية  بدوافع  متار�س  اأن  البد  »املواطنة 
ومعامالته  املواطن  �صلوك  يف  تظهر  احلقة  املواطنة  اأن  حيث  باأهميتها 
والواجبات  احلقوق  من  جمموعة  اإىل  باالإ�صافة  هذا  االآخرين،  مع  املختلفة 
بني  املتبادلة  والواجبات  واحلقوق  ككل،  وجمتمعه  املواطن  بني  املتبادلة 

املواطن والوطن، ومبا يت�صمن العي�س امل�صرتك على اأر�صه ب�صالم واأمان«.
من »وثيقة قيم و�صلوكيات املواطن االإماراتي«
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بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتح    
ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
يف  للتدريب  املالية  ال�صوق  ال�صارقة،  جامعة  رئي�س 
املالية  االأوراق  هيئة  اأن�صاأته  وال��ذي  ال�صارقة،  جامعة 
ال�صارقة،  جامعة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  مبوجب  وال�صلع 
بالتعاون مع �صوق دبي املايل، و�صوق اأبوظبي لالأوراق 

املالية.
�صعادة  مبنى اجلامعة  �صموه يف  ا�صتقبال  وكان يف 
عبدالله الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق املالية 
م�صت�صار  عبداحلميد  عمرو  الدكتور  واالأ�صتاذ  وال�صلع، 
العايل  التعليم  ل�صوؤون  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
عبداحلميد  �صامي  الدكتور  واالأ�صتاذ  العلمي،  والبحث 
حممود مدير جامعة ال�صارقة، وعدد من عمداء الكليات 

واأع�صاء الهيئة التدري�صية واالإدارية والطالبية .
وتفقد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة بعد ق�صه �صريط 
واطلع  التدريبية،  ال�صوق  قاعات  التقليدي،  االفتتاح 
على خمتلف مكوناتها واآليات عملها، وا�صتمع اإىل �صرح 
وتفقد  التدريبية،  املالية  ال�صوق  �صا�صة  عن  تف�صيلي 
يف  التنفيذي  املاج�صتري  لرنامج  الدرا�صية  القاعات 

اإدارة االأعمال.

واأكد مدير جامعة ال�صارقة اأن ال�صوق التدريبية تعد 
اإجنازًا علميًا وعمليًا اآخر من اإجنازات اجلامعة يف اإطار 
با�صتمرار  اجلامعة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
االأوىل  ال�صفوف  يف  مكانتها  لتعزيز  وتقدمها  تطورها 
املحلية  امل�صتويات  على  اجلامعات  من  نظرياتها  بني 

واالإقليمية والدولية .
�صاحب  حر�س  الطريفي  عبدالله  ثمن  جانبه،  م��ن 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
مقومات  توفري  على  ال�صارقة  جامعة  ورئي�س  موؤ�ص�س 
و�صعيه  ال�صارقة،  جامعة  يف  التعليمية  للعملية  التميز 
الدائم جلعل ال�صارقة منارة للعلم والثقافة وحا�صرة من 

حوا�صر الفكر واالأدب والعلوم .
الرائد  امل�صروع  لهذا  �صموه  افتتاح  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
التعليمية  وامل��وارد  االإمكانات  بو�صع  اهتمامه  يعك�س 
كافة يف متناول طلبة اجلامعة وتنمية الكوادر الب�صرية، 
اأبناء  من  ال�صابة  االأج��ي��ال  بني  اال�صتثمار  ثقافة  ون�صر 

الوطن.
املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأو���ص��ح 
تعد  االفرتا�صي"،  امل��ايل  ال�صوق  "�صا�صة  م��ب��ادرة  اأن 
من  للطلبة  ميكن  متطورًا  وتدريبيًا  تعليميًا  م�صروعًا 

العملية  املمار�صة  غ��م��ار  خ��و���س  على  ال��ت��دري��ب  خ��الل��ه 
لتطبيق املفاهيم والقواعد التي يدر�صونها �صمن املناهج 
التمويل  م��ق��ررات  يف  خ�صو�صًا  امل��ق��ررة،  ال��درا���ص��ي��ة 

واالأ�صواق املالية واالقت�صاد.
االفرتا�صية"  امل��ايل  ال�صوق  "�صا�صة  اأن  اإىل  ولفت 
مثالية،  ت�صبيهية  عمل  بيئة  امل��ت��درب��ني  للطالب  ت��ق��دم 
ملتابعة اأ�صعار االأوراق املالية املتداولة يف ال�صوق املالية 
متابعة فورية، واتخاذ القرارات ال�صريعة اأثناء تنفيذهم 
باال�صتثمار يف  الدرا�صية اخلا�صة  للم�صاريع واحلاالت 
على  امل�صرفني  االأ�صاتذة  ومتكن  املالية  االأوراق  حمافظ 
م�صاريع الطلبة من تقييم اأدائهم مقارنة باالأداء الفعلي، 
نظرًا لكونها مربوطة باالأ�صعار الفورية لالأ�صواق املالية 

يف الدولة.
الدخول  من  املتدربون  الطالب  "�صيتمكن  واأ���ص��اف 
يف عمليات التداول على االأوراق املالية بوا�صطة تقنية 
املالية  االأوراق  ت���داول  يف  امل�صتخدمة  متاثل  خا�صة 
االأداء  ذوو  الطالب  يح�صل  بحيث  املالية،  االأ�صواق  يف 
العايل، وفقًا الأداء املحافظ االفرتا�صية التي يديرونها، 
اإدارة اجل��ام��ع��ة  م��ن  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى ج��وائ��ز و���ص��ه��ادات 

واالأ�صواق املالية".

تقدم للطلبة بيئة عمل تشبيهية مثالية لمتابعة أسعار األوراق المالية المتداولة

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
يفتتح ال�سوق املالية للتدريب فـي جامعة ال�سارقة

�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلطان القا�صمي لدى افتتاح قاعة التداول االفرتا�صية ويف ال�صورة �صعادة  عبدالله الطريفي و�صعادة عي�صى كاظم وقيادات جامعة ال�صارقة



أخبار الهيئة

أوراق مالية 12

االأف��ك��ار  م��ن  يعد  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
واأن��ه  االإقليمي،  امل�صتوى  على  املجال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة 
الهيئة  ب��ني  القائم  املتوا�صل  التعاون  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
تطوير  على  حر�صهما  من  انطالقًا  ال�صارقة،  وجامعة 
اخلرات  من  واال�صتفادة  بينهما  امل�صرتك  العمل  اآف��اق 
بتخ�ص�صات  املت�صلة  امل��ج��االت  يف  املتاحة  وال��ق��درات 
بينهما  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  مبقت�صى  اجلانبني، 

العام املا�صي .
القليلة  اجلامعات  من  تعد  ال�صارقة  جامعة  اإن  وق��ال 
جدا التي متتلك "ال�صوق املالية التدريبية"، اأو مثل هذه 
دول  خمتلف  يف  لطلبتها  التدريبية  والو�صائل  االأدوات 
اجلامعة  ا�صرتاتيجية  مع  تتوافق  اأنها  خا�صة  العامل، 
العامة يف توفري اأو�صع واأعمق عنا�صر التدريب العملي 
االإمكانات  توفر  التدريبية  املالية  ال�صوق  الأن  وعوامله، 
على  وح��ي  دائ��م  اط��الع  على  ليكونوا  للطلبة،  العملية 
ويتعلموا  ليدر�صوا  العملية  وامل�صاربات  التطورات 
عملية  ب�صورة  واأب��ع��اده  وفعالياته  اال�صتثمار  طرائق 

وواقعية .
حممود  احلميد  عبد  �صامي  الدكتور  االأ�صتاذ  ووج��ه 
هذه  لتوفريها  املالية  االأوراق  لهيئة  واالمتنان  ال�صكر 

ال�صوق املالية التدريبية يف جامعة ال�صارقة .
التميمي  ح�صني  الدكتور  االأ�صتاذ  اأو�صح  جهته،  من 
اإدارة االأعمال  رئي�س ق�صم التمويل واالقت�صاد يف كلية 
اجلامعة  �صيا�صة  اإط���ار  يف  اأن���ه  ال�����ص��وق  جلنة  رئي�س 

خا�س،  نحو  على  االأعمال  اإدارة  وكلية  ع��ام،  نحو  على 
ق�صم  والأن  االأك��ادمي��ي��ة،  ل��ل��رام��ج  امل�صتمر  بالتطوير 
التمويل واالقت�صاد من االأق�صام االأكادميية احلديثة التي 
العلمية  واالأ�صاليب  الطرق  اأح��دث  تطبيق  فيها  يراعى 
بهدف  التدريبية،  املالية  ال�صوق  اإن�صاء  مت  واملبتكرة، 
التمويل  طلبة  خا�س  وب�صكل  االأعمال  اإدارة  طلبة  نقل 
اإىل العامل احلقيقي للمال واالأعمال والتعرف على كيفية 
ون�صر  وال�صندات،  لالأ�صهم  احلقيقي  بالتداول  القيام 
ب�صكل  اجلامعة  طلبة  بني  واال�صتثمارية  املالية  الثقافة 

عام .
عملها  واآلية  ومكوناتها  ال�صوق  هذه  اأهمية  وح��ول 
اإدارة االأعمال  واإمكانية ا�صتفادة الطلبة من خارج كلية 
منها، اأو�صح الدكتور ح�صني التميمي اأن جامعة ال�صارقة 
االأعمال  اإدارة  كلية  الذي جعل من  االإجن��از  بهذا  تفتخر 
الدولة وعلى م�صتوى جامعات  الرائدة يف  الكليات  من 
اخلليج. واأ�صار اإىل اأن ال�صوق تتكون من قاعتني للتداول 
و�صا�صة  اإلكرتوين  ب�صريط  جمهزة  قاعة  كل  والتدريب 
عر�س كبرية مرتبط مبا�صرة باالأ�صواق املالية يف الدولة، 
والتطورات  امل��درج��ة  ال�صركات  اأ�صعار  فيهما  تعر�س 
احلا�صلة على عمليات البيع وال�صراء، وميكن للطالب اأن 
ميار�س دوره كم�صتثمر وكمتخ�ص�س يف تقييم ال�صركات 
البيانات  القرار اال�صتثماري املنا�صب يف �صوء  واتخاذ 
املعرو�صة . واأ�صاف اأن ال�صوق تت�صمن قاعتني للتداول 
يجري  حيث  التعليمية،  ل��الأغ��را���س  ا�صتخدامهما  يتم 
القاعتني،  هاتني  يف  التمويل  م�صاقات  اأغلبية  تدري�س 
لكي تتاح الفر�صة للطلبة يف االنتقال اإىل العامل احلقيقي 
باأول،  اأواًل  االأ�صواق  التطورات احلا�صلة يف  ومعاي�صة 
الطلبة  لتكليف  التدري�س  هيئة  الأع�صاء  الفر�صة  وتتاح 
املدرجة  ال�صركات  تخ�س  التي  ال�صريعة  بالواجبات 
البيانات  �صوء  يف  االأبحاث  باإعداد  وتكليفهم  وتقييمها 
والتغريات اخلا�صة باالأ�صعار، موؤكدة اأنها فر�صة ثمينة 
خالل  من  والتعلم  املواظبة  على  وحثهم  الطلبة  لتقييم 

ال�صوق املالية التدريبية .  

الطلبة المتدربون 
سيتمكنون من الدخول 

في عمليات التداول 
على األوراق المالية 

بواسطة تقنية خاصة 
تماثل المستخدمة في 

األسواق المالية
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املجل�س ال�ست�ساري للهيئة يبحث معايري حتديث وتطوير الأ�سواق املالية
املالية  االأوراق  لهيئة  اال�صت�صاري  املجل�س  ناق�س 
العاملية  املمار�صات  امل�صتجدات يف جمال  اأبرز  وال�صلع 
املتعلقة  التطورات  واأه��م  املالية،  االأوراق  اأ�صواق  يف 
الرقابية،  االأن��ظ��م��ة  جم��ال  يف  احل��دي��ث��ة  ب��االجت��اه��ات 
بالدولة  املالية  لالأ�صواق  والتطوير  التحديث  ومعايري 

وذلك خالل اجتماع عقد يف دبي موؤخرًا.
وناق�س االجتماع، الذي عقد برئا�صة �صعادة عبد الله 
الق�صايا  من  عددًا  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي 
وذل��ك  ب��ال��دول��ة؛  املالية  االأوراق  بقطاع  تتعلق  ال��ت��ي 
املن�صوري  را�صد  مبارك  �صعادة  وح�صور  مب�صاركة 
و�صعادة عبد الله بن علي الهاملي ع�صوي جمل�س اإدارة 
الرئي�س  املنتدب  الع�صو  كاظم  عي�صى  و�صعادة  الهيئة، 
البلو�صي  را�صد  و�صعادة  املايل،  دبي  ل�صوق  التنفيذي 
املالية،  ل���الأوراق  ظبي  اأب��و  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  الزعابي  اإب��راه��ي��م  و�صعادة 
و�صعادة  وال��ب��ح��وث،  واالإ���ص��دار  القانونية  لل�صوؤون 
ل�����ص��وؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�����ص��وي��دي  م��رمي 
م�صت�صاري  وبع�س  والتنفيذ،  والرتخي�س  ال��رق��اب��ة 

الهيئة.
الهيئة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  االط����الع  االج��ت��م��اع  خ���الل  مت 
املالية  لالأ�صواق  الت�صريعية  البنية  تطوير  جم��ال  يف 
خالل  ج��دي��دة  اأنظمة  خم�صة  اإ���ص��دار  ت�صمنت  وال��ت��ي 
اال�صرتاتيجية  اخلطة  �صوء  يف  وذلك  اجل��اري،  العام 
للهيئة وبرنامج العمل املو�صوع، والذي يتم من خالله 
االأنظمة واللوائح اخلا�صة  املزيد من  حتديث واإ�صافة 
احلر�س  مع  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  يف  بالتعامالت 
على االأخذ باأرقى املعايري واملمار�صات العاملية يف هذا 

ال�صاأن. 
ومت كذلك عر�س جهود الهيئة واالأ�صواق يف توفري 
كافة متطلبات ترقية االأ�صواق املالية اإىل اأ�صواق نا�صئة 
اإنرتنا�صيونال،  كابيتال  �صتانلي  مورجان  موؤ�صر  وفق 
خ�صو�صًا  بالدولة،  املالية  االأ�صواق  تطوير  وم�صاريع 
كل  ب��ني  التكامل  �صبل  وتعزيز  بتو�صيع  يتعلق  فيما 
من �صوق اأبو ظبي لالأوراق املالية و�صوق دبي املايل. 
املتعلقة                         ال��درا���ص��ات  اأح����دث  ا���ص��ت��ع��را���س  اأي�����ص��ًا  ومت 
ب��ق��ي��ام االأ����ص���واق امل��ال��ي��ة يف ال��ع��امل ب��اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
للحفاظ على  التداول والتقا�س والت�صوية  تكنولوجيا 

ثقة امل�صتثمرين.
تنظيم  يف  الهيئة  دور  ك��ذل��ك  االج��ت��م��اع  بحث  كما 
 alternative investments البديلة  اال�صتثمارات 
تخت�س  لوائح  باإ�صدار  الهيئة  قيام  اإمكانية  وم��دى   ،
ال�صركات  اإدارات  جم��ال�����س  اأع�����ص��اء  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة 

املرخ�صة من الهيئة.
وتطرق البحث،  خالل االجتماع، اإىل ظاهرة تزايد 

اأحجام اال�صتثمار املوؤ�ص�صي يف االأ�صواق املالية العاملية 
التي يتعني  العاملية، واالأدوار  املالية  االأزمة  اأعقاب  يف 
اأن تقوم بها الهيئات الرقابية يف هذا ال�صدد، كذلك مت  
الت�صليم مقابل  التقدم احلا�صل يف تطبيق نظام  تقييم 
اإ�صافة  العاملية يف هذا املجال،  التطورات  الدفع واآخر 
املركزي  التقا�س  باأ�صلوب  االأخ��ذ  مدى  يف  النظر  اإىل 

CCP على امل�صتوى املحلي واالإقليمي.
اإىل  احلاجة  للهيئة  اال�صت�صاري  املجل�س  وناق�س 
على  الرقابية  لالأنظمة  حديثًا  املطروحة  النماذج  تبني 

»دود-فرانك«  قانون  �صوء  يف  وذلك  الدولية،  ال�صاحة 
من  وغريها  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ال�صادر 
االجتاهات  تطبيق  وم��دى  االأخ��رى،  الرقابية  النماذج 
العاملية  االأ����ص���واق  يف  ح��دي��ث��ا  امل��ط��روح��ة  ال��رق��اب��ي��ة 
اأمريكا  ودول  املتحدة،  بالواليات  امل��ال  اأ���ص��واق  مثل 
الرقابة  لنظام  اأ�صواقها  من  اأيًا  تتنب  التي مل  اجلنوبية 

املزدوجة. 
ت��اأ���ص�����س  اال���ص��ت�����ص��اري  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 
ب��اأداء  ل��الرت��ق��اء  الهيئة  م�صاعي  اإط���ار  يف   2007 ع��ام 
التطورات  اأح��دث  ومواكبة  بالدولة،  املالية  االأ�صواق 
املالية، وذلك بهدف  االأ�صواق  العاملية يف  والت�صريعات 
تقدمي اال�صت�صارات الفنية ملجل�س اإدارة الهيئة واإعداد 

الدرا�صات الالزمة للمو�صوعات التي يطلبها.
وي���ق���وم امل��ج��ل�����س مب��ت��اب��ع��ة امل���ت���غ���ريات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالقوانني والت�صريعات واالأنظمة الدولية، وكذلك كافة 
اقرتاح  مع  العاملية  املالية  االأ�صواق  الفنية يف  االأنظمة 
ما يتالءم منها يف جمال عمل الهيئة واأ�صواق االأوراق 

املالية وال�صلع بالدولة.

اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري
ي�صم املجل�س اال�صت�صاري للهيئة يف ع�صويته نخبة من اخلراء البارزين يف جمال االأوراق املالية على 
امل�صتوى العاملي؛ يف مقدمتهم ال�صري اآندرو الرج الذي �صبق اأن تقلد من�صب نائب حمافظ بنك اإجنلرتا من 
عام 2002 وحتى عام 2006، وعمل كرئي�س للمجل�س التح�صريي لالأوراق املالية واال�صتثمار التابع ل�صلطة 
اخلدمات املالية بلندن، كما عمل اأي�صا نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة بنك باركليز، ويتوىل عمادة كلية كري�صت 

بريكون.
املالية، والذي  ال�صابق ل�صلطة دبي للخدمات  التنفيذي  الرئي�س  اأع�صاء املجل�س كذلك بول كو�ص�رت   ومن 
�صغل يف ال�صابق من�صب املفو�س وع�صو جمل�س مدير هيئة االأ�صواق املالية الهولندية، كما �صغل عددًا من 

املنا�صب الهامة يف كل من بور�صة اأم�صرتدام وعددًا من ال�صركات املالية العاملية. 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�صب  يتوىل  الذي  الرين  جولريمو  اأي�صًا  ع�صويته  يف  املجل�س  ي�صم  كما 
كابيتال  ت�صيلي  موؤ�ص�صة  ورئي�س  االقت�صاد  – كلية  �صيلي  بجامعة  الكلية  لالقت�صاديات  واال�صتقرار  النظم 
املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  باملنظمة  النا�صئة  االأ�صواق  جلنة  كرئي�س  �صابقا  وعمل  لال�صت�صارات. 
IOSCO، وتقلد اأي�صا من�صب الرئي�س ال�صابق للجهة امل�صرفة على التاأمني واالأوراق املالية واجلهة امل�صرفة 

على �صناديق التقاعد حلكومة �صيلي.
ومن اأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري للهيئة املحامي د. بول ماكو الذي �صغل من�صبًا رفيعًا يف هيئة االأوراق 
املالية والبور�صات االأمريكية، ومن�صب رئي�س جمموعة املطابقة وحوكمة ال�صركات بالواليات املتحدة، كما 
اأ�صتاذ للقانون واالأ�صواق املالية بكل من جامعة وا�صنطن ومركز مورين للدرا�صات القانونية بجامعة  عمل 

بو�صطن.
املالية  االأ�صواق  لهيئة  الرقابي  املجل�س  رئي�س  من�صب  �صغل  الذي  موللر  جورج  اأي�صًا  املجل�س  وي�صم 
"يورونك�صت"، ورئي�س احتاد البور�صات االأوربية، واملدير  بهولندا، ورئي�س العمليات التنفيذي لبور�صة 
ونائب  املالية،  لالأوراق  اأم�صرتدام  لبور�صة  التنفيذي  والرئي�س  االأوربية،  اخليارات  عقود  لبور�صة  العام 

رئي�س جمل�س ادارة بور�صة لندن الدولية لتداول عقود اخليارات املالية والعقود االآجلة.



أخبار الهيئة

أوراق مالية 14

تنفيذ اآللية الجديدة بداية 2013  

اعتماد اآلية جديدة لأ�سعار الإغالق واحت�ساب موؤ�سر �سوق اأبوظبي 
من  اب��ت��داء  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  يعتمد 
بداية العام2013، اآلية جديدة الحت�صاب اأ�صعار االإغالق 
اإدارة  اإطار حر�س  ال�صوق، وذلك يف  واحت�صاب موؤ�صر 
مع  يتما�صى  مبا  فيه  العمل  اآليات  تطوير  على  ال�صوق 

اأف�صل املعايري  العاملية املطبقة بهذا ال�صاأن. 
التنفيذي  الرئي�س  البلو�صي  را���ص��د  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
يف  امل��زاي��دة  طريقة  اعتماد  ق��رر  ال�صوق  اإن  لل�صوق، 
يف  االإغ��الق  �صعر  الحت�صاب   )Call Auction(ال�صعر
ال�صوق، حيث �صيتم ا�صتحداث مرحلة جديدة من مراحل 
مدتها  تكون  االإغالق"  قبل  ما  "مرحلة  ت�صمى  التداول 
ع�صرة دقائق قبل انتهاء جل�صة التداول، يتم فيها ال�صماح 
التداول  نظام  اإىل  االأوام���ر  ب��اإدخ��ال  الو�صطاء  جلميع 
النظام  �صيقوم  حيث  تنفيذ،  دون  وتعديلها  االلكرتوين 
عند انتهاء جل�صة التداول باحت�صاب �صعر االإغالق وفقا 
وتنفيذ  االفتتاح  �صعر  الحت�صاب  املتبعة  املعايري  لنف�س 
كافة اأوامر البيع وال�صراء القابلة للتنفيذ على هذا ال�صعر 

ب�صكل تلقائي.
�صعر  الحت�صاب  الطريقة  ه��ذه  اعتماد  اأن  واأ���ص��اف 
االحت�صاب  الآل��ي��ات  وافية  درا���ص��ة  بعد  ج��اء  قد  االإغ���الق 
والوقوف  والعاملية  االإقليمية  االأ�صواق  بها يف  املعمول 
على مزايا وعيوب كل طريقة، حيث تبني اأن اآلية املزايدة 
العر�س  ق��وى  تفاعل  عن  دقيق  ب�صكل  تعر  ال�صعر  يف 
والطلب يف ال�صوق بلحظة االإغالق، حيث �صيكون �صعر 
االإغ��الق املحت�صب ميثل اجتاه ال�صعر ف�ي تلك اللحظة، 
كما اأن من اأهم مزايا هذه االآلية اأنها حتد وب�صكل كبري 
من التداوالت التي يق�صد بها التاأثري على �صعر االإغالق 
ب�صورة خمالفة لالأنظمة املعمول بها يف ال�صوق. وبني 
مراجعة  ال�صوق  اأج���رى  فقد  االإط����ار،  ه��ذا  و�صمن  اأن��ه 
االإغ��الق  �صعر  عن  بها  امل�صموح  االأ�صعار  تغري  حل��دود 
ال�صابق يف ظل ا�صتخدام ن�صبة ال� )10%( املعتمدة حاليا 
تغري  ح��دود  تعديل   ال�صوق  وق��رر  ال�صوق،  اإن�صاء  منذ 
االإغ��الق  �صعر  من   )%15( لتكون  بها  امل�صموح  االأ�صعار 
ال�صابق كحد اأق�صى ارتفاعًا، و االإبقاء على ن�صبة )%10( 
من �صعر االإغالق ال�صابق كحد اأدنى انخفا�صًا كما هي من 
دون تعديل، وياأتي هذا التعديل �صمن احلدود امل�صموح 
بها من قبل هيئة االأوراق املالية و ال�صلع لتغري االأ�صعار .
�صيبداأ  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأن  اإىل  ونوه 
جديدة  اآلية  اعتماد  ف�ي   2013 العام  بداية  من  اعتبارا 
املوؤ�صر  احت�صاب  �صيتم  ال�صوق، حيث  موؤ�صر  الحت�صاب 
على اأ�صا�س االأ�صهم احلرة املتاحة للتداول، اأي اأن وزن 
االأ�صهم  �صيعتمد على عدد  املوؤ�صر  �صركة مدرجة يف  كل 
احلرة  غري  االأ�صهم  اأثر  وا�صتبعاد  فقط  للتداول  املتاحة 

التي مت حتديدها باأنها االأ�صهم اململوكة من قبل اجلهات 
تداولها  حظر  فرتة  خالل  املوؤ�ص�صني  واأ�صهم  احلكومية 
وامللكيات التي تبلغ )10%( اأو اأكرث من راأ�س مال ال�صركة 

املدرجة واالأ�صهم غري املودعة .
املوؤ�صر  احت�صاب  يف  املبداأ  هذا  اعتماد  اأن  واأو�صح 
�صيجعله يعر ب�صكل اأدق عن حركة ال�صوق الأنه ي�صتبعد 
ن�صبة  ت�صكل  وال��ت��ي  للتداول  القابلة  غ��ري  االأ�صهم  اأث��ر 
يف  امل��درج��ة  ال�صركات  اأم���وال  روؤو����س  من  بها  باأ�س  ال 
من  احل��د  يف  امل��ب��داأ  ه��ذا  اعتماد  �صي�صاهم  كما  ال�صوق، 
التاأثري الكبري على املوؤ�صر من قبل االأ�صهم ذات االأوزان 
الكبرية والتي حتتوي على ن�صبة كبرية من االأ�صهم غري 
ب�صيط منها  تداول عدد  الأنه ويف حال  للتداول،  القابلة 
يف الوقت احلايل توؤثر على املوؤ�صر تاأثريًا جوهريًا، اأما 
بعد اعتماد املبداأ اجلديد �صيكون التاأثري بحجم االأ�صهم 

القابلة للتداول فقط من تلك ال�صركة. 
النهج  مع  يتما�صى  االآل��ي��ة  ه��ذه  اعتماد  اأن  واأ���ص��اف 

احلديث يف االأ�صواق املالية الحت�صاب املوؤ�صرات .
تثقيفية  حملة  ب����داأت  ق��د  ال�����ص��وق  اإدارة  اإن  وق���ال 

وتوعوية مل�صمون القرارات اجلديدة واالآليات املنبثقة 
عنها قبل تطبيقها ، وذلك حر�صا من اإدارة ال�صوق  على 
بعمل  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع  التام  التوا�صل 
ال�صوق واإعالمها بالقرارات التي ي�صدرها ال�صوق واخذ 

مالحظاتهم عليها. 

تعديل  حدود تغير 
األسعار المسموح 

بها لتكون )%15(
 من سعر اإلغالق 

السابق كحد 
أقصى ارتفاعًا
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تقديرًا لدوره في تعزيز التوعية االستثمارية ودعم الشفافية

موقــع »الفيـ�س بـوك« للهيـئـة يفوز بجائزة »اأف�سل من�سة تفاعلية«
االأوراق  بهيئة  اخل��ا���س  بوك"  "الفي�س  موقع  ف��از 
الهيئات  فئة  تفاعلية/  من�صة  "اأف�صل  بجائزة  وال�صلع 
الر�صمية واجلهات احلكومية العامة"، وذلك يف م�صابقة، 
على  اأقيمت  التي  االإلكرتونية"،  احلكومة  درع  "جائزة 
للتنمية  العربية  املنظمة  عقدته  ال��ذي  امللتقى،  هام�س 
مع  بالتعاون  العربية  ال��دول  جلامعة  التابعة  االإداري���ة 
يف  العربية  املنطقة  يف  االإن���رتن���ت  ج��وائ��ز  اأك��ادمي��ي��ة 

جمهورية م�صر العربية �صبتمر املا�صي.
وت�صلم �صعادة حممد خليفة احل�صري، نائب الرئي�س 
درع  بالهيئة،  وامل�صاندة  املوؤ�ص�صية  اخلدمات  ل�صوؤون 
ال�صيا�صات  مديرة  ليندر  اإليزابيث  من  الفائزة  اجلهة 
واأوروب��ا  االأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  احلكومية  وال�صوؤون 
د.رفعت  بح�صور  التكرمي  ومت  "في�صبوك"،  �صركة  يف 
االإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الفاعوري 
وب��ي��ار م��ك��رزل رئي�س اأك��ادمي��ي��ة ج��وائ��ز االإن��رتن��ت يف 

املنطقة العربية.
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ال 
وف��وزه��ا  الفعالية  ه��ذه  يف  الهيئة  "تكرمي  اإن  للهيئة 
لتنويع  تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي  باجلائزة 
التوعية  منظومة  لتعزيز  ت�صتخدمها  ال��ت��ي  االآل��ي��ات 

يف  واالإف�صاح  ال�صفافية  مفهوم  وتعميق  اال�صتثمارية 
مواكبة  ع��ن  ف�صاًل  ب��ال��دول��ة،  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 
وت�صجيع  االإلكرتونية،  احلكومة  اإىل  للتحول  املتحدة 
تقدمي اخلدمات اإلكرتونيًا، والتوا�صل مع املتعاملني عر 
�صبكات التوا�صل االجتماعي ومن خالل البيئة الرقمية".

على  مواقعها  الهيئة  اإط���الق  اأن  الطريفي  واأ���ص��اف 
�صبكات التوا�صل االجتماعي والفي�صبوك حتديدًا  اإميانًا 
منها باأن لها دورا م�صاندا لو�صائل االإعالم التقليدية يف 
تاأدية الوظائف الرئي�صة )االإعالم – التوجيه – التثقيف 
بدرجة  ال��دور  بهذا  القيام  ت�صتطيع  واأنها  الرتفيه(،   -
عالية من الكفاءة وب�صرعة اأكر، ومع قدرة اأكرث �صمواًل 
وبث  ال�صتقاء  اجل��غ��رايف  النطاق  حيث  م��ن  وات�صاعًا 

املعلومات واالأخبار.
و اختارت جلنة التحكيم املكونة من عدد من اخلراء 
اخلا�س  ب��وك  الفي�س  م��وق��ع  امل��ح��اي��دة  وال�صخ�صيات 
ت�صمنت  مو�صوعية،  معايري  ع��دة  على  بناء  بالهيئة 
وم�صتوى  اإليه،  والو�صول  املوقع  عن  البحث  �صهولة 
الت�صميم واالأ�صلوب امل�صتخدم، ومدى التفاعلية، وثراء 
وات�صاله  املوقع،  يحتويه  ال��ذي  وامل�صمون  املعلومات 

يتابعه،  جمهور  ووج���ود  االأخ���رى  املن�صات  م��ن  بعدد 
ال��ذي يوؤديه املوقع من خ��الل ن�صره  االإع��الم��ي  وال��دور 

االأخبار واملواد االإعالمية.
وت�صمن امللتقى حلقة نقا�صية حول "التحديات التي 
اجلهات  ودور  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  تواجه 
احلكومية يف تعزيز مفهوم ال�صفافية" حتدث فيها مدير 
واإليزابيث  االإداري��ة  للتنمية  العربية  باملنظمة  البحوث 
ملنطقة  احلكومية  وال�صوؤون  ال�صيا�صات  مديرة  ليندر 

ال�صرق االأو�صط واأوروبا يف �صركة "في�صبوك".
جمل�س  دول  من  اأخ��رى  جهة   60 امللتقى  يف  �صارك 
جهات   6 بينها  من  ولبنان،  وم�صر  واالأردن  التعاون 
ف��ازت  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م��ن  حكومية 
بجوائز �صمن امل�صابقة هي هيئة االأوراق املالية وال�صلع، 
االإ�صالمية، ووزارة  لالأوقاف وال�صوؤون  العامة  والهيئة 
والقيادة  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  والقيادة  االأ�صغال، 
عجمان،  ل�صرطة  العامة  والقيادة  دب��ي،  ل�صرطة  العامة 
وقد كانت الفعالية فر�صة للتوا�صل بني خمتلف اجلهات 
التجارب  وتبادل  العربية  ال��دول  خمتلف  من  امل�صاركة 
التحديات  مواجهة  اأ�صاليب  على  والتعرف  واخل��رات 

التي تطراأ يف هذا املجال.

�صعادة حممد احل�صري يت�صلم اجلائزة من مديرة ال�صيا�صات ب�صركة "في�صبوك" ومدير عام املنظمة العربية للتنمية االإدارية
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�صهادة  على  وال�صلع  املالية  االوراق  هيئة  ح�صلت   
مالحظات  مراجعة  يف   ISO  10002:2004 اجل��ودة 
اجلهات  طليعة  يف  الهيئة  ت�صبح  وب��ذل��ك  املتعاملني، 

االحتادية التي حت�صل على هذه ال�صهادة.
ت�صلم كل من �صعادة  اإبراهيم الزعابي نائب الرئي�س 
والبحوث  واالإ����ص���دار  القانونية  لل�صوؤون  التنفيذي 
ال��رئ��ي�����س التنفيذي  ن��ائ��ب  و���ص��ع��ادة حم��م��د احل�����ص��ري 
ل�صوؤون اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة �صهادة "االأيزو" 
من املدير االإقليمي  ملوؤ�ص�صة "لويدزريج�صرتز" العاملية.

وكانت الهيئة قد تاأهلت للح�صول على هذه ال�صهادة 
اأجرتها  التي  اخلارجي  التدقيق  عملية  اجتيازها  بعد 
وذل��ك  لل�صهادة،  املانحة  اجلهة  "لويدزريج�صرتز"، 
للتاأكد من مطابقة االج��راءات املتبعة يف الهيئة الأف�صل 
ومعاجلة  الإدارة  عامليًا  املتبعة  املعيارية  املوا�صفات 
مالحظات املتعاملني.  وان�صمت الهيئة بعد هذه اخلطوة 
اإىل قائمة اجلهات واملوؤ�ص�صات العاملية التي تتعامل مع 

مالحظات املتعاملني وفق اأف�صل املعايري العاملية.
مالحظات  وم��ع��اجل��ة  اإدارة  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  ي�����ص��ار   
االقرتاحات  بوابة  نظام  على  مبني  بالهيئة  املتعاملني 

املتبع  )حكومتي(  االم��ارات  دولة  حلكومة  واملالحظات 
املوا�صفة  مع  يتوافق  اأن��ه  كما  االحت��ادي��ة،  اجلهات  يف 
اال�صتجابة  يحقق  مبا   10002:2004 االيزو  القيا�صية 
الهيئة  املتعاملني.  وكانت  ال�صريعة والفعالة ملالحظات 

املبادرة عر تعيني فريق ملراجعة  بتنفيذ هذه  قامت  قد 
ب�صرعة وكفاءة، ومن  املتعاملني والرد عليها  مالحظات 
وو�صع  متكامل،  اإداري  نظام  اتباع  عر  تاأخري،  دون 

اأهداف وموؤ�صرات اأداء لقيا�س الكفاءة و�صرعة الرد.

»وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن الإماراتي« تهدف لتن�سئة جيل واٍع مب�سوؤولياته وواجباته
تهدف "وثيقة قيم و�صلوكيات املواطن االإماراتي" 
اإىل تن�صئة جيل اإماراتي واع مب�صوؤولياته وواجباته.

امل��واط��ن  و���ص��ل��وك��ي��ات  ق��ي��م  "وثيقة  وت��ت�����ص��م��ن 
و���ص��وره��ا  امل��واط��ن��ة  مب��ف��ه��وم  ت��ع��ري��ف��ًا  االإماراتي" 
واأب���ع���اده���ا ال��ث��الث��ة: ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��وط��ن بحيث 
القوانني  وي��ح��رتم  للوطن  ويٌف  م��واط��ن  ت�صمن.. 
اإىل رفعة الوطن وازده��اره، وعلى م�صتوى  وي�صعى 
ي�صعى  م��واط��ن  ت�صتهدف  بحيث  واملجتمع  االأ���ص��رة 
مل�صوؤولياته  وم��درٌك  الأ�صرته  كرمية  حياة  توفري  اإىل 
االأخ��الق  م�صتوى  وعلى  املجتمع،  اأف���راد  بقية  جت��اه 
يتحلى  اأن  �صرورة  على  للتاأكيد  العامة  وال�صلوكيات 
الفا�صلة  وال�صلوكيات  احلميدة  ب��االأخ��الق  امل��واط��ن 

وي�صعى لتحقيق ذاته.
وق���د ع��رف��ت ال��وث��ي��ق��ة م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ع��ل��ى اأن��ه 
وال��ع��ادات  وال��ق��ي��م  امل��ب��ادئ  م��ن  م�صرتك  "موروث 
وال�����ص��ل��وك��ي��ات ب��ني االأف������راد يف ال���دول���ة ال���واح���دة، 
ومتنحها  املواطن  �صخ�صية  ت�صكيل  يف  ت�صهم  والتي 
الدولة  يف  املواطنني  من  غريه  عن  متيزه  خ�صائ�س 
االأخرى، ومبعنى اآخر، هي عبارة عن ع�صوية الفرد 
اأي جمتمع ما، وما  اأو  الدولة  التامة وامل�صوؤولية يف 
يرتتب على تلك الع�صوية من جمموعة من العالقات 

املتبادلة بني الطرفني".
وعن �صور املواطنة اأو�صحت الوثيقة اأن املواطنة 
من  نابعة  وقناعات  ذات��ي��ة  ب��دواف��ع  مت��ار���س  اأن  الب��د 
تظهر يف  املواطنة احلقة  اأن  باأهميتها حيث  االإمي��ان 
االآخ��ري��ن،  م��ع  املختلفة  ومعامالته  امل��واط��ن  �صلوك 
والواجبات  احلقوق  من  جمموعة  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
ك��ك��ل، واحل��ق��وق  امل��واط��ن وجمتمعه  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 

وال��وط��ن، ومبا  امل��واط��ن  ب��ني  املتبادلة  وال��واج��ب��ات 
واأم��ان.  ب�صالم  اأر�صه  على  امل�صرتك  العي�س  يت�صمن 
م�صتويات  على  املواطنة  اأب��ع��اد  الوثيقة  ح��ددت  كما 
واالأ�صرة  العامة،  وال�صلوكيات  االأخ��الق  ه��ي:  ثالثة 

واملجتمع، والوطن.
وفيما يتعلق باالأخالق وال�صلوكيات العامة، اأكدت 
احلميدة  ب��االأخ��الق  امل��واط��ن  حتلي  اأهمية  الوثيقة 
االإ�صالمية  بالقيم  التقيد  الفا�صلة،  وال�صلوكيات 
والتقاليد  بالعادات  واالع��ت��زاز  الديني،  والت�صامح 
االجتهاد  يف  وق���دوة  من��وذج��ًا  يكون  واأن  االأ�صلية، 
ال���ذات،  وامل��ث��اب��رة، واالب��ت��ك��ار وال���ري���ادة، وحتقيق 

والتمثيل خارج الدولة.
الوثيقة  ح��ددت  واملجتمع  االأ�صرة  م�صتوى  وعلى 
ومفيدة  متما�صكة  اأ���ص��رة  ب��ن��اء  يف  امل��واط��ن��ة  ���ص��ور 
املجتمع،  اأف����راد  لبقية  احل��ري��ة  و���ص��م��ان  للمجتمع، 

والتكافل والرتابط االجتماعي.
م�صتوى  على  املواطنة  �صور  الوثيقة  ح��ددت  كما 
والوحدة  والعمل،  والعلم  للوطن،  ال��والء  يف  الوطن 
على  واحل��ف��اظ  الت�صريعات،  واح����رتام  وال��ت��الح��م، 
والوعي  ال��ع��ام��ة،  املمتلكات  على  واحل��ف��اظ  البيئة، 

باحلقوق والواجبات.

الهيئة   حت�سل على �سهادة الأيزو 10002:2004
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جلنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية بدول »التعاون« تبحث                             
توحيد قواعد الإدراج والإف�ساح واحلوكمة والكتتابات والرقابة فـي الأ�سواق اخلليجية

االجتماع  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  �صاركت 
ال�صابع لروؤ�صاء هيئات االأ�صواق املالية )اأو من يعادلهم( 
لدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي عقد مبقر االأمانة 
الهيئة  وفد  تراأ�س  بالريا�س.  املجل�س  لدول  العامة 
يف  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة 
االجتماع الذي جرى خالله بحث اأهم واآخر التطورات 

يف االأ�صواق املالية بدول املجل�س.
االإدراج  فريق  من  كل  نتائج عمل  االجتماع   وتناول 
االأولية  االإ�صدارات  وفريق  واحلوكمة،  واالإف�صاح 
عنه  اأ�صفر  ما  وكذلك  املالية،  باالأ�صواق  واالكتتابات 
االإ�صراف  عمل  لفريق  واخلام�س  الرابع  االجتماعني 
والرقابة على االأ�صواق املالية بدول املجل�س، واالجتماع 
والدرا�صات  التدريب  م�صوؤويل  عمل  لفريق  الثاين 

باجلهات املنظمة لالأ�صواق املالية بدول املجل�س.
بحث  "االجتماع  اإن  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وقال 
�صبل تكامل االأ�صواق املالية وال�صعي لتوحيد ال�صيا�صات 
واالأنظمة املتعلقة بها، وذلك يف اإطار االهتمام بتطوير 
تكامل االأ�صواق املالية بدول املجل�س وتوحيد ال�صيا�صات 
االتفاقية  عليه  ن�صت  ما  وفق  املتعلقة،  واالأنظمة 
االقت�صادية لتفعيل ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة وتعظيم 

اال�صتفادة منها".
اختيار  االجتماع  خالل  مت  اأنه  الطريفي  واأو�صح 
للقيام  االإمارات  بدولة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة 
باإجراء درا�صة حول اآليات التعاون بني الهيئات الرقابية 
اأكدوا  اللجنة  اأع�صاء  اأن  واأ�صاف  املالية.  واالأ�صواق 
دورية  بتقارير  العامة  االأمانة  تزويد  ا�صتمرار  اأهمية 
حول مدى تطبيق القواعد التي رفعتها اللجنة الوزارية، 

املوحدة  القواعد  تقدمي  باإعادة  االجتماع  وجه  كما 
الإ�صدار وطرح �صناديق اال�صتثمار بعد اإجراء مزيد من 
الدرا�صة عليها، وباالإ�صافة اإىل ذلك، مت خالل االجتماع 
ا�صتعرا�س خطة العمل والرنامج الزمني لتحقيق املهام 

التي اأوكلت لفرق العمل.
"االجتماعات  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وتابع 
)اأو  املالية  االأ�صواق  هيئات  روؤ�صاء  جلنة  تعقدها  التي 
من يعادلهم(، ت�صتهدف دعم وتعزيز اآليات التن�صيق بني 
توحيد  بهدف  التعاون  جمل�س  بدول  الرقابية  الهيئات 
فيما يخ�س  �صواء  املالية  باالأ�صواق  املتعلقة  ال�صيا�صات 
الت�صجيل واالإدراج امل�صرتك، اأو االإ�صدارات واالكتتابات 
اإىل  اإ�صافة  االأ�صواق،  يف  التداول  �صوابط  اأو  االأولية، 
الهدف،  الت�صريعات الالزمة لتحقيق هذا  العمل ملواءمة 
العمل  اآليات  يف  وامل�صتجدات  التطورات  ومواكبة 
املجل�س  دول  بن  التن�صيق  اأهمية  واأكد  وعامليًا،  اإقليميًا 
واملنظمات االإقليمية والدولية ومن بينها "االأيو�صكو"، 

املالية،  االأوراق  قطاع  يف  امل�صرتكة  امل�صاريع  ومتابعة 
وتبادل املعلومات واخلرات والتدريب بهدف التطوير 
املالية  االأ�صواق  يف  العمل  اأداء  مب�صتوى  واالرتقاء 
واالإف�صاح  االإدراج  عمل  بفريق  يت�صل  وفيما  عمومًا". 
عن  الدورية  التقارير  ا�صتعرا�س  مت  واحلوكمة، 
املالية  االأوراق  الإدراج  املوحدة  القواعد  تطبيق  مدى 
والتطورات  وتطويرها،  لتح�صينها  واملقرتحات 
واالإف�صاح  االإدراج  مو�صوعات  يف  وامل�صتجدات 
واحلوكمة. كما تناول االجتماع نتائج اجتماعات فريق 
املالية  باالأ�صواق  واالكتتابات  االأولية  االإ�صدارات  عمل 
وطرح  الإ�صدار  املوحدة  القواعد  مب�صروع  املتعلقة 
والتو�صية  املجل�س  بدول  اال�صتثمار  �صناديق  وحدات 
باإحالته للجنة الوزارية لروؤ�صاء جمال�س اإدارات اجلهات 

املنظمة لالأ�صواق املالية بدول املجل�س.
و تناول نتائج االجتماعني الرابع واخلام�س لفريق 
بدول  املالية  االأ�صواق  على  والرقابة  االإ�صراف  عمل 
املجل�س بخ�صو�س م�صروع القواعد املوحدة لالإ�صراف 
والرقابة على التداول يف االأ�صواق املالية بدول املجل�س، 
الدرو�س  من  للفريق  الرابع  االجتماع  ت�صمنه  وما 
االأوراق  هيئة  من  املقدم  املرئي  العر�س  من  امل�صتفادة 
عملية  حالة  درا�صة  من  االإمارات  بدولة  وال�صلع  املالية 
وال�صكر  التداول،  خمالفات  يف  التحقيق  الإجراءات 

املوجه للهيئة على العر�س املتميز.
  �صم وفد هيئة االأوراق املالية وال�صلع يف ع�صويته 
كل من د. عبيد الزعابي م�صت�صار البحوث ومدير اإدارة 
البحوث والتطوير وعبد اللطيف ال�صام�صي مدير اإدارة 

ال�صوؤون القانونية بالهيئة.

اختيار هيئة األوراق 
المالية إلجراء دراسة 

عن آليات التعاون 
بين الهيئات الرقابية 

واألسواق

جانب من اجتماع جلنة روؤ�صاء هيئات االأ�صواق املالية بدول »التعاون«
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أكدت أن دولة اإلمارات سباقة فـي تطبيق ضوابط الحوكمة بأسواق المنطقة

الهيئة ت�سارك فـي موؤمتر »القمة امل�سرفية العربية الدولية« فـي برلني
املالية وال�صلع  �صاركت هيئة االأوراق 
امل�صرفية  "القمة  م��وؤمت��ر  فعاليات  يف 
ل��ع��ام 2012" ال��ذي  ال��دول��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الله  عبد  �صعادة  واأل��ق��ى  برلني.  يف  عقد 
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ط��ري��ف��ي 
على  ال�����ص��وء  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
يف  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��رائ��دة  التجربة 
ال�����ص��رك��ات،  ح��وك��م��ة  ���ص��واب��ط  تطبيق 
�صوابط  لتطبيق  امل��ت��م��ي��زة  وال��ن��ت��ائ��ج 
احل���وك���م���ة يف ال����دول����ة خ����الل ال��ف��رتة 
املتعلقة  االأخ���رى  وامل��ب��ادرات  املا�صية، 
بتطبيق احلوكمة يف االإمارات، وذلك من 
"حوكمة  عن  متكامل  علمي  بحث  خالل 
ال�صركات يف دول جمل�س التعاون لدول 
لدولة  ح��ال��ة  درا���ص��ة  ال��ع��رب��ي��ة:  اخلليج 

االإمارات العربية املتحدة".
وقدم الطريفي م�صاركته خالل جل�صة 
عمل بعنوان "ال�صيا�صات املالية الوطنية 
و�صبل تعزيز الثقة"، وقد متيزت اجلل�صة 
يف  امل�صاركني  قبل  م��ن  نوعي  بح�صور 
املوؤمتر، والذي ّدٍعَي اإليه ممثلو كريات 
امل�صوؤولني  وك��ب��ار  ال��دول��ي��ة،  املنظمات 
دولية  وم�صرفية  مالية  موؤ�ص�صات  يف 
وع���رب���ي���ة ب�������ارزة م����ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ظ��م��ة 
وجمعية   ،OECD والتنمية  التعاون 
ومنظمة   ،EBF االأوروب���ي���ة  امل�����ص��ارف 
املتحدة  االأمم  وبرنامج  املتحدة،  االأمم 
اال�صتقرار  وجمل�س   ،UNDP االمنائي 
املايل FSB، وجمعية امل�صارف الفرن�صية 
النقد  و�صندوق  ال��دويل،  والبنك   ،FBF
الدوليني  امل�صرفيني  ومنتدى  ال���دويل، 
IBF، وعدد من وزراء املال واالقت�صاد، 
وحمافظي م�صارف مركزية من خمتلف 

دول العامل.
�سوابط احلوكمة

االأوراق  هيئة  ورق���ة  وا�صتعر�صت 
امل��ال��ي��ة ع���دة ن��ق��اط م���ن ب��ي��ن��ه��ا، اأه��م��ي��ة 
واملفاهيم  ال�صركات،  حوكمة  �صوابط 
املختلفة لها واأهدافها، واجلهات املرتبطة 

بها، واالإطار العام ملحاور احلوكمة. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ا�صتعر�س  ك��م��ا 
ال��ت��ع��اون  منظمة  م��ب��ادئ  ك��ذل��ك  للهيئة 
متثل  باعتبارها  والتنمية  االقت�صادي 

يف  اال�صرت�صادية  امل��ب��ادئ  من  جمموعة 
جمال حوكمة ال�صركات. ولفت الطريفي 
خالل ا�صتعرا�صه لنتائج تطبيق احلوكمة 
يف اأ�صواق الدولة اإىل اأن دولة االإمارات 
يف  وال�صباقة  ال��رائ��دة  ال���دول  م��ن  تعد 
احلوكمة،  بتطبيق  ب��ادرت  التي  املنطقة 
امل�صاهمة  ال�صركات  اإف�صاح  ن�صبة  واأن 
العامة املحلية املدرجة للعام  عن تقارير 
احلوكمة للعام 2011 بلغت 97.5%، كما 
الهيئة  زودت  التي  ال�صركات  ع��دد  بلغ 
 )78(  2011 للعام  احل��وك��م��ة  بتقارير 
باإ�صدار  مطالبة   )80( اأ�صل  من  �صركة 
االأول  الن�صف  خ��الل  احل��وك��م��ة  تقرير 
غالبية  اأن  اإىل  واأ�صار   .2012 العام  من 
الهيئة  بتزويد  التزمت  ال�صركات  ه��ذه 
املعتمد  النموذج  كاماًل وح�صب  بالتقرير 
تقوم  الهيئة  اأن  واأو���ص��ح  الهيئة.   م��ن 
العام 2009 بن�صر تقارير احلوكمة  منذ 
املدرجة  املحلية  ال�صركات  عن  ال�صادرة 
ل�صنة   518 رق��م  القرار  بتطبيق  املعنية 
2009 على موقعها االلكرتوين الر�صمي.
احلوكمة يف دول »التعاون«
جتربة  على  ال�صوء  ال��ورق��ة  �صلطت 
جمل�س  دول  يف  ال�����ص��رك��ات  ح��وك��م��ة 
ودور  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

هذا  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة 
مبادرة  اإىل  الطريفي  نوه  ال�صدد؛ حيث 
م�صروع  اإع����داد  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة  الهيئة 
ال��ذي  املجل�س،  ل���دول  امل��وح��دة  امل��ب��ادئ 
لروؤ�صاء  ال��وزاري��ة  اللجنة  عليه  وافقت 
امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ات  اإدارات  جم��ال�����س 
لالأ�صواق املالية يف دول جمل�س التعاون 
املجل�س  اإىل  برفعه  واأو�صت  اخلليجي، 
عامني  ملدة  به  والعمل  العتماده  االأعلى 
ملراجعته  مت��ه��ي��دًا  ا���ص��رت���ص��ادي  ب�صكل 

والعمل به ب�صفة اإلزامية بعد ذلك. 
وق���ارن���ت ورق����ة ال��ع��م��ل ب��ني امل��ب��ادئ 
يف  املدرجة  ال�صركات  حلوكمة  املوحدة 
التعاون  جمل�س  ب��دول  املالية  االأ���ص��واق 
منظمة  وم��ب��ادئ  العربية  اخلليج  ل��دول 
حيث  والتنمية،  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون 
ك�صفت عن وجود نقاط اتفاق عديدة بني 

كليهما.
كما ا�صتعر�صت الورقة البحثية تطور 
جت��رب��ة احل��وك��م��ة يف دول����ة االإم�����ارات 
و���ص��واًل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ق��د  منت�صف  م��ن��ذ 
 2010 مايو  يف  االإل��زام��ي  التطبيق  اإىل 
 2009 ل�صنة   518 رقم  ال��وزاري  للقرار 
ب�����ص��اأن ���ص��واب��ط احل��وك��م��ة وم��ع��اي��ري 
�صاحب  م��ا  م��ع  املوؤ�ص�صي،  االن�����ص��ب��اط 

توعية  ح��م��الت  م��ن  ال��ق��رار  ه��ذا  تطبيق 
وبرامج تثقيفية وور�س عمل متخ�ص�صة 
نظمتها الهيئة لل�صركات امل�صاهمة العامة 
حثها  مع  املالية،  االأ���ص��واق  يف  امل��درج��ة 
على  ال�����ص��رك��ات  ت��ل��ك  ملجال�س  امل�صتمر 
�صرورة اال�صتفادة من الفرتة االختيارية 
للتعرف  احل��وك��م��ة  ���ص��واب��ط  لتطبيق 
التي  النتائج  من  واال�صتفادة  راأيها  على 
متكن  تعديالت  اإج��راء  يف  اإليها  خل�صت 
اإ�صدار  من  املرجوة  النتائج  حتقيق  من 

القرار.
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��اف 
بداأت  الهيئة  اأن  اإىل  م�صاركته  نهاية  يف 
فريق  ب��اإي��ف��اد  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع  منذ 
عمليًا  لالطالع  ال�صركات  اإىل  متخ�ص�س 
على اإجراءات تطبيق �صوابط احلوكمة 
وال��ت��ح��ق��ق م���ن ال���ت���زام���ه���ا مب��ت��ط��ل��ب��ات 
بنظام  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  تطبيقها 
عمل  واآلية  بال�صركة،  الداخلية  الرقابة 
وغريها  عنه  املنبثقة  واللجان  املجل�س، 
من االأمور ذات ال�صلة باحلوكمة، اإ�صافة 
من  ال�صركات  لهذه  امل�صورة  تقدمي  اإىل 
والفعلي  ال�صليم  التطبيق  تفعيل  اأج��ل 
ل��ل��ح��وك��م��ة، وم��ت��اب��ع��ة ال��ت��غ��ريات ال��ت��ي 
اأحدثتها احلوكمة داخل ال�صركات املعنية 

بالتطبيق  
امل���وؤمت���ر بحث  ج��ل�����ص��ات  خ���الل  ومت 
ال�صركات  ح��وك��م��ة  وت��ع��زي��ز  ومناق�صة 
ملواجهة  املالية  االأ�صواق  اإ�صالح  بهدف 
العاملي  االقت�صاد  وت��ط��ورات  االأزم���ات، 
واالقت�صادية  املالية  االأو�صاع  �صوء  يف 
ال����دول����ي����ة، وخ�������ص���و����ص���ًا ال���ع���الق���ات 
االأوروبي  االحتاد  دول  بني  االقت�صادية 
وم��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق االأو�����ص����ط و���ص��م��ال 
ال�صيا�صية  املخاطر  اأفريقيا، وانعكا�صات 
للحكومات  ال�����ص��ي��ادي  الت�صنيف  ع��ل��ى 
خالل  ج��رى  كما  املالية.  وللموؤ�ص�صات 
من  ع��دد  ا�صتعرا�س  امل��وؤمت��ر  مناق�صات 
وبحث  املعا�صرة،  امل�صرفية  الق�صايا 
ت��اأث��ري ع��دد م��ن ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة على 
القطاع املايل ومن بينها قرارات جمل�س 
االأم�����ن وق���ان���ون االم���ت���ث���ال ال�����ص��ري��ب��ي 

االأمريكي. 
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اأمتتة  خطة   وال�صلع  املالية  االوراق  هيئة  ت�صتكمل 
 ،2013 العام  نهاية  مع  تقدمها  التي  اخلدمات  جميع 
االإم��ارات   �صعيها ملواكبة عمل حكومة   اإط��ار  وذل��ك يف 
االإل���ك���رتون���ي���ة، وال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف ت�����ص��ري��ع ال��ت��ح��ول 
االإلكرتوين لكافة اخلدمات املقدمة للجمهور وال�صركات 

على حد �صواء.
عليها  العمل  يجري  التي  اخل��دم��ات  قائمة  وت�صمل 
-2012 خ��الل  وال�صلع   املالية  االوراق  هيئة  قبل  من 

2013 بناء على خطة التحول االلكرتوين، 32 خدمة، 
العام  نهاية  مع  منها  خدمة   11 اأمتتة  من  االنتهاء  مت 
2012، فيما ت�صمل املرحلة الثانية، والتي �صتطبق يف 
الن�صف االول من العام 2013  نحو 10 خدمات و11 
خدمة اخرى مع نهاية العام ذاته، وبذلك  ت�صبح جميع 
العديد  يعتره  الذي  االأمر  اإلكرتونيا،  مقدمة  اخلدمات 
من اخلراء باأنه اإجناز كبري ي�صاهي اف�صل املمار�صات 
وقت  من  يوفره  مبا  اخل�صو�س  بهذا  املطبقة  العاملية 

وجهد على جميع االطراف ذات العالقة بعمل الهيئة.
الروؤية  مع  يتما�صى  االجن��از  هذا  اإن  اخل��راء  وقال 
للمر�صوم   وتطبيقًا  االإم����ارات  دول���ة  لقيادة  احلكيمة 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدره  الذي  االحت��ادي 
ب�صاأن  الله"،  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 ،2008 العام  يف  للمعلومات  العامة  الهيئة  تاأ�صي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  الوزراء  جمل�س  وقرار 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد خطة 
احلكومة االإلكرتونية االحتادية 2012-2013 يف �صهر 

فراير املا�صي.
يف  االأول��وي��ة   ذات  اخلدمات  قائمة  ف��اإن  وتف�صياًل، 
املالية  االوراق  لهيئة  بالن�صبة  االإل��ك��رتوين  التحول 
ت�صمل    2012 العام  نهاية  مع  توفرت  والتي  وال�صلع، 
واملوافقة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  ت�صجيل  جتديد 
على عقد اجلمعيات العمومية ل�صركات امل�صاهمة العامة 
االأم���ر وجت��دي��د ترخي�س  يهمه  مل��ن  ���ص��ه��ادات  واإع����داد 
خدمة   جانب  اإىل  )الو�صطاء(  املالية  االأوراق  �صركات 
املالية  والف�صل يف  ترخي�س �صركات و�صاطة االأوراق 
املالية  وجتديد  االأوراق  تداول  النا�صئة عن  املنازعات 
االأم��ني  احلفظ  وجتديد  العامة  امل�صاهمة  ال�صركة  قيد 
وت��رخ��ي�����س احل��ف��ظ االم����ني وت��رخ��ي�����س اأم����ني �صجل 
اأمني  ترخي�س  وجتديد  اخلا�صة  امل�صاهمة  ال�صركات 

�صجل ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة.
اأما املرحلة الثانية من اخلطة التي �صتتم يف الن�صف 
اخلا�صة  اخلدمات  فتت�صمن    ،2013 العام  من  االول 

العامة  امل�صاهمة  ل�صركات  االأ�صا�صية  االأنظمة  بتعديل 
ال�صركات  وقيد  لل�صلع  الو�صاطة  �صركات  وترخي�س 
امل�صاهمة العامة لدى الهيئة وجتديد خدمة اال�صت�صارات 
والنظر  ال�صركة،  قيد  و�صطب  امل��ايل  والتحليل  املالية 

التحكيم،  وطلبات  ال��دي��ن  اأدوات  اإ���ص��دار  طلبات  يف 
املايل  والتحليل  املالية  اال�صت�صارات  خدمة  وترخي�س 
وتاأ�صي�س  ال��ع��ام��ة  امل�صاهمة  اإىل  ال�����ص��رك��ات  وحت���ول 

ال�صركات امل�صاهمة العامة.

تشمل التحول االلكتروني في 32  خدمة

الهيئة ت�ستكمل اأمتتة خدماتها مع نهاية 2013

عملية  على  االإ�صراف  م�صوؤولية  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  يف  االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  قطاع  يتوىل   
التحول االإلكرتوين يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ومتابعة تنفيذ خطة احلكومة االإلكرتونية االحتادية، 
التحول  جاهزية  ورفع  االحتادية،  احلكومية  للجهات  امل�صرتكة  التحتية  البنية  اإمكانيات  تعزيز  ي�صمن  مبا 

االإلكرتوين للخدمات التي تقدمها احلكومة للمتعاملني.
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يف  تنتهي  والتي  واالأخ���رية،  الثالثة  املرحلة  ت�صمل  و 
العام 2013، تقدمي خدمة ا�صت�صارية قانونية،  وترخي�س 
و�صاطة  ل�صركة  نهائي  و�صطب  الو�صاطة،  �صركات  موظفي 
ال�صلع، وجتديد ترخي�س �صركات و�صاطة ال�صلع، والرتقيم 
و�صاطة  ل�صركة  موؤقت  و�صطب  املالية،  ل���الأوراق  ال��دويل 
املالية  ب��االأ���ص��واق  ل��ل��ت��داول  ممانعة  ع��دم  وم��ن��ح  ال�صلع، 
االأخرى، واملوافقة على �صراء ال�صركات الأ�صهمها، واإ�صدار 
املالية،  االأوراق  ل�صركة  موؤقت  واإيقاف  فاقد،  بدل  �صهادة 

و�صطب نهائي ل�صركة االأوراق املالية.
االق��ت�����ص��ادي وامل���ايل  ال��دق��اق اخل��ب��ري  واأك����د م�صطفى 
اأن من  ل��الأوراق املالية   يف �صركة االإم��ارات دبي الوطني  
التي  اإجناز جميع اخلدمات  االلكرتوين يف  التحول  �صاأن 
اخلدمات  مب�صتوى  االرتقاء  املالية  االأوراق  هيئة  تقدمها 
اإىل اأف�صل املمار�صات العاملية، م�صريًا اإىل اأن م�صرية الهيئة 
اإ�صرار  بهذا اخل�صو�س باتت ت�صتحق االإ�صادة خا�صة مع 
على  با�صتمرار  الت�صهيل  يف  امل�صي  على  اإدارت��ه��ا  جمل�س 

جميع املتعاملني �صواء كانوا اأفردًا اأو �صركات.
ا�صتطاعت  ق�صرية،  ف��رتة  وخ��الل  الهيئة،  اأن  واأ���ص��اف 
ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات��ه��ا اإل��ك��رتون��ي��ًا، وه���ي توا�صل 
مع  للعمالء  متكاملة  اإلكرتونية  منظومة  لتوفري  جهودها 

نهاية العام 2013.
حتول   اإن  امل��ايل  اخلبري  با�صرده  خالد  قال  جانبه،  من 
من  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  يف  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االوراق  هيئة 
مهمة  خ��ط��وة  يعد  االل��ك��رتوين  اإىل  التقليدي  االأ���ص��ل��وب 
اأنه                     كما  معها  املتعاملني  على  واجلهد  الوقت  توفري  يف  
التي  اجن��ازات��ه��ا  م�صرية  يف  اأخ���رى  حت��ول  نقطة  ي�صكل 
اأو             الت�صريعي  امل�صتوى  على  �صواء  تاأ�صي�صها  منذ  ب��داأت 

الرقابي.
واأ�صار اإىل اأنه كلما مت الت�صهيل على املتعاملني يف امتام 
االإجراءات اخلا�صة  ذات العالقة بعملهم مع هيئة االأوراق 
جميع  م�صلحة  يف  ي�صب  ذل��ك  ك��ان  كلما  وال�صلع  املالية 
االأطراف، ودعما خلطط  حكومة دولة االمارات نحو تطبيق 
االإلكرتونية  اخل��دم��ة  اأن  م��وؤك��دًا  االل��ك��رتون��ي��ة،  احلكومة 
اإىل  الروتينية  االإج���راءات  من  الكثري  جت��اوز  يف  ت�صاهم 
اأكرث  و�صوحا من حيث االجراءات املطلوب  جانب كونها 
اتباعها  للح�صول على اأي من اخلدمات التي تقدمها الهيئة 

بداًل من االأ�صلوب التقليدي يف متابعة املعامالت .
واأكد اأن اجلهود واملبادرات التي قامت بها الهيئة �صملت 
التحتية  البنية  حت�صني  اإىل  الهادفة  النواحي  من  العديد 
وامل�صتثمرين   ال�صركات  عمل  تنظيم  مثل  لها،  االإلكرتونية 
االرتقاء   على  العمل  ذلك  عن  وف�صاًل  املالية،  االأ�صواق  يف 
الإجراء وتخلي�س  متعددة  العمالء وتقدمي خدمات  بخدمة 

املعامالت ب�صكل عام .
حو�صبة  ف���اإن   النهائية  املح�صلة  ويف  اأن���ه  واأو���ص��ح  
على  كثرية  اإيجابيات  لها  عام  ب�صكل  احلكومية   اخلدمات 

االأفراد واحلكومات من خالل ت�صريع االإجراءات.

اأبوظبي  �صوق  يف  االأجنبية  اال�صتثمارات  منت 
امل��ايل  بن�صبة %586  املالية و �صوق دبي  ل��الأوراق 
و538  مليار  نحو  اإىل  لت�صل   2012 ال��ع��ام  خ��الل 
مليون درهم، مقارنة مع 224 مليون درهم يف العام 

.2011
وا�صتقطب �صوق دبي املايل ما يقارب 461 مليون 
مليون   1077 ابوظبي  �صوق  ا�صتقطب  فيما  درهم، 
لال�صتثمار  قيمة  اأعلى  الثاين  الربع  و�صهد  دره��م.  
 236 ي��ع��ادل  م��ا  بلغ  حيث  دب��ي  �صوق  يف  االأجنبي 
مليون درهم، يف حني �صهد الربع الثالث االأعلى قيمة 

ل�صوق اأبوظبي مبا يعادل 691 مليون درهم.
�صوق  اليومية يف  التداوالت  قيمة    وبلغ معدل 
لعام 2012  دره��م  مليون  يقارب 281  ما  االإم���ارات 
مقارنًة مع 227 مليون درهم لعام 2011، اأي بنمو 

ن�صبته 24% لعام 2012 مقارنة بعام 2011.
حم�صوبة  اليومية  التداوالت  قيمة  معدل  وبلغ  
اأ���ص��ا���س رب��ع ���ص��ن��وي،  ن��ح��و194 ل�صوق دبي                  على 

و88 مليون درهم ل�صوق اأبو ظبي لعام 2012.
وبلغ جمموع قيمة تدفق اال�صتثمارات املوؤ�ص�صية 
و26  مليار  حوايل  ودبي  ظبي  اأبو  �صوقي  من  لكل 
مليون   - مقارنة مع 206  لعام 2012  درهم  مليون 
ُويعزى    ،%599 ن�صبته  بنمو   ،2011 لعام  دره��م 

اإىل  املوؤ�ص�صية  اال�صتثمارات  بن�صبة  امللحوظ  النمو 
تدفق هذه اال�صتثمارات املوؤ�ص�صية اإيجابيًا يف �صوق 
دبي خا�صة يف الربع االأول والثاين من عام 2012.

وقد منت اال�صتثمارات املوؤ�ص�صاتية يف �صوق دبي 
املايل بن�صبة 300% لت�صل اإىل 1,06 مليار درهم يف 

2012 مقارنة مع 265 مليون درهم يف 2011.
وت�صدرت اأ�صواق االأ�صهم املحلية بور�صات دول 
العام  ت���داوالت  بنهاية  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
2012، كاأف�صل االأ�صواق اأداًء خالل العام، مبكا�صب 

بلغت قيمتها 33 مليار درهم.
ن�صبة  اأكر  املايل  االإم��ارات  �صوق  موؤ�صر  وحقق 
ال��ع��ام، بن�صبة  اأ���ص��واق اخلليج خ��الل  ب��ني  ارت��ف��اع 
كاأف�صل  القائمة،  املايل  9,39%، وت�صدر �صوق دبي 
االأ�صواق ارتفاعًا بن�صبة 19,9% مقارنة مع انخفا�س 
اأبوظبي  �صوق  يليه  عام 2011،  خالل  ن�صبته %17 
يف املرتبة الثانية بارتفاع ن�صبته 9,5% مقارنة مع 

انخفا�س ن�صبته 11,6% عام 2011.
ارتفاعًا  و�صجل   ، تاليًا  ال�صعودي  ال�صوق  وحل 
الكويت  �صوق  يليه   ،%5,98 بن�صبة   2012 خ��الل 
حني  يف   ،%1,15 م�صقط  و���ص��وق   %2,06 بن�صبة 
خالل  اخل�صائر  باأكر  البحرينية  البور�صة  منيت 

العام بلغت ن�صبتها 6,83% وبور�صة قطر %4,79.

    بنمو  نسبته %586

1,53 مليار درهم ال�ستثمارات الأجنبية فـي الأ�سهم املحلية خالل 2012
�سوق الإمارات الأف�سل اأداًء بني اأ�سواق دول جمل�س التعاون 

االإمارات

%9,39

ال�صعودية

%5,98

الكويت

%2,06

ُعمان

%1,15
قطر

%4,79

البحرين

%6,83
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هيئةالأوراق املالية حتتفل باليوم الوطني احلادي والأربعني
احتفااًل باليوم الوطني احلادي واالأربعني لدولة االإمارات العربية املتحدة، 
الله  عبد  �صعادة  بح�صور  كبرية  احتفالية  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت 
الطريفي الرئي�س التنفيذي للهيئة ونواب الرئي�س التنفيذي ومديري االإدارات 

وكافة موظفي الهيئة.
الهيئة  مقر  فناء  يف  االحت��اد  �صجرة  بغر�س  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقام   
الغالية  الذكرى  فيها  ثمن  االحتفال  ه��ذا  خ��الل  كلمة  �صعادته  األقى  كما  بدبي، 
قلب  على  الغالية  املنا�صبة  هذه  يف  ن�صتح�صر،  اأننا  اإىل  م�صريًا  االحت��اد،  لقيام 
هذا  تاأ�صي�س  يف  الف�صل  اأ�صحاب  املوؤ�ص�صني  االآباء  ذكرى  وعربي،  اإماراتي  كل 
الرايات حتت راية واحدة،  اأن جتتمع  العزم على  الذين عقدوا  ال�صرح العظيم 
ونتذكر االأيادي البي�صاء للمغفور لهما باإذن الله تعاىل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان موؤ�ص�س دولة االحتاد وباين نه�صتها وال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 
واالإخال�س  التقدم  درب  على  ن��ادرًا  مثاًل  واإجنازاتهما  بعطائهما  قدما  اللذين 

والتفاين من اأجل رفعة �صاأن الوطن.
ونوه الطريفي بالتطور الكبري الذي �صهدته الدولة خالل الفرتة املا�صية من 
عمر االحتاد، واملكانة العالية التي تبواأتها دولة االإمارات على خمتلف االأ�صعدة، 
بف�صل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه الله( واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه الله(.
ومت تزيني اإدارات الهيئة يف مقرها باأبوظبي وفرعها بدبي باالأعالم والالفتات 
بتوزيع  واالت�صال  االإعالم  اإدارة  قامت  االحتفال  وخالل  االحتاد،  روح  و�صعار 
الهدايا التذكارية، التي تعر عن تراث الدولة ومتجد ما�صيها وحا�صرها، على 
امل�صاركني يف االحتفال من اأع�صاء اجلهاز الفني واالإداري للهيئة البالغ عددهم  

180 موظفا وموظفة. 

احتفاالت الهيئة

�صعادة عبد الله الطريفي وعدد من م�صوؤويل الهيئة خالل تقطيع كعكة االحتفال



أخبار الهيئة

أوراق مالية 22

�صعادة عبد الله الطريفي يقوم بزراعة �صجرة االحتاد

�صعادة حممد احل�صري و�صعادة مرمي ال�صويدي ي�صاركان يف اأحد االأن�صطة اخلريية للهيئة مبنا�صبة اليوم الوطني

لقطة تذكارية ملوظفي الهيئة بح�صور �صعادة  الرئي�س التنفيذي

مبنى الهيئة ف�ي دبي وقد مت تزيينه باالأعالم
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بهدف تطوير أسواق المال وتأهيل الكوادر المواطنة 

»الأوراق املالية وال�سلع« توقع 7 مذكرات تفاهم فـي الن�سف الثاين من 2012
وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع 7 مذكرات تفاهم 
اإجمايل  لي�صل   ،2012 العام  من  الثاين  الن�صف  يف 
الهيئة  وقعتها  التي  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  عدد 
منذ تاأ�صي�صها وحتى نهاية العام 2012 اإىل 68 اإتفاقية 

ومذكرة.
ووقعت الهيئة 3 مذكرات تفاهم مع جهات دولية و4 
التعاون  تعزيز  على  ركزت  حملية  جهات  مع  مذكرات 

ودعم التوطني.
الدولية  املنظمة  مع  تفاهم  مذكرة  الهيئة  ووقعت 
"االأيو�صكو"، واأخرى مع احتاد  املالية  لهيئات االأوراق 
اأ�صواق املال العاملية، ووقعت اإتفاقية مع معهد االأوراق 

املالية واال�صتثمار CISI باململكة املتحدة.
هيئة  ت�صم  حملية  جهات  مع  مذكرات   4 وقعت  كما 
)تنمية(  الوطنية  الب�صرية  املوارد  وتوظيف  تنمية 
للهوية  االإمارات  وهيئة  لالإعالم  الوطني  واملجل�س 

وجامعة خليفة.
املالية وال�صلع موؤخرًا مذكرة  االأوراق  ووقعت هيئة 
الهيئة  مقر  العاملية، يف  امل��ال  اأ���ص��واق  احت��اد  مع  تفاهم 

باأبوظبي.
وق���ع امل��ذك��رة ���ص��ع��ادة ع��ب��د ال��ل��ه ال��ط��ري��ف��ي الرئي�س 
التنفيذي للهيئة ومارتن �صيك الرئي�س التنفيذي لالحتاد، 

وذلك بح�صور عدد من م�صوؤويل الطرفني.
وتن�س املذكرة على و�صع اآليات للتعاون امل�صرتك يف 

جمال االأوراق املالية بهدف تطوير اأ�صواق املال واأ�صواق 
االأوراق املالية الواقعة يف نطاق عمل كل منهما، والعمل 
املتعلقة  الق�صايا  جت��اه  الفعالة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  على 

باأ�صواق االأوراق املالية.
وقال �صعادة عبد الله الطريفي "ياأتي االتفاق اجلديد 
�صمن جهود الهيئة امل�صتمرة لتطوير مبادراتهاالتنظيمية 
واال���ص��ت��ف��ادة  امل��ال��ي��ة،  االأوراق  جم���ال  يف  وال��رق��اب��ي��ة 
يف  ت�صب  التي  املتاحة  اخل��رات  جميع  من  الق�صوى 
هذا االجتاه مبا ي�صاهم يف االرتقاء مب�صتوى االأداء يف 
االأ�صواق  يف  املت�صارعة  املتغريات  �صوء  يف  االأ���ص��واق 

العاملية، والو�صول به اإىل م�صتويات اأف�صل".
مع  امل�صرتك  التعاون  تطوير  على  "نعمل  واأ���ص��اف 
خمتلف اجلهات ذات العالقة، و�صيكون لهذه املذكرة قيمة 
م�صافة على االأ�صواق على خمتلف االأ�صعدة التنظيمية 
واالإجرائية والت�صريعية، حيث تن�س هذه االتفاقية على 
عدد من اأوجه التعاون امل�صرتك التي ترتكز على حماور 
هامة تتمثل يف تبادل اخلرات والروؤى، وتفعيل تبادل 
املعلومات مبا يعزز اأداء اأ�صواق االأوراق املالية املحلية 
التعاون  جانب  اإىل  العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق 
املت�صلة  االأخ����رى  امل��و���ص��وع��ات  �صعيد  على  امل�����ص��رتك 

باأ�صواق االأوراق املالية العاملية".
اأ�صواق  احتاد  "يت�صرف  �صيك  مارتن  قال  جهته،  من 
املال العاملية بتوقيع هذه املذكرة مع هيئة االأوراق املالية 

الوقت الذي حتظى به  االإم��ارات، يف  وال�صلع يف دولة 
واأع�صائه  االحت��اد  باهتمام  ع��ام  ب�صكل  اخلليج  منطقة 

الدوليني". 
يف  املالية  املوؤ�ص�صات  من  متزايد  عدد  "لدينا  وتابع 
من  امل��زي��د  تنظيم  على  ونعمل  اأع�صائنا،  ب��ني  املنطقة 
املوؤمترات والدورات التدريبية بح�صب احتياجات هذه 
املوؤ�ص�صات واالأع�صاء، وكلنا ثقة باأن هذه االتفاقية مع 
هيئة االوراق املالية �صتقودنا اإىل تعزيز خدماتنا املقدمة 

الأ�صواق املال يف منطقة اخلليج".
اأربعة  يف  التعاون  تنفيذ  يتم  ب��اأن  املذكرة،  وتق�صي 
واالجتماعات  ال��زي��ارات  تبادل  ت�صمل:  رئي�صة  حم��اور 
وتفعيل  لديهما،  وال��ع��ام��ل��ني  ال��ط��رف��ني  م�����ص��وؤويل  ب��ني 
واإق����ام����ة ق���ن���وات ات�����ص��ال ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
مثل:  املالية  االأوراق  ب��اأ���ص��واق  املتعلقة  املو�صوعات 

الهيئة وقعت 68 
اتفاقية ومذكرة تفاهم 

منذ تأسيسها وحتى 
نهاية العام 2012

عالقات دولية وشراكة محلية

�صعادة عبد الله الطريفي و�صيمون كولهان يف �صورة جماعية مع عدد من م�صوؤويل الهيئة واملعهد عقب توقيع االتفاقية
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القوانني والنظم، مبا فيها تلك املتعلقة باملنظمات ذاتية 
واالآليات  التداول  بكفاءة  املتعلقة  واملمار�صات  الرقابة، 
املقا�صة والت�صوية، واالعتماد  بها، واج��راءات  املعمول 
والتاأهيل ملنت�صبي وممار�صي مهن االأ�صواق املالية، واأي 

مو�صوعات ُيتفق عليها بني الطرفني م�صتقباًل.
بني  التن�صيق  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  االت���ف���اق  ون�����س 
ذات  امل��ال  اأ���ص��واق  مو�صوعات  ب�صاأن  واالحت���اد  الهيئة 
االهتمام الدويل كلما تطلب االأمر، وذلك من خالل اإقامة 
تبني  على  والعمل  وامل��وؤمت��رات،  الندوات  وا�صت�صافة 
بني  والت�صاور  املو�صوعات،  تلك  ب�صاأن  موحدة  روؤى 
اأي��ًا  تهم  التي  االأخ��رى  الق�صايا  خمتلف  ح��ول  الطرفني 

منهما.
تاأهيل الكوادر

وكانت هيئة االأوراق املالية وال�صلع ومعهد االأوراق 
وقعتا   ق��د  املتحدة  باململكة   CISI واال�صتثمار  املالية 
اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما يف جمال تاأهيل الكوادر 

الب�صرية العاملة يف االأ�صواق املالية بالدولة.
الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �صعادة  االتفاقية  وق��ع 
التنفيذي  الرئي�س  كولهان  و�صيمون  للهيئة  التنفيذي 

للمعهد. 
ومت االإع�����الن ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع ع��ن ب���دء م��رك��ز هيئة 
املالية  االأوراق  للتدريب ومعهد  وال�صلع  املالية  االأوراق 
املالية  اختبارات"االأوراق  ت��ق��دمي  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار 

العاملية" باللغة العربية. 
وقال �صعادة عبدالله الطريفي اإن"الرنامج التاأهيلي 
الهيئة،  د�صنتها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل���ب���ادرات  �صمن  ي��اأت��ي 
ب��اأداء  االرتقاء  اأج��ل  من  لها،  التابع  التدريب  مركز  عر 
اأف�صل  اإىل  ب��ال��دول��ة  امل��ال��ي��ة  االأ����ص���واق  يف  املتعاملني 
امل�صتويات وفق املعايري العاملية، واأنه ي�صهم يف تر�صيخ 
معايري التمّيز املهني و�صمان �صالمة املمار�صات املتعلقة 

بكافة املعامالت التي تتم يف قطاع االأوراق املالية.
 ونوه اإىل اأن طرح اختبارات"االأوراق املالية العاملية" 
الو�صطاء  بدعم  الهيئة  ال��ت��زام  يعك�س  العربية  باللغة 
من  متكينهم  اأجل  من  والعمل  ملتطلباتهم،  واال�صتجابة 
اإىل  املهنة و�صواًل  التطوير وحتديات  اجتياز متطلبات 

م�صتوىاالأداء املن�صود". 
عن  للمعهد  املديرالتنفيذي  ُكولهان  �صيمون  وع��ر 
�صعادته لنجاح املعهد يف توفري برنامج"االأوراق املالية 
تطوير  يف  امل�صاهمة  اأج��ل  من  العربية  العاملية" باللغة 

مهارات املر�صحني وم�صتواهم املهني.
املعهد  برامج  عن  ف�صاًل  الرنامج،  هذا  اأن  واأ�صاف 
االأخرى، �صي�صاعد املنت�صبني للمعهد يف ال�صرق االأو�صط 
اخل��دم��ات  جم��ال  يف  املهني  مب�صتواهم  االرت��ق��اء  على 

املالية. 
التي  التو�صعات  مع  تزامنًا  االتفاقية  توقيع  وياأتي 
قرب  اإىل  بالنظر  للهيئة،  التابع  التدريب  مركز  ي�صهدها 
انتقال املركز اإىل املقر اجلديد لفرع الهيئة بدبي، والذي 
ي�صم عدة قاعات ت�صتوعب اأعدادًا كبرية من الدار�صني، 

مثل  متطورة  وتدريبية  تعليمية  جتهيزات  اإىل  اإ�صافة 
واأجهزة  الت�صغيل  اأنظمة  واأح��دث  التفاعلية  ال�صا�صات 

الكمبيوتر والطابعات وال�صبكات فائقة ال�صرعة. 
فنية  وح��دة  العاملية"  املالية  برنامج"االأوراق  ويعد 
يجعل  مم��ا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  املعهد  يقدمها 
جديدة  اإ���ص��اف��ة  مبثابة  العربية  اللغة  اإىل  ترجمتها 
تت�صمن  التي  التدريبية  وب��راجم��ه  املعهد  الخ��ت��ب��ارات 

جمموعة من الرامج املتخ�ص�صة. 
وباإطالق هذه املبادرة اجلديدة، فاإنه ي�صبح باالإمكان 
مبجرد  انت�صاب(  )ب�صفة  املعهد  ع�صوية  على  احل�صول 
مردود  له  اأمر  وهو  العربية،  باللغة  االمتحانات  دخول 
اأ�صواق الدولة،  اإيجابي بالن�صبة للو�صطاء العاملني يف 
اأخذًا يف االعتبار اأن هذه الع�صوية تفتح اأمام امللتحقني 
�صقل  يف  قدمًا  للم�صي  املهني  التطوير  باب  بالرنامج 
وا�صتخدام  التوا�صل  فر�س  لهم  تتيح  كما  مهاراتهم، 

 .)ASCI( اللقب املهني

االأوراق  معهد  يلتزم  امل��وق��ع،  االت��ف��اق  ومبقت�صى 
االأنظمة  اختبار  ومراجعة  ب��اإع��داد  واال�صتثمار  املالية 
�صنويًا  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  يف  واللوائح 
االأوراق  لهيئة  الفنية  للموا�صفات  مطابقته  من  للتاأكد 
اأداء  مبراجعة  كذلك  املعهد  يلتزم  كما  وال�صلع.  املالية 
التحديثات  واإج����راء  التعليمية  وامل��ن��اه��ج  املتقدمني 
املالية  االأوراق  هيئة  مركز  �صنويًا.ويقوم  للمناهج 
للرتخي�س  اخ��ت��ب��ارات   6 ب��اإج��راء  للتدريب  وال�صلع 
املهني تت�صمن )مقدمة يف اال�صتثمار – املنهج الدويل، 
واالأوراق  االإم���ارات،  يف  املالية  واالأنظمة  والقوانني 
املالية – املنهج الدويل، واملخاطر الت�صغيلية، وخماطر 
ويتقدم  ال��دويل(،  اال�صتثمار  واإدارة  املالية،  اخلدمات 
�صركات  يف  العاملة  الفئات  االأ�صا�س  يف  لالختبارات 
الو�صطاء،  )ممثلي  ت�صم  وال��ت��ي  ب��ال��دول��ة،  الو�صاطة 
وم��دي��ري ال���ت���داول، وم��دي��ري ال��ع��م��ل��ي��ات،وامل��راق��ب��ني 

الداخليني، واملحللني املاليني(.

تعزيز منظومة التوعية ال�ستثمارية  
التعاون  الوطني لالإعالم، ت�صتهدف تعزيز  املالية وال�صلع مذكرة تفاهم مع املجل�س  االأوراق  وقعت هيئة 
بينهما يف جمال االإعالم االقت�صادي، وتبادل اخلرات والتدريب وتنظيم الفعاليات، وفق احتياجات ومتطلبات 
عمل كل منهما، ومبا يحقق امل�صلحة امل�صرتكة، وي�صاهم يف تنمية االإعالم االقت�صادي والتوعية اال�صتثمارية. 
وقع االتفاقية  �صعادة عبد الله �صامل الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيئة االأوراق املالية و اإبراهيم العابد املدير 

العام للمجل�س الوطني لالإعالم، وذلك بح�صور عدد من امل�صوؤولني من اجلانبني.
وت�صعى االتفاقية اإىل حتقيق املنفعة املتبادلة للطرفني من خالل ر�صم اإطار وحدود عالقات التعاون بينهما 
ال�صيما يف املجال االإعالمي، واإدامة التوا�صل بني الطرفني لتحقيق امل�صالح امل�صرتكة التي ت�صب يف م�صلحة 
الرغبة املتبادلة  الهيئة على توقيع هذه االتفاقية انطالقًا من  الله الطريفي حر�س  الدولة. واأكد �صعادة عبد 
يف تعزيز التعاون امل�صرتك بني اجلانبني، وتر�صيخ اأ�ص�س التعاون االإعالمي امل�صرتك لتعزيز منظومة الوعي 
اال�صتثماري يف جمال االأوراق املالية، وذلك يف اإطار القوانني واالأنظمة املعمول بها، ومبا ي�صاهم يف حتقيق 
املهام املنوطة بالهيئة. ولفت الرئي�س التنفيذي للهيئة اإىل اأن املذكرة تعمل على اإيجاد اإطار عام للتعاون بني 
تتعلق  التي  واالإجرائية  والتدريبية  والتقنية  الفنية  املجاالت  يف  بينهما  التن�صيق  من  ميكن  مبا  اجلانبني، 

مبجال عمل كل منهما وتبادل املعرفة والتجارب املوؤ�ص�صية على كافة امل�صتويات.
بدوره، قال �صعادة اإبراهيم العابد اإن هذه اخلطوة تعد من اأهم اخلطوات التي ت�صهم يف تعزيز عالقات 
ال�صراكة و ن�صر التوعية بني الفئة امل�صتهدفة بالطريقة املثلى وخا�صة فيما يتعلق بالدورات والرامج التدريبية 
االإعالمية االقت�صادية التخ�ص�صية، موؤكدًا اأهمية التعاون امل�صرتك يف املبادرات املجتمعية التي تعزز التالحم 

الوطني واملجتمعي فهي م�صوؤولية جمتمعية. 
 ومبقت�صى االتفاقية، يعمل الطرفان على التعاون يف تنظيم املوؤمترات وور�س العمل والندوات املتخ�ص�صة 
والرامج التدريبية، التي تناق�س وت�صتعر�س اأحدث التطورات واأف�صل املمار�صات يف املجاالت ذات االهتمام 

امل�صرتك. 
وتن�س املذكرة على قيام الطرفني بتنفيذ برامج وم�صروعات م�صرتكة تدعم وتعزز توجهات واأهداف كل 
من الهيئة واملجل�س الوطني، كما يتيح الطرف الثاين للطرف االأول وموظفيه فر�صة اال�صتفادة من املطبوعات 

والدوريات وامل�صنفات املختلفة واملتوفرة لديه.
منهما  كل  لدى  العاملني  وق��درات  كفاءة  لتطوير  الوطني  واملجل�س  الهيئة  بني  فيما  التعاون  على  وتوؤكد 
ال�صتيعاب التطورات املتالحقة يف جمال عملهما، وي�صمل ذلك اإتاحة كل طرف الفر�صة للطرف االآخر للم�صاركة 
يف الرامج التدريبية وور�س العمل التي ينظمها، وت�صهيل مهام الوفود ال�صحفية الزائرة للدولة فيما يتعلق 
باإجراء املقابالت وتوفري املواد االإعالمية املختلفة، اإ�صافة اإىل تبادل امل�صورة بخ�صو�س اأي طلب اأو مقرتح اأو 

اإجراء يوؤدي اإىل حتقيق التعاون الفعال بينهما.
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مذكرة للتعاون بني الهيئة  و»املوارد الب�سرية«
وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع مذكرة تفاهم مع 
هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�صرية الوطنية )تنمية(، 
بهدف تعزيز التعاون امل�صرتك بينهما مبا يخدم االقت�صاد 
من  االحت��ادي��ة  احلكومة  جهود  ويدعم  للدولة  الوطني 

خالل التخطيط الفعال ل�صيا�صات املوارد الب�صرية. 
الرئي�س  الطريفي  عبدالله  �صعادة  االتفاقية  وق��ع 
التنفيذي لهيئة االوراق املالية وال�صلع، و�صعادة نا�صر 
امل���وارد  وت��وظ��ي��ف  تنمية  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�صام�صي 
املالية  االأوراق  هيئة  مقر  يف  وذل��ك  الوطنية،  الب�صرية 

وال�صلع يف دبي. 
الطرفني يف تطوير  اإط��ار رغبة  االت��ف��اق يف  وي��اأت��ي 
�صراكة ا�صرتاتيجية ت�صمن حتقيق اأهداف تنمية املوارد 
الب�صرية الوطنية من خالل اتاحة الفر�صة للباحثني عن 
عمل الكت�صاب مهارات جديدة، و�صقل خراتهم وتوفري 
بيئة خ�صبة للتعلم وك�صب املعرفة العلمية والعملية من 

خالل برامج التدريب والتاأهيل والتطوير البناء. 
االأوراق  هيئة  "اإن  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ال 
للنهو�س  م��ت��وا���ص��ل  ب�صكل  ت�صعى  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة 
واالرتقاء بالكفاءات املهنية الوطنية وال�صعي اإىل تنمية 
املوارد الب�صرية بال�صكل الذي يرثي عمل الهيئة وجمال 
اأن هذه اخلطوة تاأتي  اخلدمات املالية عامة"، مو�صحًا 
متا�صيا مع ا�صرتاتيجية احلكومة االحتادية فيما يتعلق 

بتطوير املوارد الب�صرية". 
واأ�صاف  "تاأتي هذه االتفاقية مكملة للجهود املبذولة 
�صابقًا يف هذا املجال، والتي تتم من خالل مركز التدريب 
التابع للهيئة مبا يتوافر لديه من اإمكانات تدريبية عالية 
تنمية  هيئة  مع  التعاون  اأن  تثق يف  والهيئة  امل�صتوى، 
وتوظيف املوارد الب�صرية الوطنية �صيعود بالنفع الكبري 
االأوراق  قطاع  يف  العمل  فر�س  من  املزيد  اإتاحة  على 
املالية، ويعزز من قدرات الكفاءات الوطنية العاملة يف 
هذا القطاع احليوي والهام، واالرتقاء باملهارات واالأداء 
احلال  بطبيعة  اإيجابًا  �صينعك�س  الذي  االأمر  الوظيفي، 

على االأداء اخلا�س باملوؤ�ص�صات وال�صركات". 
اأ�صاد �صعادة نا�صر بطي ال�صام�صي مدير  من جانبه، 
الوطنية  الب�صرية  امل���وارد  وتوظيف  تنمية  هيئة  ع��ام 
"تنمية" بهذه االتفاقية، التي توؤكد حر�س الطرفني على 
االهتمام بتنمية املوارد الب�صرية الوطنية، والعمل على 
املنا�صبة  الوظيفية  الفر�س  وتوفري  وتدريبها،  تاأهيلها 
لهم يف القطاعني احلكومي واخلا�س، م�صريا يف الوقت 
االحتادية  الهيئات  بني  امل�صرتك  التعاون  اأن  اإىل  نف�صه 
امل��واط��ن  اأج���ل متكني  م��ن  واملحلية وال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
وانخراطه يف �صوق العمل ياأتي مكماًل لروؤية احلكومة 
التي تقوم به يف هذا  الرائد  االحتادية 2012، وال��دور 

املجال. 
هذه  خ��الل  م��ن  االأوىل  اللحظة  منذ  "�صنعمل  وق��ال 

االإت��ف��اق��ي��ة، وب��ع��زمي��ة را���ص��خ��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل اخل���رات 
ياأتي  ع��دي��دة، وبطبيعة احل��ال  وال��ت��ع��اون يف جم��االت 
العاملة  ال��ق��وى  وتوعية  وتاأهيل  ت��دري��ب  راأ�صها  على 
التحاقهم بالعمل يف قطاع االأوراق  الوطنية، وت�صجيع 
املالية، والتعاون يف مد احتياجات �صوق املال باملوارد 
الوطنية املوؤهلة واملاهرة لتلبية احتياجات هذا القطاع، 
اإ�صافة اإىل العمل على تنفيد برامج وم�صروعات م�صرتكة 
تدعم وتعزز توجهات واأهداف الطرفني مبا يتيح تبني 
اأننا  كما  املتخ�ص�صة،  املهنية  بالرامج  املتعلقة  الفر�س 
يف الوقت نف�صه نحر�س على تفعيل برامج وم�صروعات 

م�صرتكة تدعم توجهات واأهداف الطرفني". 
الوطنية  امل�����وارد  تنمية  اأن  ال�صام�صي  واأو����ص���ح 
الوظيفي  التمكني  م�صرية  لدفع  �صروريا  مطلبًا  اأ�صبح 
باملوارد  العمل  �صوق  رغبات  تلبية  اأن  كما  للمواطنني، 
اجلهود،  وت�صافر  التعاون  من  املزيد  يتطلب  الوطنية 
وتفعيل هذه االتفاقيات مبا يخدم املوارد الوطنية، لكي 
يت�صنى لنا تهيئة الفر�س الوظيفية لهم. وتن�س االتفاقية 
واخل��رات  املعلومات  تبادل  على  الطرفني  بني  املوقعة 
واالإمكانات  القدرات  وتنمية  وتدريب  بتاأهيل  اخلا�صة 
العملية للكوادر الوطنية وت�صجيع التحاقهم بالعمل يف 
بهدف  التعاون  كذلك  وتت�صمن  املالية.  االأوراق  قطاع 
زيادة عر�س قوه العمل الوطنية املوؤهلة واملاهرة لتلبية 
جمال  يف  وخا�صة  املالية،  االأوراق  قطاع  احتياجات 

�صركات الو�صاطة. 
على  الطرفان  يعمل  اأن  على  اأي�صًا  االتفاقية  تن�س 
تنفيذ برامج وم�صروعات م�صرتكة تدعم وتعزز توجهات 
متخ�ص�صة،  مهنية  برامج  وتبني  الطرفني،  واأه���داف 

وال��زي��ارات  وامل�����ص��اورات  االجتماعات  يف  وامل�صاركة 
تدعم  م�صرتكة  وم�صروعات  برامج  واإج��راء  التبادلية، 
العمل  اإىل  اإ�صافة  الطرفني،  واأه��داف  وتن�صط توجهات 

على تبادل الدرا�صات والبحوث واملطبوعات. 
تنمية وتاأهيل املوارد الب�سرية

كما وقعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع مذكرة تفاهم 
والبحوث  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  م��ع 
تق�صي بتعزيز التعاون يف جماالت البحوث االأكادميية 
وتاأهيل  الب�صرية  املوارد  وتنمية  املهنية  واال�صت�صارات 
الكوادر، وقد مت اإبرام املذكرة يف مقر الهيئة بالعا�صمة 
اأبوظبي، بني كل من �صعادة عبدالله الطريفي، الرئي�س 
احلمادي،  �صلطان  ع��ارف  والدكتور  للهيئة،  التنفيذي 
مدير اجلامعة، وذلك بح�صور عدد من م�صوؤويل الهيئة 
اجلانبان  ي��ع��زز  اأن  على  امل��ذك��رة  وتن�س  واجل��ام��ع��ة. 
وور�س  املوؤمترات،  تنظيم  يف  بينهما  التعاون  جماالت 
التدريبية  وال��رام��ج  املتخ�ص�صة،  وال��ن��دوات  العمل، 
واأف�صل  التطورات،  اأح��دث  وت�صتعر�س  تناق�س  التي 

عالقات دولية وشراكة محلية

 تلبية رغبات سوق 
العمل بالموارد الوطنية 

يتطلب المزيد من 
التعاون وتضافر الجهود
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اتفاقية  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  وقعت 
تهدف  للهوية،  االإم��ارات  هيئة  مع  م�صرتك  تعاون 
ال��ت��ع��اون واال���ص��ت��ف��ادة من  ت��ع��زي��ز جم����االت  اإىل 
اخلرات واالإمكانات املتوافرة لدى هيئة االإمارات 
الهادفة  امل�صرتكة  وامل�صلحة  ين�صجم  مبا  للهوية 

خلدمة الوطن واالرتقاء بخدمة املتعاملني. 
الطريفي  الله  عبد  �صعادة  من  كل  االتفاق  وقع   
وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اخل��وري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  و�صعادة 
مدير عام هيئة االإمارات للهوية، بح�صور عدد من 

امل�صوؤولني يف اجلهتني.
الطرفني  م��ن  حر�صًا  االتفاقية  توقيع  وي��اأت��ي   
اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  عالقات  وتعزيز  دعم  على 
خلدمة  امل�صرتكة  اجلهود  وتوحيد  بينهما،  القائمة 
انعكا�س  م��ن  لذلك  ومل��ا  ك��اف��ة،  بفئاتهم  املتعاملني 
واالجتماعي  االقت�صادي  ال�صعيدين  على  اإيجابي 

وحتقيقًا للم�صلحة العليا.
على  تعقيبًا  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  وق��ال   
ت�صعى  املالية  االأوراق  هيئة  "اإن  االتفاقية:  توقيع 
يف اإطار خطتها اال�صرتاتيجية اإىل تقدمي املزيد من 
اخلدمات االإلكرتونية للمتعاملني معها، واأن توفري 
بيانات  م��ن  التحقق  يتطلب  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات 
من  للتاأكد  الهوية  ببطاقة  باال�صتعانة  املتعاملني 
االأ�صول  وفق  وذل��ك  اخلدمة،  لتلقي  املتقدم  هوية 

الفنية والقانونية".
بطاقة  ا�صتخدام  تفعيل  اأن  اإىل  �صعادته  ون��وه   
الهوية اخلا�صة باملواطنني واملقيمني يف معامالت 
التوجه  مع  متا�صيا  ياأتي  املالية،  االأوراق  قطاع 
رئي�س  كم�صدر  الهوية  بطاقة  باعتماد  احلكومي 
باالأداء  املهمة لالرتقاء  للبيانات واملعلومات  ودائم 

وتب�صيط االإجراءات.
االتفاقية  ه��ذه  "مبوجب  الطريفي:  واأ���ص��اف   
تفعيل  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  �صتعتمد 
ا�صتخدام بطاقة الهوية يف اإطار التكامل مع البنية 
للهوية،  االإم�����ارات  هيئة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  التحتية 
االإل��ك��رتوين  الت�صويت  اأن��ظ��م��ة  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة 
الدعم  ت��وف��ري  يكفل  مب��ا  ذات��ه��ا،  البطاقة  باعتماد 
للمتعاملني  اخل��دم��ة  توفري  ل�صمان  ال��الزم  الفني 
االأط��ر  �صمن  وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االوراق  هيئة  م��ع 
االتفاقية  وبنود  تن�صجم  التي  والفنية  القانونية 

بني الهيئتني".
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م��ن   
ع��ل��ي حم��م��د اخل����وري م��دي��ر ع���ام هيئة االإم����ارات 
دع��م  يف  امل�صاهمة  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  ل��ل��ه��وي��ة، 

خالل  من  الدولة  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  جميع 
الهدف  يحقق  مبا  الهوية،  بطاقة  تطبيقات  تفعيل 
الوطني  امل�����ص��روع  ه��ذا  وراء  م��ن  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
املتقدم واملتمثل بامل�صاهمة يف دفع عملية التطوير 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة يف ال���دول���ة، وحت���دي���دًا يف 
روؤي��ة  يحقق  مبا  اخلدمية،  احلكومية  القطاعات 
القيادة الر�صيدة واخلطط اال�صرتاتيجية للحكومة 

وامل�صاريع واملبادرات املنبثقة عنها.
 ونّوه الدكتور اخلوري بحر�س هيئة االأوراق 
من  اأو���ص��ع  ب�صكل  اال�صتفادة  على  وال�صلع  املالية 
يف  املتطورة  وم��زاي��اه��ا  الهوية  بطاقة  تطبيقات 
الدولة  يف  وال�صلع  املالية  االأوراق  اأ�صواق  تنظيم 
املمار�صة  يعزز  مبا  وتعامالتها  خدماتها  وتطوير 
االرتقاء  خ��الل  من  فيها،  املتعاملني  بني  ال�صليمة 
مب�����ص��ت��وى دق����ة ال�����ص��ج��الت وال���ت���اأك���د م���ن ه��وي��ة 
املتعاملني يف االأ�صواق املالية بالدولة من خالل رقم 
الهوية الذي مينح مرة واحدة للفرد وملدى احلياة.

االتفاقية  اأقرتها  التي  التعاون  اأ�صكال  وت�صمل   
�صراكة  عالقات  بناء  اأبرزها  املجاالت،  من  العديد 
امل�صرتكة،  اال�صرتاتيجية  االأه��داف  لتحقيق  فعالة 
وتب�صيط  العمليات،  اأداء  حت�صني  على  والعمل 
االإج��������راءات، وت��ط��وي��ر خ���دم���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
لتحقيق  الطرفني  بني  التوا�صل  وتعزيز  ال��دول��ة، 
الدولة،  التي ت�صب يف م�صلحة  امل�صرتكة  امل�صالح 
والتجارب  واخل���رات  املعرفة  تبادل  اىل  اإ�صافة 
املوؤ�ص�صية على كافة امل�صتويات، وتبادل املعلومات 

والدرا�صات ذات العالقة باخت�صا�صات الطرفني.
 كما تت�صمن جماالت التعاون و�صع اآلية لتنفيذ 
وت��ب��ادل  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  للتوا�صل  متكامل  ن��ظ��ام 
التحديث  جهود  وم�صاندة  لدعم  وامل�صورة  ال��راأي 
املهارات  الطرفني، ودعم  لكال  املوؤ�ص�صي  والتطوير 
املوؤ�ص�صية،  ال�صراكة  االإبداعية واالبتكار من خالل 
بهدف  امل�صرتكة  امل�صاريع  تنفيذ  يف  والتن�صيق 
والتعاون  االإجن��از،  و�صرعة  التنفيذ  ح�صن  �صمان 
املتوافرة  واالإمكانيات  اخل��رات  من  واال�صتفادة 
تقنيات  جم���ال  يف  للهوية  االإم�����ارات  هيئة  ل���دى 
االإم���ارات  هيئة  وا�صتعر�صت  املعلومات.  ونظم 
م�صتوى  على  احلا�صلة  ال��ت��ط��ورات  اأب���رز  للهوية 
امل�صاريع التي تنفذها ويف مقدمتها م�صروع الهوية 
وم�صروع  االإل��ك��رتوين(  الت�صديق  )مركز  الرقمية 
وكما  احلكومية،  اجلهات  مع  االإل��ك��رتوين  الربط 
م�صاريعها.  اأبرز  املالية  االأوراق  هيئة  ا�صتعر�صت 
ختام  يف  التذكارية  ال��دروع  اجلانبان  تبادل  وق��د 

اللقاء.

تب�سيط الإجراءات وتطوير خدمات املتعاملني
واأن  امل�صرتك،  االهتمام  ذات  امل��ج��االت  يف  املمار�صات 
يعمل اجلانبان على تنفيذ برامج وم�صاريع م�صرتكة تدعم 

وتعزز التوجهات واالأهداف امل�صرتكة. 
الطريفي:  الله  وتعقيبًا على املذكرة، قال �صعادة عبد 
يف  خليفة  كجامعة  علمي  �صرح  مع  التعاون  "ي�صعدنا 
العاملة،  للكفاءات  م��وث��وق  وم�صدر  االإم�����ارات،  دول���ة 
املواطنة  الكوادر  دعم  منها يف  لال�صتفادة  ن�صعى  والتي 
بالهيئة، وذلك متا�صيًا مع توجه الهيئة الرامي اإىل اإيجاد 
فر�س عمل لل�صباب املواطن الباحث عن  فر�س عمل ذات 
النهج  مع  متا�صيًا  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي  بناء.  م�صتقبل 

احلكومي اخلا�س ب�صيا�صة املوارد الب�صرية".
دوؤوب  ب�صكل  الهيئة  "تعمل  ال��ط��ري��ف��ي:  واأ����ص���اف 
اجلامعات  مع  بالتعاون  الدعم،  اأن��واع  كافة  تقدمي  على 
لل�صباب  ال���دول���ة،  االأخ����رى يف  ال���رائ���دة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
االإماراتي �صواء الباحثني عن العمل اأو العاملني الراغبني 
تقدمي  خالل  من  واالإداري���ة،  الفنية  مهاراتهم  تنمية  يف 
واتاحة  واملوؤمترات  العمل  وور���س  التدريبية  ال��دورات 
يف  احلقيقية  العمل  اأج���واء  يف  باالنخراط  لهم  املجال 
الهيئة، وتدرك الهيئة جيدًا اأهمية تعظيم الرثوة الب�صرية 
واال�صتثمار يف املوارد الب�صرية املواطنة، مبا يعزز من 
اجلو التناف�صي العام لهذه الكفاءات، وهو ما �صينعك�س 
بالهيئات  اخل��ا���س  االأداء  على  اإي��ج��اب��ًا  احل��ال  بطبيعة 
االقت�صاد  وب��ال��ت��ايل  اجل���ه���ات،  وخم��ت��ل��ف  وال�����ص��رك��ات 

الوطني".
من جانبه، قال د. عارف احلمادي: "ي�صعدنا العمل مع 
هيئة االأوراق املالية وال�صلع، والتي تعد اإحدى اجلهات 
ويعد  ال��دول��ة.  القت�صاد  وال��داع��م��ة  ال��رائ��دة  احلكومية 
توقيع هذه املذكرة خطوة مهمة نحو حتقيق كل ما من 
�صاأنه النهو�س بحا�صر وم�صتقبل الدولة، وذلك من خالل 
الدولة  قطاعات  خمتلف  يف  العمل  يف  ال�صباب  متكني 
وامل�صاهمة ب�صكل فاعل يف حتقيق روؤية االإمارات 2021 
تو�صيع  يف  اأي�صًا  ت�صاهم  كما   ،2030 اأبوظبي  وروؤي��ة 
خليفة  جامعة  تقدمها  التي  امل��وارد  من  اال�صتفادة  نطاق 
لطلبتها وباحثيها لت�صمل العاملني يف الهيئة، مما يعزز 

التعاون امل�صرتك بني املوؤ�ص�صتني."
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  تتوىل  بدورها، 
الب�صرية  امل��وارد  وتطوير  دعم  يف  امل�صاهمة  والبحوث 
التابعة للهيئة، وذلك من خالل تقدمي الرامج التدريبية 
مواردها  دور  تفعيل  اإىل  الرامية  املهنية  واال�صت�صارات 
االإداري��ة  املمار�صات  يف  التميز  نحو  ودفعها  الب�صرية، 
واملالية والقيادية، وتو�صيع دائرة تاأثريها يف املجتمع، 
فيما تقوم الهيئة مبوجب االتفاق بتدريب طلبة اجلامعة 
من خالل برامج التدريب  ويت�صمن االتفاق كذلك، اتاحة 
اجلامعة الأع�صاء الهيئة اإمكانية اال�صتفادة وامل�صاركة يف 
اإ�صافة  تنظمها،  التي  واملوؤمترات  والفعاليات  االأن�صطة 
اإىل اإمكانية اإتاحة فر�س اال�صتفادة من من�صاآتها املختلفة، 
واإج���راءات  و�صيا�صات  ًاالأنظمة  وفق  اجلامعة  ومكتبة 

اجلامعة.
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يف  موقعها  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  ر�صخت 
بتبواأها   ،2012 للعام  العاملية  التناف�صية  خارطة  قلب 
االإقليمية  امل��وؤ���ص��رات  م��ن  بالعديد  ال�����ص��دارة   م��راك��ز 
املتخ�ص�صة  الدولية  املوؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة  والعاملية 

يف اإ�صدار تقارير التناف�صية.
للعام  التناف�صية  قدراتها  االإم����ارات  دول��ة  وت��وج��ت 
التقارير  و  املوؤ�صرات  جميع  يف  عاليًا  بالوثب  احل��ايل، 
الرئي�صية ال�صادرة هذا العام من قبل املنتدى االإقت�صادي 
العاملي و االأمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة التجارة 
والتنمية ومعهد التنمية االإدارية والعديد من املوؤ�ص�صات 

االأخرى.
ترتيبها  يف  الفتًا  حت��واًل  العام  ه��ذا  الدولة  وحققت   
�صمن املوؤ�صرات الرئي�صية للتقارير العاملية، لتعيد بذلك 
العام  لهذا  للدول  التناف�صية  ال��ق��درات  خارطة  �صياغة 
 10 اأف�صل  قائمة  اىل  االإن�صمام  نحو  �صباقها  موا�صلة 

اقت�صادات تناف�صية يف العامل بحلول العام 2021.
ال��دول��ة بني  ل��رتت��ي��ب  امل��ت��وال��ي��ة  ال��ق��ف��زات  وعك�صت 
2012،امل��ك��ان��ة  للعام  العاملية  امل��وؤ���ص��رات  ت�صنيفيات 
العاملية   تقارير  الأهم  وفقًا  االإم��ارات  دولة  تتبواأها  التي 
واالإجنازات التي حققتها خالل الفرتة املا�صية خ�صو�صًا 
ما اأف�صحت عنه وت�صمنته اأهم التقارير العاملية ال�صادرة 

عن املنظمات الدولية.
�صادرة  عاملية  تناف�صية  وموؤ�صرات  تقارير  واأظهرت 
االإقت�صادي  واملنتدى  الدويل  والبنك  املتحدة  االأمم  عن 
يف  متخ�ص�صة  دول��ي��ة  موؤ�ص�صات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي 
اإ�صداراملوؤ�صرات العاملية، تبواأ االإمارات مراتب متقدمة 
اأكرث من 20   اأف�صل ع�صر  اقت�صادات يف العامل يف  بني 

معيارًا.
وا�صتاأثرت دولة االإمارات مبراتب متقدمة على �صلم 
التناف�صية يف التقاير العاملية لل�صنوات االأربعة املا�صية 

على  لتتقدم  العاملي،  االقت�صادي  املنتدى  ي�صدره  الذي 
قائمة طويلة من االأ�صواق الناه�صة كالعمالقني ال�صني، 
جت��اوزت  كما  وال��رازي��ل،  رو�صيا  اإىل  اإ�صافة  والهند، 

بع�س الدول املتقدمة مثل اأيرلندا، واأ�صبانيا، واإيطاليا.
تقرير  يف  مراتب  ثالث  العام  هذا  االإم���ارات  وقفزت 
املنتدى  عن  ال�صادر    2013-2012 العاملية  التناف�صية 
االإقت�صادي العاملي لتحتل املرتبة 26 عامليًا، لترتبع  على 
واالإبتكار يف  االإب��داع  على  املعتمدة  االقت�صادات  عر�س 

املنطقة.
وتقدمت الدولة 12 مرتبة جديدة يف جمال التناف�صية 
العاملية لتحل يف املركز 16 عامليًا مقارنة باملركز 28 يف 
2011، �صمن ت�صنيف الكتاب ال�صنوي للتناف�صية العاملي 
االداري���ة،  للتنمية  ال���دويل  املعهد  ع��ن  ال�����ص��ادر   2012
وفنلندا  املتحدة  اململكة  مثل  متقدمة  دول  على  متفوقة 
وال�صني يف الت�صنيف العاملي الذي ت�صمن 59 دولة من 

تبوأت مراكز الصدارة  في العديد من مؤشرات 2012

الإمارات تر�سخ موقعها على خارطة التناف�سية العاملية

تقارير
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اأكرث دول العامل تقدمًا مبا يف ذلك دول منظمة التعاون 
والتنمية االقت�صادية. 

املوؤ�صر  يف  عامليًا   26 املرتبة  يف  االإم���ارات  وج��اءت 
املنتدى  عن  ال�صادر   ،2012 لعام  املالية  للتنمية  العام 
 62 بني  املا�صي  نوفمر  �صهر  يف  العاملي  االإقت�صادي 
حافظت  وال��ذي  راأ�صمالية،  و�صوقًا  عامليًا  ماليًا  نظامًا 
اقت�صادات   5 اأف�صل  بني  املتقدم  ت�صنيفها  على  خالله 

عاملية يف اال�صتقرار املايل.
وقادت اجلهود املتوا�صلة التي تقوم بها حكومة دولة 
تاأ�صي�س  اإج���راءات  لتب�صيط  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
االإرتقاء برتتيبها  اإىل  االأعمال،  مناخ  ال�صركات وتعزيز 
البنك  عن  ال�صادر  االأع��م��ال  ممار�صة  �صهولة  تقرير  يف 
الدويل للعام 2013 اإىل املرتبة 26 عامليا والثانية عربيًا، 
ذاته  املوؤ�صر  املا�صي. وهو  للعام  املرتبة 33  مقارنة مع 
عامليا  والرابعة  اإقليميا  االأوىل  املرتبة  فيه  احتلت  الذي 
 2012 لعام  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  تقرير  وف��ق 
لتتفوق  االإداري���ة  للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  وال�صادر 
املتحدة  االأمريكية واململكة  املتحدة  الواليات  بذلك على 

وفرن�صا وال�صني.
العربية  االإم��ارات  التجارة، احتلت دولة  ويف جمال 
املتحدة املرتبة االأوىل عربيًا والتا�صعة ع�صرة عامليًا، يف 
تقرير متكني التجارة العاملية للعام 2012 الذي ي�صدره 

املنتدى االقت�صادي العاملي.
و���ص��ن��ف ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ي��غ��ط��ي 132 دول����ة، دول��ة 
كفاءة  جم��ال  يف  االأوىل  الع�صر  ال���دول  ب��ني  االإم����ارات 

اإجراءات اال�صترياد والت�صدير واالأمن.
جمال  يف  مهمًا  اإجن���ازًا  العربية  االإم����ارات  وحققت 
لتقرير  العامل طبقًا  م�صتوى  على  االإلكرتونية  احلكومة 
ال�صادر   2012 االإلكرتونية  للحكومات  املتحدة  االأمم 
يف �صهر فراير 2012، بتقدمها 92 نقطة دفعة واحدة، 
املعايري  اأحد  االإلكرتونية،  احلكومة  خدمات  معيار  يف 
االأربعة التي يت�صكل منها موؤ�صر اجلاهزية االإلكرتونية 

ال�صادر عن االأمم املتحدة.
ويوؤكد م�صوؤولون وخراء اأن االإجنازات املتوا�صلة 
م�صمار  يف  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة  حتققها  ال��ت��ي 
اأن  �صاأنها  م��ن  امل��ج��االت  �صتى  يف  العاملية  التناف�صية 
الوطني  باالقت�صاد  العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  ثقة  تعزز 
وتزيد من جاذبية الدولة لالإ�صتثمارات االأجنبية وروؤ�س 

االأموال.
العام ملجل�س االإمارات  الله لوتاه االأمني  ويوؤكد عبد 
يف  متقدمة  للمراتب  االإم���ارات  �صعود  ب��اأن  للتناف�صية 
تقارير التناف�صية العاملية يعد �صهادة من املجتمع الدويل 
الدول  م�صاف  يف  العاملية  ومكانتها  الدولة  ري��ادة  على 

االأكرث تطورًا و اإبداعًا. 
وقال اإن هذه الت�صنيفات التي حققتها الدولة موؤخرًا، 
رفع  اإىل  تهدف  وال��ت��ي   2021 االإم����ارات  روؤي���ة  تعك�س 
م�صتويات املعي�صة وحتقيق الرخاء واالزدهار ملواطني 

اأر�صها الطيبة. كما توؤكد  دولة االإمارات واملقيمني على 
اأف�صل  املختلفة  القطاعات  على  القائمني  انتهاج  على 
العاملية"،  واملمار�صات  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجيات 
موؤكدًا باأن تفوق الدولة عامليًا يف جماالت جودة احلياة، 
التجارة  ومتكني  وال�صالمة  واالأم��ن  التحتية،  والبنية 
جزء  هو  االأداء  وحت�صني  تطوير  اأن  على  يوؤكد  العاملية 
الدولة  موؤ�ص�صات  تتبعه جميع  اأ�صلوب حياة يومي  من 

باختالفها جنبًا اإىل جنب مع القطاع اخلا�س.
ال�صابع  العاملي" للعام  االإقت�صادي  "املنتدى  و�صّنف 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإقت�صاد  التوايل  على 
مرحلة  �صمن  عامليًا  و25  الوحيد  العربي  كاالإقت�صاد 
والتي  واالإبتكار"،  االإبداع  على  القائمة  "االإقت�صادات 
تعتر اأكرث مراحل تطور االإقت�صادات العاملية بناًء على 
منهجية املنتدى االإقت�صادي العاملي والذي ي�صنف 144 

دولة �صمن 5 جمموعات ي�صملها تقرير التناف�صية العاملي 
العاملي  االإقت�صادي  املنتدى  ع��ن  �صنويًا  ي�صدر  ال��ذي 

ومقره يف جنيف ب�صوي�صرا.
من  ال�صنوي  التقرير  يف  التناف�صية  قيا�س  وي��ت��م 
خالل ثالت حماور اأ�صا�صية مت�صمنة 12 موؤ�صرًا فرعيًا، 
التطور  م��ن  خمتلفه  م��راح��ل  �صمن  ال����دول  وت�����ص��ّن��ف 
االإقت�صادي وهي  : مرحلة املتطلبات االأ�صا�صية، املرحلة 
الفعالية،  تعزيز  ع��وام��ل  ومرحلة  االأوىل،  االإنتقالية 
عوامل  مرحلة  واأخ�����ريًا  ال��ث��ان��ي��ة،  االنتقالية  امل��رح��ل��ة 
تعزيز االإبداع واالإبتكار، وتعتر املرحلة اخلام�صة هي 
اإىل مرحلة  االإم���ارات  اإن�صمت دول��ة  االأك��رث تطورًا وقد 
عام  منذ  واالإبتكار  االإب��داع  على  املعتمدة  االإقت�صاديات 

.2006
اإقت�صادها  اع��ت��م��اد  جم���ال  يف  االإم�����ارات  وت��ف��ّوق��ت 



أخبار الهيئة

29أوراق مالية

نيوزلندا،  مثل  رائ��دة  دول  على  واالإبتكار  االإب��داع  على 
ا�صرتاليا، ايطاليا واأ�صبانيا. 

 ،2013 – العاملي 2012  التناف�صية  تقرير  واأرج��ع  
التح�صن يف الت�صنيف العام لدولة االإمارات، اإىل التطور 
واللوائح  والنظم  املوؤ�ص�صية  العمل  اأط���ر  يف  ال��دائ��م 
ب�صكل  االإقت�صادي  االإ�صتقرار  اإىل  باالإ�صافة  التنظيمية، 

عام.
التي  والنوعية  اجل��ودة  اىل  اأي�صا  التقرير  واأ���ص��ار   
تتمتع بها البنى التحتية يف الدولة وكفاءة اأداء اأ�صواقها، 
وكفاءة  ال�صيا�صية  بالقيادة  العالية  الثقة  اإىل  باالإ�صافة 
اأداء احلكومة مما �صاهم بتعزيز تناف�صية اإقت�صاد الدولة. 

  الأداء التناف�سي 
ويف اجن��از اآخ��ر، تقدمت دول��ة االإم���ارات 12 مرتبة 
يف  لتحل  العاملية  التناف�صية  جم��ال  يف  ج��دي��دة  عاملية 
�صمن   2011 يف   28 باملركز  مقارنة  عامليًا   16 املركز 
 2012 العاملي  للتناف�صية  ال�صنوي  الكتاب  ت�صنيف 
ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية االدارية، لتتفوق بذلك 
املتحدة وفنلندا وال�صني  اململكة  على دول متقدمة مثل 
يف الت�صنيف العاملي الذي ت�صمن 59 دولة من اأكرث دول 
التعاون والتنمية  العامل تقدمًا مبا يف ذلك دول منظمة 

االقت�صادية. 
دول��ة  ت��ق��دم  اأن  العاملية  التناف�صية  تقرير  واأظ��ه��ر 
االإمارات 12 مركزًا اإىل املركز 16 عامليًا يرجع اإىل تعزيز 
املالية  ال�صيا�صة  يف  املتمثلة  احلكومية  الكفاءة  معدالت 
اإىل جانب  املوؤ�ص�صي،  العمل  واإطار  تتبعها  التي  العامة 
ت�صريعات االأعمال يف الدولة، وهو االأمر الذي عزز كذلك 
من تقدم الدولة من املركز 15 العام املا�صي اإىل املرتبة 
ال�صرق  منطقة  دول  �صعيد  على  اجل��اري  العام  خالل   9

االأو�صط و�صمال اإفريقيا .
ومتكنت دولة االإمارات وفقا للتقرير الذي يعتمد على 
اأربعة حماور اأ�صا�صية يف عملية التقييم، من رفع كفاءة 
االإنتاجية  معدالت  زي��ادة  خ��الل  من  التجارية  االأع��م��ال 
اأغلبية  تعتمدها  ال��ت��ي  االإداري����ة  امل��م��ار���ص��ات  وحت�صن 
يف  املت�صارع  النمو  عن  ف�صاًل  فيها،  العاملة  املوؤ�ص�صات 
التح�صن  اأن  اإىل  املركز  اأ�صار  كما  بالدولة،  العمل  �صوق 
الدولية  التجارة  يف  واملتمثل  االقت�صادي  االأداء  يف 
كانت  التحتية  البنية  يف  الكبري  والتطور  واال�صتثمار 

عوامل اأ�صا�صية يف تقدم الدولة يف التناف�صية العاملية .
تقدم  للدولة  االقت�صادي  االأداء  اأن  التقرير  واأو�صح 
باملركز 11  ليحل  اجل��اري  العام  خالل  نقاط  بواقع 10 
تقدمت  فيما  التقرير،  ي�صملها  التي  ال��دول  �صعيد  على 
الدولة بنقطة واحدة على �صعيد الكفاءة احلكومية اإىل 
التجارية  االأعمال  كفاءة  �صعيد  على  اأما  الثالث،  املركز 
فقد تقدمت الدولة بواقع 27 نقطة اإىل املركز 19 للدول 
 37 املركز  يف  الدولة  حلت  فيما  التقرير،  ي�صملها  التي 
على �صعيد البنية التحتية بعد تقدمها نقطتني عن العام 

املا�صي.

 13 املركز  يف  ال��دول��ة  بقيت  فقد  التقرير،  وبح�صب 
عامليًا رغم تقدم اقت�صادها املحلي بواقع 19 مرتبة خالل 
على �صعيد  عامليًا   9 املركز  احتلت  فيما  اجل��اري،  العام 
التجارة الدولية، وذلك مع زيادة اال�صتثمار الدويل فيها 
بواقع 3 مراكز خالل العام اجلاري لتحل يف املركز 32 

عامليًا.
يف  مرتبة   21 قفزت  الدولة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
االإطار املجتمعي فيما يتعلق مبحور الكفاءة احلكومية 
على  مراتب   9 بنحو  تقدمت  فيما  املركز 15،  يف  لتحل 
املركز 17  اإىل  الدولة  يف  املوؤ�ص�صي  العمل  اإطار  �صعيد 
ت�صريعات  �صعيد  على  م��رات��ب   10 قفزت  فيما  عامليًا، 

االأعمال التجارية لتحل يف املركز 14 عامليًا.
تقدمًا  حققت  االإم��ارات  دول��ة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
االأعمال  كفاءة  ملحور  الفرعية  املعايري  جميع  يف  كبريًا 
�صعيد  على  مرتبة   41 بواقع  تقدمت  حيث  التجارية، 
فيما  عامليًا،   15 امل��رك��ز  يف  لتحل  وال��ك��ف��اءة  االإنتاجية 
تقدمت بواقع 11 مرتبة على �صعيد �صوق العمل لتحل 
مرتبة   12 ب��واق��ع  قفزت  ح��ني  يف  عامليًا   31 امل��رك��ز  يف 
على �صعيد التمويل لتبقى يف املركز30، اأما على �صعيد 
املمار�صات االإدارية فقد تقدمت الدولة بواقع 25 مرتبة 
بواقع  قفزت  فيما  اجل��اري،  العام  خ��الل  عامليًا   21 اإىل 
26 مرتبة على �صعيد قيم و�صلوكيات االأعمال لتحل يف 

املركز 8 عامليًا.
يتعلق  فيما  امللمو�س  التقدم  رغم  اأنه  التقرير  وراأى 
باملعايري املعتمدة يف حمور البنية التحتية العلمية، اإال 
اأن هناك جمااًل اأو�صع لتحقيق املزيد من التقدم، م�صريًا 
الدولة  يف  االأ�صا�صية  التحتية  البنية  تقدم  رغم  اأنه  اإىل 
بقيت يف  اأنها  اإال  اجل��اري  العام  مراتب خالل  بواقع 4 
املركز 19 عامليًا، فيما مل ت�صهد البنية التحتية التقنية اأي 
تقدم خالل العام اجلاري وتراجعت اإىل املركز 29 عامليًا، 
يف حني اأ�صار التقرير اإىل اأن البنية التحتية العلمية يف 
الدولة تقدمت خالل العام اجلاري 12 مرتبة اإىل املركز 
العام  باملركز 43  مقارنة  العام اجلاري  41 عامليًا خالل 

املا�صي.
ال�سيا�سة املالية

 تبواأت االإم��ارات مركز ال�صدارة �صمن معيار كفاءة 
املالية، وهو ما اعتره خراء  اعرتافًا عامليًا  ال�صيا�صة 
احلكومية  املالية  لل�صيا�صة  والكفوء  العايل  بامل�صتوى 
هذه  اأن  اإىل  الفتني  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
تناف�صية  تعزيز  يف  االأك����ر  االأث����ر  لها  ك���ان  ال�صيا�صة 
اخلارجية،  اال�صتثمارات  ج��ذب  على  وقدرتها  ال��دول��ة 
تداعيات  من  التخفيف  ال�صيا�صة يف  اأ�صهمت هذه  حيث 
وحتديات االأزمة املالية العاملية من خالل االإدارة الكفوءة 
فيه  مل��ا  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صات  ا�صتثمار  وح�صن  ل��ل��م��وارد 

م�صلحة الوطن.
الفرادان  �صركة  ع��ام   مدير   رحمة  اآل  اأ�صامة  وي��رى 
اب��رز  اأح���د  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  ك��ف��اءة  م��وؤ���ص��ر  اأن  لل�صرافة 

املوؤ�صرات التي حتظى باهتمام املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية 
االأجنبي  االإ�صتثمار  جلذب  الدوافع  اأه��م  واأح��د  العاملية 
م�صتويات  من  حتمله  ملا  وذل��ك  املبا�صر،  وغ��ري  املبا�صر 

عالية بالثقة يف اقت�صاد اأي بلد.
العاملية  وال��ت��ق��اري��ر  امل��وؤ���ص��رات  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 
ال�صتك�صاف  العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  اليها  تلجاأ  التي 
من  يعزز  مبا  للدول  العامة  املالية  ال�صيا�صة  م�صداقية 
دولة  تبواأ  اأن  اإىل  بها، الفتًا  امل�صتثمرين  ثقة  م�صتويات 
االإمارات مركز ال�صدارة يف جمال كفاءة ال�صيا�صة املالية 
من �صاأنه اأن ي�صع االإم��ارات يف قلب خارطة االإ�صتثمار 

االأجنبي.
ولفت اآل رحمه اإىل اأن االإدارة الناجعة بني االإيرادات 
والنفقات وااللتزامات املالية من خالل منظومة متكاملة 
وا�صحة و�صفافة �صاهم يف تعزيز مكانة الدولة يف هذا 
اأبرز  اأحد  تعد  املالية  االأنظمة  كفاءة  اأن  املوؤ�صر، معترًا 

حمركات االإقت�صاد. 
�سهولة الأعمال 

�صهولة  موؤ�صر  يف  االإم��ارات  بتناف�صية  يتعلق  وفيما 
العام   لهذا  ال��دويل  البنك  عن  ال�صادر  االأعمال  ممار�صة 
دولة  حكومة  بها  تقوم  التي  املتوا�صلة  اجلهود  ق��ادت 
تاأ�صي�س  اإج���راءات  لتب�صيط  املتحد  العربية  االإم���ارات 
االإرتقاء برتتيبها  اإىل  االأعمال،  مناخ  ال�صركات وتعزيز 
للعام 2013 اىل املرتبة 26 عامليا والثانية عربيًا، مقارنة 
�صملها  دول��ة   183 املا�صي،�صمن  للعام   33 املرتبة  مع 

التقرير.
االأعمال  بدء  موؤ�صر  يف  مركزًا   24 الدولة  وتقدمت   
العام  خالل   46 باملرتبة  مقارنة   22 املرتبة  اإىل  لي�صل 
االأول على م�صتوى  املركز  املن�صرم، وبذلك حازت على 

العامل العربي يف هذا املوؤ�صر. 
ووفقا للتقرير، عززت حزمة االإجراءات واالإ�صالحات 
التي اتخذتها احلكومة االإحتادية الدوائر املحلية ترتيب 
الدولة يف عدد كبري من املعايري الع�صر التي يقوم عليها 
التقرير، حيث جاءت يف املرتبة االأوىل عامليا يف معيار 
دفع ال�صرائب، واخلام�صة عامليا يف التجارة عر احلدود 
الكهرباء  على  احل�صول  �صهولة  يف  عامليا  وال�صابعة 
والثانية ع�صر يف معيار ت�صجيل امللكية، والثالثة ع�صر 
يف معيار التعامل مع االن�صاءات و يف املرتبة 22 عامليا 

واالأوىل عربيًا يف معيار بدء االأعمال.
بها  تقوم  التي  باجلهود  تقريره  يف  البنك  واأ���ص��اد 
امل��ت��ح��دة لتب�صيط  ال��ع��رب��ي��ة  ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
يف   �صاهمت  وال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات،  لتاأ�صي�س  االج����راءات 
�صعودها 7 مراتب مرة واحدة، �صمن ت�صنيف 2013، 
التوايل،  ال�صاد�س على  للعام  �صنغافورة  الذي ت�صدرته 
لتاأتي يف �صدارة بلدان املنطقة االأكرث فاعلية يف ت�صهيل 

االأعمال خالل االأ�صهر املا�صية.
العربية  االإم����ارات  دول���ة  زادت  التقرير،  وبح�صب 
املتحدة من تب�صيط �صروط تاأ�صي�س ال�صركات اجلديدة، 

تقارير
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من  ال�صرائب، وقل�صت  لدفع  اإلكرتونيا  نظاما  واأن�صاأت 
الوقت الالزم لتو�صيل الكهرباء.

يف  اجل��دي��دة  املرتبة  ه��ذه  اإىل  االم����ارات  وب�صعود 
�صنوات  �صت  خالل  درج��ة   51 قفزت  قد  تكون  التقرير، 
حيث �صعدت من املرتبة 77 يف العام 2006 اإىل املرتبة 
68 يف العام 2007 واملرتبة 54 يف العام 2008 واإىل 
 ،2010 يف   44 وامل��رت��ب��ة   ،2009 ع��ام  يف   54 املرتبة 
اىل  ت�صعد  ان  قبل  وذل��ك   ،2011 ع��ام  يف   40 واملرتبة 
املرتبة 33 يف ت�صنيف 2012، ثم اىل املرتبة 26 عامليًا 

نهاية هذا العام.
العام  االأم��ني  لوتاه،  عبدالله  اأك��د  ال�صياق،  هذا  ويف 
ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  اأن  للتناف�صية،  االإم�����ارات  ملجل�س 
باختالفها تعمل على ت�صهيل وحت�صني اخلدمات املقدمة  
وحتديث  تطوير  على  الرتكيز  خالل  من  االأعمال  لبيئة 
البيئة الت�صريعية والتنظيمية، باالإ�صافة اىل العمل على 
تب�صيط ودمج االإجراءات احلكومية والعمل على حتويل 
اأكر عدد من اخلدمات احلكومية اىل خدمات الكرتونية 
الدول على  االأعمال يف  اأن�صطة  �صهولة ممار�صة  ت�صاهم 
القطاعات  فعالية  وتعزيز  االإنتاجية  م�صتويات  رف��ع 

واالأفراد. 

املتقدم  والت�صنيف  االإجن���از  ه��ذا  اإن  لوتاه:"  وق��ال 
 2021 ب��روؤي��ة  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  االإم���ارات  لدولة 
والتي تهدف اىل اأن تكون دولة االإمارات من اأف�صل دول 

العامل بحلول اليوبيل الذهبي لالإحتاد."
التنمية  املالية 

بني  املتقدم  ت�صنيفها  على  االإم����ارات  دول��ة  حافظت 
�صمن  امل��ايل  اال�صتقرار  يف  عاملية  اقت�صادات   5 اأف�صل 
االقت�صادي  املنتدى  عن  ال�صادر  املالية  التنمية  موؤ�صر 
العاملي، الذي تبواأت فيه املرتبة 26 عامليًا بني 62 نظامًا 

ماليًا عامليًا و�صوقًا راأ�س مالية.
مال  راأ����س  اأ���ص��واق  ال��دول��ة متتلك  اأن  التقرير  وذك��ر 
اأك��رث  املالية  االأوراق  اأ���ص��واق  اأ�صبحت  اإذ  م��ت��ط��ورة، 
تداعيات  اأن  االأجنبي، مو�صحًا  اال�صتثمار  انفتاحا على 
االأزمة املالية العاملية اأظهرت بع�س النقاط التي تنبهت 
لها االإمارات وعملت على حت�صينها، وهو ما بدا وا�صحًا 
يف جناح خطة اإعادة هيكلة الديون اخلا�صة ب�صركة دبي 

العاملية.
االإم��ارات  اأداء  اإن  االقت�صادي  املنتدى  تقرير  وق��ال 
االقت�صادي كان قويا يف موؤ�صر اال�صتقرار املايل واملناخ 
االقت�صادي واملوؤ�ص�صاتي، ف�صاًل عن تقدمها يف احلرية 

ال�صريبية والقانونية والتنظيمية، وممار�صة االأعمال.
وذكر التقرير اأن االإم��ارات اأح��رزت تقدما يف حماية 
لالأجانب  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  بعد  العقارية،  امللكية  حقوق 
ل�صراء وامتالك العقارات عر نظام التملك احلر، ف�صاًل 

عن اإتاحة القرو�س والرهون العقارية لالأجانب.
ولفت التقرير اإىل اجلاذبية اال�صتثمارية التي تتمتع 
البيئة  اإليه من خالل  االإم��ارات وما و�صلت  اأ�صواق  بها 
اال�صتثمارية اجليدة املدعومة باالأطر الت�صريعية القوية 
واحدة  باتت  حتى  االأجنبية،  اال�صتثمارات  حتمي  التي 

إقتصاد  اإلمارات  االقتصاد 
العربي الوحيد والـ 25 

عالميًا ضمن مرحلة 
»اإلقتصادات القائمة 
على اإلبداع واإلبتكار«



أخبار الهيئة

31أوراق مالية

اال�صتثمار،  خريطة  يف  املوؤثرة  العاملية  املال  مراكز  من 
والفر�س  املنتجات  يف  وفرته  ال��ذي  التنوع  عن  ف�صاًل 

اال�صتثمارية.
واأكد التقرير اأن االإمارات ا�صتطاعت اأن تقدم منوذجًا 
للتنوع ال�صياحي للمنطقة، وجنحت يف اأن ت�صبح على 
وجهة  ووف��رت  الرئي�صية،  اللوج�صتية  املراكز  خريطة 
مالية  ت�صريعية  اأطر  خالل  من  االأعمال،  ملمار�صة  جاذبة 
ق��وي��ة دع��م��ت احل��رك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��دول��ة، ولكن 
يبقى جمال للتح�صني فيما يتعلق بقواعد الو�صول اإىل 

االأ�صواق وال�صيا�صات واللوائح.
الرتتيب  احت�صاب  يتم  الذي  املوؤ�صر،  لنتائج  ووفقا 
اأ�صا�س  وعلى  ال�صبع،  النقاط  جمموع  على  به  العام 
حلت  فقد  منها،  يتكون  التي  ال�صبعة  الفرعية  املعايري 
عربيًا  والثانية  عامليًا  الرابعة  املرتبة  يف  االإم����ارات 
املركز                  يف  جاءت  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة  بعد 
مبجموع  امل���ايل،  اال�صتقرار  موؤ�صر  يف  عامليًا  االأول 
نقاط 5،58 نقطة، بعد �صوي�صرا التي جاءت يف املركز  

الث��ان��ي و�صنغ��اف����ورة يف امل�رتب���ة الث��ال��ث��ة.
ال� 20 عامليًا، والثالثة  املرتبة  االإم��ارات يف  وج��اءت 

عربيًا من حيث موؤ�صر بيئة االأعمال.
البيئة املوؤ�س�ساتية

بالبيئة  اخل���ا����س  ال���ث���اين  ال��ف��رع��ي  امل��وؤ���ص��ر  ويف 
املرتبة  يف  االإم�����ارات  فيه  حلت  وال���ذي  املوؤ�ص�صاتية 
معيار  يف  عامليا   16 املركز  االإم���ارات  حققت  عامليًا،   27
حوكمة املوؤ�ص�صات، واملركز 27 عامليًا يف معيار حترير 
القطاع املايل واملرتبة 22 يف معيار ال�صوؤون الت�صريعية 

والقانونية.

وجاءت يف املرتبة 6 عامليًا يف البنية التحتية، ويف 
ا�صتخدام  يف   24 وال���  الكهرباء،  كفاءة  يف   17 املرتبة 
التحتية،  الهاتف  بنية  موؤ�صر  يف  وال����30  االإن��رتن��ت، 

واملرتبة 10 يف موؤ�صر م�صتخدمي الهواتف النقالة.
االإم��ارات  جاءت  االأعمال  مبا�صرة  تكلفة  موؤ�صر  ويف 
يف  ج��اءت  العقار  ت�صجيل  تكلفة  ويف   ،32 املرتبة  يف 
املرتبة الثانية عامليًا، ويف موؤ�صر الوقت الالزم ملبا�صرة 

العمل جاءت يف املرتبة 27 عامليًا.
 التناف�سية التجارية 

وعلى �صعيد التناف�صية العاملية يف القطاع التجاري،  
والتا�صعة  عربيًا  االأوىل  املرتبة  االإم��ارات  دول��ة  احتلت 
للعام  العاملية  التجارة  متكني  تقرير  يف  عامليًا،  ع�صرة 

2012 ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.
و���ص��ن��ف ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ي��غ��ط��ي 132 دول����ة، دول��ة 
كفاءة  جم��ال  يف  االأوىل  الع�صر  ال���دول  ب��ني  االإم����ارات 
ويف  امل���ادي،  واالأم���ن  والت�صدير  اال�صترياد  اإج���راءات 

املركز ال�صاد�س ع�صر عامليًا يف موؤ�صر البيئة التنظيمية.

على  ال���دول  ت�صنيف  يف  املتبعة  املنهجية  وتعتمد 
حتليل 4 موؤ�صرات رئي�صية، هي النفاذ اإىل ال�صوق واإدارة 
واالت�����ص��االت  للموا�صالت  التحتية  والبنية  احل���دود 

وموؤ�صر بيئة االأعمال داخل هذه املناطق.
ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  الكيت  جمعة  �صعادة  وق��ال 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ب���وزارة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة   اإن  
ا�صتطاعت وخالل زمن  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
ق�صري ن�صبيًا اأن تخطو خطوات كبرية يف جمال النمو 
حمطات  اأه��م  اأح��د  اإىل  والتحول  االقت�صادية  والتنمية 
اأهمية  البداية  منذ  اأولت  حيث  وعامليًا  اإقليميًا  التجارة 
خا�صة للتجارة وحر�صت على اأن تكون حمركًا اأ�صا�صيًا 
القت�صادها بعيدًا عن االعتماد على م�صدر وحيد للرثوة . 
ملراكز  االإم�����ارات  دول���ة  ت��ب��واأ  اأن  اإىل  الكيت  ول��ف��ت 
تقرير  �صملها  دول��ة   132 ب��ني  واإقليميًا  عامليًا  متقدمة 
متكني التجارة الدولية للعام 2012 ال�صادر عن املنتدى 
اإج��راءات  من  تنفذه  ما  نتيجة  جاء  العاملي  االقت�صادي 

لت�صهيل التجارة .
امل��وؤ���ص��رات  م�صتوى  على  االإم����ارات  دول��ة  و�صجلت 
يف  عامليًا  ال�صابع  املركز  التقرير  ت�صمنها  التي  الفرعية 
ادارة  والت�صدير-  اال�صترياد  اإج���راءات  كفاءة  موؤ�صر 
احلدود، واخلام�صة يف موؤ�صر االأمن املادي )الفيزيائي(- 
فئة بيئة االأعمال، واملركز ال�صاد�س والع�صرين يف موؤ�صر 
واالت�صاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  توفر 

وحققت الدولة املراكز القيادية لهذه املوؤ�صرات اإقليميًا. 
االإمارات  اأن  والفرعية  الرئي�صة  املوؤ�صرات  واأظهرت 
املراتب  �صمن  اأو  ال�صدارة  يف  تاأتي  املتحدة  العربية 
االأع���ل���ى ع��امل��ي��ًا واإق��ل��ي��م��ي��ًا ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
واملمار�صات املعززة حلرية وحركة التجارة حيث احتلت 

تقارير

 حققت اإلمارات المركز 16 
عالميا في معيار حوكمة 
المؤسسات والمركز 27 

عالميًا في معيار تحرير 
القطاع المالي
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االإمارات املرتبة االأوىل عامليًا يف موؤ�صر توافر ونوعية 
على  االأوىل  املرتبة  يف  الدولة  وحلت  املعبدة.  الطرق 
م�صتوى دول ال�صرق االأو�صط و�صمايل اإفريقيا واملرتبة 
اال�صترياد  اإج���راءات  كفاءة  موؤ�صر  يف  عامليًا  ال�صابعة 
والت�صدير وجاءت يف املرتبة االأوىل على م�صتوى دول 
ال�صرق االأو�صط و�صمايل اإفريقيا واملرتبة احلادية ع�صرة 

عامليًا يف موؤ�صر اإدارة احلدود.
احلكومات الإلكرتونية

وحققت دولة االإمارات العربية املتحدة اإجنازًا مهمًا 
العامل،  م�صتوى  على  االإلكرتونية  احلكومة  جم��ال  يف 
خدمات  معيار  يف  واح����دة،  دف��ع��ة  نقطة   92 بتقدمها 
احلكومة االإلكرتونية، اأحد املعايري االأربعة التي يت�صكل 
االأمم  عن  ال�صادر  االإلكرتونية  اجلاهزية  موؤ�صر  منها 
معيار  يف   99 املركز  من  الدولة  ترتيب  وقفز  املتحدة. 
يف  االإلكرتوين"،  "احل�صور  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة 
تقرير 2010، اإىل املرتبة ال�صابعة يف املعيار نف�صه يف 
م�صبوقة  غري  حالة  التقدم  هذا  وي�صكل    ،2012 تقرير 
املتحدة  االأمم  تقارير  تاريخ  يف  العامل  يف  بلد  اأي  من 

جلاهزية احلكومة االإلكرتونية.
التقييم  على  انعكا�صها  ال�صخمة  القفزة  لهذه  وك��ان 
العام للجاهزية االإلكرتونية للدولة مما اأدى لتقدم دولة 
االإمارات من املرتبة 49 يف تقرير 2010، اإىل املرتبة 28 

يف التقرير احلايل لعام 2012.
االإلكرتونية  للحكومات  املتحدة  االأمم  تقرير  ويعد 
ي�صدر  ال��ذي  و  فراير 2012،  �صهر  يف  ال�صادر   2012
التقدم  م�صتوى  لر�صد  دقة  واالأك��رث  االأ�صمل  عامني،  كل 
دول  خمتلف  ل��دى  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  م�صار  على 
ال��ع��امل، وي��رك��ز ح��ول دور احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 
اإحداث التنمية امل�صتدامة. وبهذا االإجناز تكون حكومة 
ق�صرية  ف��رتة  خ��الل  متكنت  قد  االإلكرتونية،  االإم���ارات 
جاهزية  جمال  يف  للدولة  الرائدة  املكانة  ا�صتعادة  من 
بعدما  املنطقة،  م�صتوى  على  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة 
االإحت��ادي  الرنامج  تفعيل  قبل  ل�صنوات  فيه  تراجعت 

للحكومة االإلكرتونية.
خليجيًا  االأوىل  املرتبة  االإم�����ارات،  دول���ة  واحتلت 
وعربيًا، فقد جاءت مملكة البحرين يف املرتبة ال�صاد�صة 
املرتبة  يف  ال�صعودية  العربية  واململكة  وال��ث��الث��ني، 
الثامنة  املرتبة  يف  قطر  ودول���ة  واالأرب���ع���ني،  احل��ادي��ة 
االإلكرتونية  واالأربعني. وجاء تقرير جاهزية احلكومة 
ملكانة  واإع���ادة  االأم���ام  اإىل  ك��رى  قفزة  لي�صجل   ،2012
االإلكرتونية  احلكومة  جم��ال  يف  الطليعية  االإم����ارات 
وبهذا التطور الكبري تكون دولة االإمارات قد �صبقت دواًل 

را�صخة يف ميدان احلكومة االإلكرتونية.
وي�صري التقرير كذلك اإىل تقدم هائل لدولة االإمارات 
االأرك���ان  اأح���د  االإل��ك��رتون��ي��ة، وه��و  امل�صاركة  يف جم��ال 
االأ�صا�صية التي يتم على اأ�صا�صها حتديد م�صتوى جاهزية 

بلدان العامل يف احلكومة االإلكرتونية.

وارتفع م�صتوى دولة االإمارات من املرتبة 96 عامليًا 
يف تقرير 2010، اإىل املرتبة 6 يف تقرير 2012، وهو 
للغاية،  ق�����ص��رية  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  يف  م�صبوق  غ��ري  ت��ق��دم 
مكونات  اأربعة  االإلكرتونية  اجلاهزية  موؤ�صر  ويت�صمن 
واالت�����ص��االت  الب�صري  امل���ال  راأ����س  يف  تتمثل  اأخ����رى، 

وامل�صاركة االإلكرتونية واحل�صور االإلكرتوين.

جاءت االإم�ارات يف املرتب�ة ال� 31 عامل�يًا فيما يتعلق باخلدمات املالية امل�صرفية، والثانية عربيًا مبجم�وع 
3،87 نقط�ة، فيما حلت يف املرتبة ال� 23 عامليًا والثانية عربيًا يف البيئة املوؤ�ص�صاتية مبجموع نقاط 4،94 نقطة.

عامليًا،   48 ال�  املرتبة  يف  االإم��ارات  ج��اءت  امل�صرفية،  غري  املالية  باخلدمات  اخلا�س  الفرعي  املوؤ�صر  ويف 
والرابعة عربيًا باإجمايل نقاط 1،61 نقطة، فيما حلت يف املرتبة ال�47 عامليًا، واخلام�صة عربيًا يف اأن�صطة الدمج 
واال�صتحواذ مبجموع نقاط 1،63 نقطة، فيما جاءت يف املرتبة ال  21 عامليًا، والثالثة عربيًا، يف موؤ�صر النفاذ 

املايل.
ويتكون كل موؤ�صر فرعي من عدة معايري خمتلفة اأظهرت فيها االإمارات مراتب متقدمة يف العديد منها، حيث 
جاءت يف املركز االأول عامليًا من حيث ال�صرائب �صمن املوؤ�صر الفرعي اخلا�س ببيئة االأعمال الذي جاءت يف 
املرتبة 20 عامليًا فيه، كما حلت يف املرتبة 21 عامليا يف معيار راأ�س املال الب�صري وال� 23 عامليا يف البنية التحتية 

لالأعمال و43 عامليًا يف تكلفة االأعمال.

اخلدمات املالية



أخبار الهيئة

33أوراق مالية

اإلمارات رائدة في صناعة الخدمات المالية وتأهيل الكوادر

  الطريفي : مركز الهيئة للتدريب  فـي طليعة املوؤ�س�سات التي توؤهل املتخ�س�سني فـي جمال اأ�سواق املال وال�سلع
االم��ارات  دولة  اأن  ماليون  وخ��راء  م�صوؤولون  اأكد 
العربية املتحدة تعد من الدول الرائدة يف جمال �صناعة 
املتخ�ص�صة  الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  املالية  اخلدمات 
بالتعاون  وال�صلع،  املالية  االوراق  بعدما جنحت هيئة 
تاأ�صي�س  يف  املتخ�ص�صة،   العاملية  املعاهد  كريات  مع 
املاليني    واملحللني  الو�صطاء  وتاهيل  لتدريب  مركز 
هذا  يف  املتقدمة  بالدول  املتبعة  االأ�صاليب  اأف�صل  وفق 

املجال.
اخلدمات  ب�صناعة  والعاملني  الو�صطاء  عدد  وبلغ 
املالية  الذين جنحوا يف اجتياز  اختبارات الرتخي�س 
تاأ�صي�س  منذ  املالية  االأوراق  اأ�صواق  يف  للعمل  املهني 

املركز وحتى نهاية العام املا�صي   142 �صخ�صا. 
التنفيذي  الرئي�س  الطريفي  الله  عبد  �صعادة  واأك��د 
االأمناء  جمل�س  ورئي�س  وال�صلع  املالية  االأوراق  لهيئة 
اأن  مركز هيئة االأوراق املالية وال�صلع للتدريب بدولة 
املوؤ�ص�صات  طليعة  يف  يعد  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
التي تعنى بتاأهيل املتخ�ص�صني يف جمال اأ�صواق املال 
ل�صناعة  التعليمية  واملناهج  خا�س،  ب�صكل  وال�صلع، 

اخلدمات املالية ب�صكل عام. 
ال��رام��ج  ت��ق��دمي  على  يحر�س  امل��رك��ز  اأن  واأو���ص��ح 
املهنية  وال�����ص��ه��ادات  التاأهيل  واخ��ت��ب��ارات  التدريبية 
وت��ن��ظ��ي��م ن�����دوات ال��ت��وع��ي��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ه��ت��م��ني 
متكاملة  تعليمية  منظومة  لي�صكل  املالية،  باالأ�صواق 

يف  للعاملني  االأداء  مب�صتوى  االرت��ق��اء  اإىل  ت�صعى 
�صوق  حتديات  ومواجهة  واال�صتثمار،  امل��ال  قطاعي 
املواطنة،  الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  ومتطلباته  العمل 

املالية  اخلدمات  جم��ال  يف  التطورات  اآخ��ر  وم�صايرة 
مبا ي�صب يف م�صلحة املتعاملني وامل�صتثمرين بخا�صة 

واالقت�صاد الوطني عامة. 

جمل�س اأمناء مركز  التدريب  يعقد اجتماعه الرابع
فراير  �صهر  منت�صف  الرابع  اجتماعه  للتدريب  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  مركز  اأمناء  جمل�س  عقد  
املا�صي يف مقر املركز بدبي، برئا�صة �صعادة  عبد الله �صامل الطريفي  الرئي�س التنفيذي للهيئة رئي�س جمل�س 
اأمناء املركز، وبح�صور اأع�صاء املجل�س: كل من معايل الدكتور ب�صام ال�صاكت والدكتور جا�صم علي ال�صام�صي 

وزهري متيم اجلرك�س والدكتور عبيد �صيف الزعابي مدير مركز التدريب.
وناق�س االجتماع  تقرير االجنازات وموؤ�صرات االأداء ملركز التدريب خالل العام 2012، ومتابعة قرارات 

وتو�صيات االجتماع ال�صابق.
مقرتح  واعتماد  مناق�صة  مت  كما   ،2013 عام  خالل  التدريب  ملركز  الت�صويقية  اخلطة  االجتماع   واعتمد 

.CISI املرحلة التنفيذية( واملقدم من معهد االأوراق املالية واال�صتثمار( )CPD( التعليم املهني امل�صتمر
ووافق االجتماع على  اإطالق املوقع االلكرتوين ملركز التدريب، كما اطلع على اتفاقية التدريب لل�صهادة 

.)ICA( املهنية يف االمتثال من اجلمعية العاملية لالمتثال
التدريب،  ملركز  التابع  االختبارات  مركز  تطوير  وهي   اجلديدة،  امل�صاريع  من  عددا  االجتماع  وناق�س 
الرثوات  اإدارة  �صهادة  طرح  ومناق�صة  املواطنني،  وتدريب  تاأهيل  لرنامج  وال�صوابط  ال�صروط  واعتماد 

و�صهادة ترخي�س و�صيط ال�صلع.
كما مت مناق�صة واالطالع على مذكرات التفاهم واملوقعة مع هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�صرية "تنمية" 
واملوقعة ف�ي �صهر اأكتوبر املا�صي ومذكرة التفاهم مع احتاد اأ�صواق املال العاملية )ICMA( واملوقعة يف �صهر 

نوفمر املا�صي. كما ناق�س االجتماع االأن�صطة التي قام بها املركز خالل الفرتة ال�صابقة.

خالل انعقاد اأحد الرامج التدريبية مبركز  التدريب

تقارير
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تاأ�صي�صًا  اأن���ه   اإىل  الطريفي  �صعادة  ون��وه   
االأخ��ذ  يف  جهدًا  يدخر  مل  املركز  ف��اإن  ذل��ك،  على 
اأعلى  حتقيق  الأج��ل  العاملية  املمار�صات  باأف�صل 
ال��ع��م��الء؛  وخ���دم���ة  االأداء  ج����ودة  م�����ص��ت��وي��ات 
واالختبارات  التدريب  قاعات  جتهيز  مت  حيث 
باأحدث االأجهزة واملوارد التعليمية والتدريبية، 
ك��م��ا مت اإع����داد ق��اع��ة خ��ا���ص��ة ب��امل��وؤمت��رات على 
كادر  ا�صتقطاب  اإىل  باالإ�صافة  م�صتوى،  اأرق��ى 
واأ�صحاب  واالإداري����ني  الفنيني  م��ن  متخ�ص�س 
اأف�صل  اخلرة واالخت�صا�س، مبا ي�صمن تقدمي 

اخلدمات بدرجة عالية من املهنية. 
وب�����ادر امل���رك���ز ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ���ص��راك��ة 
وت���ع���اون م���ع ع����دد م���ن ك���ري���ات امل��وؤ���ص�����ص��ات 
املحلية  واالأك��ادمي��ي��ة  والتعليمية،  التدريبية 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك ل��ت��ق��دمي ب��رام��ج 
وخدمات تدريبية واختبارات على درجة رفيعة 
م��ن اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز واالب��ت��ك��ار ت��ت��واف��ق مع 
جميع  باأن  علما  العاملية،  واملوا�صفات  املعايري 
�صركائه  مع  بالتعاون  ال�صادرة  املركز  �صهادات 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني م��ع��رتف ب��ه��ا ع��امل��ي��ًا وحتظى 

بالقبول والتقدير على كافة امل�صتويات. 
دعوتي  "اأوجه  الطريفي  ���ص��ع��ادة  واأ���ص��اف 
املهتمني،  و  املتخ�ص�صني  من  الكرمي  للجمهور 
لال�صتفادة  ل��ل��م��رك��ز،  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ر 
والتقدم  وخدماته،  التدريب  مركز  برامج  من 
الختباراته املختلفة، وطرح اآرائهم ومقرتحاتهم 
خدماته  م�صتوى  ورف���ع  امل��رك��ز  تطوير  ب�����ص��اأن 
عمالئه،  وت��وق��ع��ات  امل��ن�����ص��ودة  اأه���داف���ه  لتلبية 
املالية  االأوراق  قطاع  م�صرية  تعزيز  اأج��ل  م��ن 

واالرتقاء به وفق اأف�صل املعايري العاملية".
وحتول املركز اإىل نقطة جذب لدول املنطقة، 
وذلك من خالل ا�صتعداده لتلقي طلبات التدريب 
ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  ال��راغ��ب��ني  م��ن 

اخلليج والدول العربية ب�صكل عام منحته �صفة 
عام   ب�صكل  واملنطقة  العربي  الوطن  يف  الريادة 
قطاع  يف  العاملني  وت��اه��ي��ل  ت��دري��ب  جم��ال  يف 
امل��ال، االأم��ر الذي  اأ���ص��واق  اخل��دم��ات املالية يف 
�صكل نقطة حتول كبرية عززت من  مكانة دولة 
االإمارات يف  هذه املجال، وفتحت الباب وا�صعًا 
الفرتة  االجن��ازات خالل  من  املزيد  اأمام حتقيق 
لهيئة  املتوا�صل  احل��ر���س  م��ع  خا�صة  ال��ق��ادم��ة 
االوراق املالية وال�صلع على تطوير قدرات املركز 

بالتعاون مع املوؤ�ص�صات  العاملية املتخ�ص�صة.
مبوجبه  مت   2011 ال��ع��ام  يف  ق���رار  و���ص��در 
االأ�ص�س  من  العديد  وحتديد  املركز  عمل  تنظيم 
ال��ت��ي ت��ع��زز م���ن م��ك��ان��ت��ه ال���ري���ادي���ة يف  جم��ال 
ال���ت���دري���ب  وال���ب���ح���وث  وال��ت��وع��ي��ة اخل��ا���ص��ة  
وخ��ارج��ي��ًا،  حمليًا  واال�صتثمار  امل��ال  ب��اأ���ص��واق 
اإىل  جانب رفع الكفاءة املهنية لالأجهزة الرقابية 
ذات  واجل��ه��ات  فيها  وال��ع��ام��ل��ني  اال����ص���واق  يف 
تنمية  ف��ع��ال يف  ب���دور  االخ��ت�����ص��ا���س وال��ق��ي��ام 
اأ�صواق  وتعميق ثقافة اال�صتثمار دعمًا للثقة يف 

املال يف املح�صلة النهائية.
التي  اال�صرتاتيجية  االأه����داف  حت��دي��د  ومت 
من  بالعديد  للقرار  وفقا  لتحقيقها  املركز  ي�صعى 
تاأخذ  �صمولية  نظرة  وج��ود  توؤكد  التي  النقاط 
الهيئة  توليها  ال��ت��ي  االأه��م��ي��ة  م��دى  ب��االع��ت��ب��ار 
الكوادر  تطوير  االأه��داف  �صملت  حيث  للمركز، 
واال�صتثمار  امل��ال  اأ�صواق  يف  العاملة  الب�صرية 
جانب   اىل  وذل��ك  فيها،  املوؤهلني  اأع��داد  وزي��ادة 
حلمايتهم  امل�صتثمرين  ثقافة  وتنمية  توعية 
االقت�صاد  م�صالح  يخدم  مب��ا  لثقتهم  وت��ع��زي��زًا 
ال��وط��ن��ي واإت���اح���ة ف��ر���س ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل 
ملواطني الدولة ومواطني دول جمل�س التعاون  
وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة االأخ�����رى ل��ل��ع��م��ل يف جم��ال 
املالية  واالأوراق  امل��ال  اأ���ص��واق  يف  اال�صتثمار 

وال�صلع.
وي��ت��وىل امل��رك��ز االإ����ص���راف ع��ل��ى اخ��ت��ب��ارات 
ترخي�س  ب��ه��دف  امل��ع��ت��م��دة  املهنية  ال�����ص��ه��ادات 
للمتطلبات  وف��ق��ا  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
الفنية  ال�صهادات  معادلة  يف  والنظر  القانونية 
الفنية  الوظائف  ك��ف��اءة  ورف��ع  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
وامل��ه��ن��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ط���رح ال���رام���ج اجل��دي��دة 
نظم  وتطوير  امل�صتمر  التعليم  نظام  وتطبيق 
ذات  اجلهات  مع  العالقة  وتوطيد  االختبارات. 
ا�صتمرارية جودة  ت�صاهم يف  التي  االخت�صا�س 

خدمات  مركز التدريب .
حققها  التي  االجن��ازات  �صجل  اإىل  وبالعودة 
مركز التدريب يف  هيئة االوراق املالية وال�صلع 
منذ تاأ�صي�صه وحتى االآن،  فقد بلغ عدد الو�صطاء 

الدورات التدريبية 
ق��درات  دع��م  ايل  الرامية  خطته  اإط��ار  يف  امل��رك��ز،  ا�صتمر   
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع امل����ايل، يف ط���رح امل��زي��د م��ن ال��رام��ج 
والدورات الفنية املتخ�ص�صة يف اأ�صواق املال لهذا العام، حيث 
التدريبية  اخلطة  من  تخ�ص�صية  تدريبية  دورة   21 تنفيذ  مت 
عالية  ب��ج��ودة  ال���دورات  اداء  ومتيز   .2012 لعام  املعتمدة 
اأهم  يلي  ما  ويف  احل�صور،  قبل  من  قيا�صها  مت  م�صبوقة  غري 

االإح�صائيات املتعلقة بهذه الدورات.
متدربًا.  127 املتدربني  عدد  • بلغ 

التدريبية 87% بحيث  الرامج  • بلغ متو�صط تقييم حمتوى 
كان اأعلى ن�صبة تقييم 99 % واأدناها 76 %.

الرامج  عر�س  ومنهجية  اأ�صلوب  ج��ودة  متو�صط  بلغ   •
التدريبية 88 % حيث كانت اأعلى ن�صبة 98 % واأدناها  %84.

و�صل  ر�صا  ن�صبة  على  باملدربني  اخلا�س  التقييم  وحاز   •
متو�صطها اإىل 93 % واأدناها 83 %

احلايل  العام  خالل  متت  التي  التدريبية  ال��دورات  وبنيت 
مت  امل��ال  �صوق  الحتياجات  مدرو�صة  خطة  على  االأ�صا�س  يف 

تنفيذها ومنها:
ال�صركات لتقييم  الكمية  • االأ�صاليب 

املالية القوائم  اإعداد  يف  االحتيال  • اأ�صاليب 
مالية خماطر  اال�صتثمارية-  للموؤ�ص�صات  املخاطر  • اإدارة 

ت�صغيلية اال�صتثمارية-خماطر  للموؤ�ص�صات  املخاطر  • اإدارة 
3 بازل  •  معايري 

E views •
االأ�صواق  يف   DVP الدفع  مقابل  الت�صليم  تطبيق  األيات   •

املتقدمة
عملها وطرق  التحوط  �صناديق  اأنواع  التحوط:  • �صناديق 

IFRS Concepts & Application •
)IPO( لالكتتاب  ال�صعري  • البناء 

الفني املايل  • التحليل 
)Securitization( • التوريق 

املالية لالأوراق  االئتمانية  • الت�صنيفات 
قانوين منظور  من  واال�صتحواذ  االندماج  • طرق 

املالية املوؤ�صرات  بناء  • طرق 
لالأوراق  واملقا�صة  االأمني  احلافظ  موؤ�ص�صات  عمل  اآليات   •

املالية
وطرق  االأدوات   : املالية  االأ���ص��واق  يف  املالية  امل�صتقات   •

عملها
املالية االوراق  واقرتا�س  واإقرا�س  ال�صوق  • �صانع 

XBRL االإلكرتوين  االإف�صاح  نظام  • م�صتجدات 
الق�صائية • ال�صبطية 

املالية  االأ�صواق  يف  امل�صتخدمة  االإ�صالمية  املالية  االأدوات   •
االإ�صالمية: اجلوانب القانونية

IFRS • م�صتجدات 

الرتخي�س  اخ��ت��ب��ارات  ب��رن��ام��ج  ي�صمل   
املهني اإجراء 6 اختبارات للرتخي�س املهني  
املنهج   - اال�صتثمار  يف  مقدمة  تت�صمن" 
يف  املالية  واالنظمة  "القوانني  الدويل"، 
االمارات"، االأوراق املالية- املنهج الدويل"، 
اخلدمات  الت�صغيلية"،"خماطر   "املخاطر 
علما  الدويل"،  اال�صتثمار  و"اإدارة  املالية" 
ب��االأ���ص��ا���س للفئات  ال��رن��ام��ج  م��وج��ه  ب���اأن 
و�صركات  الو�صاطة  ���ص��رك��ات  يف  العاملة  
اال�صت�صارات والتحليل املايل بالدولة والتي 
و"مديري  الو�صطاء"،  ممثلي   " تت�صمن 
العمليات" و"املراقبني  التداول" و"مديري 

الداخليني"  و"املحللني املاليني " .
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جنحوا  ال��ذي��ن  املالية  اخل��دم��ات  ب�صناعة  والعاملني 
يف  للعمل  املهني  الرتخي�س  اخ��ت��ب��ارات  اج��ت��ي��از   يف 
اأ�صواق االأوراق املالية يف الدولة  142 �صخ�صا  منهم 
يف  بتخريجهم  احتفل  القطاع  يف  وعامال  و�صيطا   41
احتفل  و�صيطًا  و50   2011 م��اي��و  يف  االأول  احل��ف��ل 
كما   ،2012 اأب��ري��ل  يف  ال��ث��اين  احلفل  يف  بتخريجهم 
نهاية  اىل  الثاين  التكرمي  حفل  بعد  املوؤهلني  عدد  بلغ 
اأكتوبر 2012 اأكرث من 51 موؤهال اجتازوا االختبارات 

املطلوبة.
واأ���ص��ب��ح اج��ت��ي��از  ب��رن��ام��ج  اخ��ت��ب��ارات الرتخي�س 
مطلبًا  الو�صاطة  �صركات  يف  املعتمدة  للفئات  املهني 
الزمًا العتمادهم بحيث ي�صرتط ح�صولهم على  �صهادة 
اجتياز  الرنامج  التاأهيلي ويتعني على  كافة الراغبني 
يف العمل كمدراء تداول اأو مدراء عمليات  اأو مراقبني  
يف  للرنامج   االأرب��ع��ة   االختبارات  اجتياز   داخليني 
الو�صطاء اجتياز 3  اختبارات  حني يطلب  من ممثلي 

فقط.
اختبارات  برنامج  اخلا�صة  االإح�صائيات  وتظهر 
و�صيط  ممثل   63 هناك  اأن  املذكور  املهني  الرتخي�س 
مدير   68 جانب  اإىل  االختبارات  اجتياز  يف  جنحوا 
اإىل  باالإ�صافة  داخلي  ومراقب  عمليات  ومدير  ت��داول 

11 حملاًل ماليًا .
وح�����ص��ل ال���ذي���ن جن���ح���وا يف اج���ت���ي���از ب��رن��ام��ج 
مع  بالتعاون  ينفذ  ال��ذي  املهني  الرتخي�س  اختبارات 
اململكة  املالية واال�صتثمار يف  املعتمد  لالوراق  املعهد  
حفالت                               خالل  التاأهيل  �صهادات  على   ،"CISI" املتحدة

التكرمي.
والعاملني  الو�صطاء  من  العدد  هذا  تخريج  وي�صكل 
العمل   ل�صوق  قيمة م�صافة   املالية  يف  قطاع اخلدمات 
وقطاع  عمومًا  ب��ال��دول��ة  املالية  االأوراق  �صناعة  يف 

الو�صاطة والتحليل املايل على وجه اخل�صو�س .
يف  التدريب  لرنامج  الهيئة  ا�صتحداث  وي��ن��درج 
ب��االأ���ص��واق  ل��الرت��ق��اء  الهيئة   ب��ه  املكلفة  ال���دور  اإط���ار 
الفوائد  من  العديد  يت�صمن  الرنامج  باأن  علما  املالية، 
عالية  علمية  معرفة  ت��وف��ري  مقدمتها   يف  ي��اأت��ي  ال��ت��ي 
امل�صتوى  تراعي املنظومة الت�صريعية لالأ�صواق املالية 
يف دولة االإمارات.  كما تاأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية 
القطاع  تزويد  بهدف  وذل��ك  فيها،  اال�صتثمارية  البيئة 
مبتخ�ص�صني على م�صتوى عال من احلرفية االأمر الذي  
�صيكون له اآثاره االإيجابية يف نهاية االأمر على تطوير 
مهنة الو�صاطة و�صمان �صالمة كافة املعامالت التي تتم 

يف قطاع االأوراق املالية.
املعهد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وقعت  ق��د  الهيئة   وك��ان��ت 
الذي يعد واحدًا من اأف�صل املعاهد على م�صتوى العامل 
يف عام 2008، وذلك اإىل جانب اتفاقية تقدمي خدمات  
التدريب  والتاأهيل للو�صطاء  واملحللني يف عام 2009.
يعمل  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صية  م��دى  تعك�س  خ��ط��وة  ويف 

مبوجبها املركز، مت ت�صكيل جمل�س  اأمناء له بناء على 
املجل�س  يتوىل  حيث   2011 ع��ام  يف  ال�صادر  ال��ق��رار 
مهمة  و�صع ال�صيا�صة العامة ملركز التدريب واال�صراف 
الت�صغيلية  اخل��ط��ة  واق����رار  ومناق�صة  تنفيذها  على 
ومناق�صة  للمركز  اال�صرتاتيجية  واخل��ط��ة  ال�صنوية 
ب��اال���ص��اف��ة  االأداء  وم���وؤ����ص���رات  االجن������ازات  ت��ق��اري��ر 
وحتديد  ال�صنوية  التقديرية  امليزانية  مناق�صة  اإىل 
االأولويات لتطوير  اأن�صطة املركز  يف جميع اجلوانب 

االأكادميية واالإدارية واملالية.
املتعلقة  االأولويات  و�صع  مهمة  باملجل�س  يناط  كما 
برنامج التدريب  وخدمة املجتمع  التي يجب تنفيذها 

ودرا�صة الر�صوم املقرتحة متهيدًا  لرفعها لالعتماد .

برنامج اختبارات الرتاخي�ش
الرتخي�س  اخ��ت��ب��ارات  ب��رن��ام��ج  ت�صميم  مت 
التفاهم    الهيئة مبقت�صى  مذكرة  ملتطلبات   وفقا 
املالية  واالأوراق  اال�صتثمار  معهد  م��ع   املوقعة 
اأب��رز اجلهات الرائدة   اإح��دى  ال��ذي يعد   CISI  -
يف   للعاملني  املهني  التاأهيل  جم��ال  يف  ع��امل��ي��ًا  
�صناعة اخلدمات املالية، ويقدم املركز الذي يقع 
اإمارة دبي، اختبارات معفاة  يف مقر الهيئة يف  
�صركات  يف  العاملني  للمواطنني   الر�صوم  م��ن 
الو�صاطة  اأو الراغبني بالعمل  م�صتقباًل يف  املهنة 
اإ�صافة اإىل موظفي هيئة االأوراق املالية وال�صلع .

وال�صلع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
للتدريب موقعه االإلكرتوين عر ال�صبكة العنكبوتية    
قناة  اإىل توفري  )scatc.sca.ae(، والذي يهدف 
ات�صال رئي�صية معلوماتية واإعالمية تقدم خدماتها 
جلميع الفئات امل�صتهدفة من امل�صتثمرين والعاملني 
و�صركات  الو�صاطة  و�صركات  املالية  االأ���ص��واق  يف 
وكافة  خا�س  ب�صكل  املايل  والتحليل  اال�صت�صارات 

املنت�صبني للقطاع املايل ب�صكل عام.
واأهدافه  املركز  ور�صالة  روؤي��ة  املوقع  ويعر�س 
ال�صركاء  ب��اأه��م  قائمة  ي�صم  كما  اال�صرتاتيجية، 
ون�صاطات  اأخبار  عن  ومعلومات  اال�صرتاتيجيني، 
املركز وم�صتجداته.. كما مُيّكن املوقع املتابعني من 
املركز  خدمات  من  متنوعة  جمموعة  على  االط��الع 
املهني،  الرتخي�س  اختبارات  برنامج  مثل  االأخرى 
وجدول االختبارات، والرامج التدريبية، واملكتبة 

االإلكرتونية، وقائمة باأ�صماء املوؤهلني. 
للمت�صفح  ميكن  بحيث  املوقع  اآلية  ت�صميم  ومت 
ويعتزم  للمركز.  التدريبية  الرامج  يف  الت�صجيل 
املتميزة  اخلدمات  من  باقة  وتفعيل  اإط��الق  املركز 
على موقعه يف مراحل تدريجية م�صتقبلية. وت�صم 
باقة اخلدمات التي اأتاحها املركز يف الوقت احلايل 
املكتبة  مثل  االأ�صا�صية  اخلدمات  من  ع��ددًا  ملرتاديه 
وندوات  التعليمية،  امللخ�صات  وت�صم  االإلكرتونية 
وحم���ا����ص���رات ال��ت��وع��ي��ة، وامل����وؤمت����رات وال��ك��ت��ب 
االلكرتونية، والعديد من املميزات التي �صوف يتم 
اإطالقها ومنها خدمات املحادثة االإلكرتونية الفورية 
ومالية  اإداري��ة  نظم  اإ�صافة  ت�صمل  كما  العمالء،  مع 

الت�صجيل  ونظام  االإلكرتونية  الع�صوية  نظام  مثل 
اإط��الق  ويتوقع  لالختبارات  االإل��ك��رتوين  وال��دف��ع 

الن�صخة االإجنليزية للموقع يف القريب العاجل.
وي�����ص��ع��ى امل��وق��ع االإل���ك���رتوين مل��رك��ز ال��ت��دري��ب 
واملف�صل  الرئي�صي  املرجع  ي�صبح  اأن  اإىل  بالهيئة 
واأن  العالقة  وذوي  امل�صتثمرين  من  رواده  جلميع 
حمليا  احتياجاتهم  تلبي  اإلكرتونية  نافذة  يكون 
العاملية  واملمار�صات  النظم  الأف�صل  وفقًا  وخارجيا 

املتبعة.
وق��د دع��ا امل��رك��ز زوار امل��وق��ع االل��ك��رتوين اإىل 
امل�����ص��ارك��ة ب��اآرائ��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م -ف��ي��م��ا يخ�س 
احتياجاتهم  يلبي  مبا  االإلكرتوين-  املوقع  تطوير 
وتطلعاتهم، وذللك على الريد االلكرتوين اخلا�س 

 SCATrainingCentre@sca.ae باملركز

تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس أمناء المركز

 مركز هيئة الأوراق املالية وال�سلع للتدريب يطلق موقعًا 
اإلكرتونيًا خلدمة العاملني ب�سناعة اخلدمات املالية

تقارير
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الوعي اال�صتثماري، فقد عملت الهيئة على بناء منظومة  
مثل  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اعالمية خا�صة على 
تويرت و في�صبوك وغريها من ال�صبكات االأخرى والتي 
املعلومات  ت��دف��ق  ا�صتمرار  على  خاللها  م��ن  حر�صت 

للم�صتثمرين بكل ي�صر و�صهولة اأينما كانوا.
تطوير  يف  اال�صتمرار  على  حر�صها  م��ن  وانطالقا 
جتهيز  على  الهيئة  تعمل  التوعوية،  براجمها  و�صائل 
املواقع  جميع  يف  االإلكرتونية  بال�صا�صات  خا�س  نظام 
املهمة مثل قاعات التداول يف االأ�صواق املحلية اأو بع�س 
�صواء  ف��رد  كل  ي�صتطيع  حيث  االأخ��رى  املهمة  االأم��اك��ن 

معلومات  مبعرفة  معنيا  اأو  ال�صوق  يف  م�صتثمرًا   كان 
املعلومات  على  احل�صول  اال�صتثمارية  القناة  هذه  عن 
التي   ال�صا�صات  هذه  ا�صتخدام  مبجرد  بها  يرغب  التي 
معلومة  بكل   بتزويدها  واالت�صال  االإعالم  اإدارة  تقوم 
ا�صتثمارية  ب��رام��ج   �صواء  االأ���ص��واق   بعمل  عالقة  لها 
ومن  اأخ���رى.  اإر���ص��ادي��ة  مطبوعات  اأي��ة  اأو  ن�صرات  اأو 
بو�صيلة  العالقة  ذات  و  االأخ��رى  التوعية  برامج  �صمن 
اإ���ص��دار  يف   تتمثل  ال��ت��ي  تلك  املبا�صر  غ��ري  االت�����ص��ال 
مب�صط  باأ�صلوب  التوعية   كتيبات  م��ن   كبرية  �صل�صلة 
املتخ�ص�صة  الدورية  مالية"  "اأوراق  جملة  جانب  اإىل 

اإذاع��ة  لتاأ�صي�س  حاليا  وتخطط  الهيئة  ت�صدرها  التي 
على ال�صبكة العنكبوتية والتي �صيتم من خاللها توفري 
عر  واالأ���ص��واق  الهيئة  بعمل  املتعلقة  املعلومات  كافة 
مادة اأر�صيفية م�صموعة ميكن الو�صول لها يف اأي وقت 
اإىل  االأولية  االح�صائيات  وت�صري  امل�صتثمرين.  قبل  من 
الهيئة  تقدمها  التي  التوعية  املتابعني لرامج  اأعداد  اأن 
وعلى  احلديث  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  بو�صاطة 
وجه اخل�صو�س الفي�صبوك يف زيادة م�صطردة مبرور 
الوقت وعلى نحو  جيد مما يعك�س مدى التفاعل الذي 

اأظهره امل�صتثمرون مع قنوات التوا�صل احلديثة.

بناء  يف  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  هيئة  جن��ح��ت 
ال�صنوات  خالل  التوعية  برامج  من  متكاملة  منظومة 
كافة  ل��دى  الوعي  زي��ادة  بهدف  وذل��ك  املا�صية،  الع�صر 
اأ�صواق املال املحلية �صواء  االأطراف ذات العالقة بعمل 
كانوا من االفراد اأو ال�صركات وحتى اجلهات احلكومية 

واخلا�صة.
جانب  اإىل  ات�صال  و�صيلة   20 الهيئة  وا�صتخدمت 
برامج االت�صال املبا�صر لن�صر التوعية، االأمر الذي �صاهم 
كثريا يف زيادة ن�صبة افراد املجتمع الذين لديهم معرفة 
ادخارية  كقناة  واأهميتها  املالية  االأ�صواق  عمل  مباهية 
اال�صتثمارية  ال��ق��ن��وات  بقية  م��ع  م��ق��ارن��ة  ا�صتثمارية 

االأخرى املتوفرة يف دولة االمارات العربية املتحدة.
باأ�صلوب  العالقة  ذات  التوعية  برامج  وت�صتهدف 
الندوات  من  الهائل  الكم  واملتمثل يف  املبا�صر  االت�صال 
واملعار�س واملحا�صرات واملوؤمترات التي مت عقدها يف 
املال  اأ�صواق  باأهمية  الوعي  زي��ادة  املا�صية،  ال�صنوات 

املحلية.
املالية  االأوراق  هيئة  اأن  املثال  �صبيل  على  ويظهر 
وال�صلع ويف اإطار جهودها لتعزيز التوعية اال�صتثمارية 
  50 من  اك��رث  نظمت  املالية،  االأ���ص��واق  يف  للمتعاملني 
االن�صطة  من  كبري  عدد  اإىل  باالإ�صافة  وحما�صرة  ندوة 
االخرى التي كان لها دور يف ن�صر الوعي اال�صتثماري 

يف اأو�صاط كل من له عالقة بعمل االأ�صواق.
العالقة  ذات  ال��ت��وع��وي��ة  االن�صطة  ج��ان��ب  على  اأم���ا 
باأ�صلوب االت�صال غري املبا�صر، فقد تنوعت هذه الرامج 
العاملية وا�صتخدام كل  اأف�صل املمار�صات  ب�صكل يواكب 
و�صبكات  االلكرتوين  االع��الم  �صهدها  التي  التطورات 

التوا�صل االجتماعي احلديثة.
وباالإ�صافة اإىل التوا�صل الدائم ما بني هيئة االوراق 
كانت  �صواء  التقليدية  االعالم  وو�صائل  وال�صلع  املالية 
ن�صر  على  واحل��ر���س  مرئية  او  م�صموعة  او  م��ق��روءة 
كل ما يتعلق بعمل الهيئة وبراجمها التوعوية ورعاية 
ن�صر  يف  ت�صاهم  التي  واالإذاعية   التلفزيونية  الرامج 

لزيادة الوعي االستثماري 

»الهيئة« توظف منظومة متكاملة من اآليات توعية امل�ستثمرين
في إطار أنشطتها التثقيفية والتوعوية

»الأوراق املالية وال�سلع« ت�سدر »قامو�س امل�سطلحات املالية«
موؤخرًا  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اأ���ص��درت 
العربية  باللغتني   " املالية  امل�صطلحات  "قامو�س 
التثقيفية  اأن�صطتها  اإط��ار  يف  وذل��ك  واالإجنليزية، 

والتوعوية.
 وقالت الهيئة يف تقدميها للقامو�س اإن االإ�صدار 
يف  املتعاملني  لكافة  وع�صريًا  مطورًا  مرجعا  ميثل 
االأ�صواق املالية واملتخ�ص�صني والباحثني واملهتمني 

يف املنطقة العربية. 
حلقة  مي��ث��ل  ال��ع��م��ل  ه��ذا  اأن  اإىل  الهيئة  ول��ف��ت��ت 
للهيئة  املتوا�صلة  امل���ب���ادرات  �صل�صلة  م��ن  ج��دي��دة 
ال��ت��ي ت�����ص��ت��ه��دف ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
قيا�صية  تعريفات  و�صع  خالل  من  املالية  االأ���ص��واق 
امل�صتخدمة  واملفردات  للم�صطلحات  العربية  باللغة 
ال�صلع  عقود  وت���داوالت  املالية  االأوراق  جم��ال  يف 
خا�س  تركيز  مع  عموما  واالأعمال  واملال  خ�صو�صا 

على وظيفتها .
واأكدت اأنه روعي يف اإعداد القامو�س �صرح معنى 

خا�صة  ب�صفة  للبور�صات  اليومية  العمليات  يف  ا�صتخداماته  بكافة  الكاملة  االإحاطة  مع  امل�صطلح  ومفهوم 
ويف �صناعة اخلدمات املالية ب�صكل عام. 

واأعربت عن اأملها اأن ي�صكل هذا القامو�س اإ�صافة جديدة للمكتبة العلمية العربية وي�صهم يف تطويراأداء 
البور�صات العربية وفق االأ�صاليب العلمية. 

املالية  االأوراق  م�صطلحات  يتناول  معجمًا  مرة  الأول  �صفحة،   166 يف  يقع  ال��ذي  االإ���ص��دار،  ويت�صمن 
وال�صلع التي تتعلق بتقنيات واآليات �صناعة اخلدمات املالية على م�صتوى العامل.

املقام  اقت�صى  كلما  كاالإ�صارة  م�صدره  حيث  من  وا�صتخداماته  للم�صطلح  ي�صري  القامو�س  اأن  واأو�صحت 
اإىل اأنه اجنليزي اأمريكي، مبعني �صيوع ا�صتخدامه ح�صب النظام املايل االجنليزي وبور�صة لندن اأو ح�صب 
النظام االأمريكي وبور�صات املال يف الواليات املتحدة االمريكية، منوها اإىل اأنه يف حال عدم االإ�صارة اإىل 

هذا اأو ذاك، فمعناه اأنه ال�صائع ب�صفة عامة يف ال�صناعة.

توعية
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تثقيفية  ن��دوة  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت 
متخ�ص�صة بعنوان“اإدارة املخاطر اال�صتثمارية”فى كل 

من اأبوظبي ودبى.
االقت�صادي  امل�صت�صار  ليمان�د  د.ري���ان  ال��ن��دوة  ق��دم 

ومدير وحدة تقييم واإدارة املخاطر بالهيئة.
واإدارة  بتقييم  املتعلقة  اجلوانب  الندوة  تناولت  و 
خماطر اال�صتثمار يف االأوراق املالية يف اإطار املحافظ 
املخاطر  اإدارة  منظومة  �صمن  وذل���ك  اال�صتثمارية، 
املوؤ�ص�صات  ع��ر  اأف��ق��ي  ب�صكل  وت��داخ��ل��ه��ا  املوؤ�ص�صية 

اال�صتثمارية.
وع���رف امل��ح��ا���ص��ر  ب��امل��خ��اط��ر اال���ص��ت��ث��م��اري��ة، وق��ام 
بتق�صيمها اإىل جمموعتني رئي�صيتني: املخاطر التجارية 

واملخاطر املالية.
واأ�صار اإىل البيانات املالية لل�صنوات الثالثني املا�صية 
م�صطرد  ب�صكل  عامليًا  املخاطر  هذه  ارتفاع  عن  ك�صفت 
وكذلك وجود ارتفاع ملحوظ مب�صتويات تذبذب اأ�صعار 

االأوراق املالية.
االأ���ص��ب��اب  بالهيئة  االق��ت�����ص��ادي  امل�صت�صار  و���ص��رح 
املخاطر  م�����ص��ت��وى  ارت���ف���اع  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ة 
والتي  العاملي،  امل�صتوى  على  عام  ب�صكل  اال�صتثمارية 
التحرير  اإىل  املتقدمة  ال��دول  من  عدد  توجه  يف  ترتكز 
فيما  خا�صًة    deregulation امل��ال   لقطاع  الت�صريعي 

التوجه  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ف��ائ��دة،  اأ���ص��ع��ار  حت��دي��د  يخ�س 
املخاطر  زي��ادة  يف  بدورها  �صاهمت  التي  العوملة  نحو 
امل��ال��ي��ة العاملية   امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

والناجمة عن خماطر تقلبات اأ�صعار العمالت.
ُت�صتخدم  التي  املوؤ�صرات  املحا�صر   خمتلف  و�صرح 
 Value-at-Risk ال�  واأهمها  املالية،  املخاطر  لقيا�س 
لتحديد  املعياري  االنحراف  مقيا�س  على  تعتمد  والتي 
حمددة  اأرجحية  �صمن  وذلك  الق�صوى  اخل�صارة  قيمة 
ا�صتخدامًا  االأ���ص��ه��ل  املقيا�س   VaR ال���  وتعد  م�صبقًا. 
خماطر  لقيا�س  ا�صتخدامه  ميكن  حيث  واح��ت�����ص��اب��ًا، 
مبا�صر  ب�صكل  م�صتوياتها  وم��ق��ارن��ة  املالية  االأوراق 

ومب�صط.
 Capital مقيا�صي  ا�صتخدام  كيفية  �صرح  مت  كما 
 Pricing Arbitrage وال�   Asset Pricing Model
النظري  ال��ع��ائ��د  لقيا�س  ي�صتخدما  ال��ل��ذي��ن   Theory
ال��ق��رارات  الت��خ��اذ  املتوقع  بالعائد  ومقارنته  لالأ�صهم 
اأ�صعار  تذبذبات  خماطر  �صوء  يف  وذلك  اال�صتثمارية، 

هذه االأ�صهم والتي يتم قيا�صها باالنحراف املعياري.
ومت �صرح عملية اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية، وذلك عر 
ت�صنيف هذه املخاطر لتحديد نوعها ومعاجلتها ب�صكل 

فعال �صمن منظومة اإدارة املخاطر.
يف  ق��ط��اع  ك��ل  ودور  الت�صنيفات  ه��ذه  حت��دي��د  ومت 
منها:  ُيعرف  التي  املخاطر  هذه  معاجلة  يف  املوؤ�ص�صة 
واملخاطر  التجارية  واملخاطر  اال�صرتاتيجية  املخاطر 
املخاطر  تعريف  مت  حيث  الت�صغيلية؛  واملخاطر  املالية 
املالية عر ت�صنيفها، بدورها اأي�صًا، اإىل خماطر ال�صوق 
التطرق  ومت  االئتمانية،  واملخاطر  ال�صيولة  وخماطر 
اإىل التفاعالت بني خمتلف اأنواع املخاطر املالية وكيفية 

معاجلتها.
االأمثلة  من  ع��ددًا  املحا�صرة  خ��الل  ليماند  د.  وُق��دم 
الرقمية التي مت �صرحها بالتف�صيل الإظهار �صهولة القيام 
باحل�صابات الريا�صية بهدف احت�صاب عدد من موؤ�صرات 

قيا�س املخاطر.

  ندوة تثقيفية  حول »اإدارة املخاطر ال�ستثمارية«
البيانات المالية للسنوات 
الثالثين الماضية كشفت 
عن ارتفاع ملحوظ فـي  
مستويات تذبذب أسعار 

األوراق المالية عالميًا

توعية
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.. وندوتني حول  التحليل الفني وال�سركات  
�صمن  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
برناجمها للتوعية اال�صتثمارية ندوتني عن "التحليل 
امل��ايل  االإع�����ص��ار  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  و"اأ�صاليب  الفني" 
اأبوظبى  م��ن  ك��ل  يف  الندوتني  عقد  مت  لل�صركات". 

ودبى.
م�صطفى  ع��ب��ده  حم��م��د  د.  االأوىل  ال���ن���دوة  ق���دم 
للعلوم  العني  بجامعة  التمويل  ق�صم  ورئي�س  اأ�صتاذ 
والتكنولوجيا، كما قام بتقدمي الندوة الثانية د. يا�س 
اخلفاجي االأ�صتاذ امل�صارك يف اجلامعة االأمريكية يف 

ال�صارقة.
التحليل  بني  الفرق  االأوىل  الندوة  وا�صتعر�صت 
املحا�صر  وت���ن���اول  االأ���ص��ا���ص��ى،  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ف��ن��ى 
اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ف��ن��ى م���ن ح��ي��ث ت��ع��ري��ف��ه 
التي  والتحديات  عليها  يقوم  التي  واالف��رتا���ص��ات 
االجت��اه��ات  املحا�صر  عر�س  ث��م  وم��زاي��اه.  تواجهه 
التي تر�صمها االأ�صعار، والتي يتنباأ من خاللها املحلل 

اإذا كان  اأو ال�صراء، يف حالتي ما  الفني بنقاط البيع 
ال�صوق على و�صك الهبوط اأو ال�صعود على الرتتيب.

و تناولت الندوة االأ�صكال البيانية التي ميكن اأن 
يتو�صل اليها املحلل الفني من خالل اأ�صعار االأوراق 
املالية، و�صملت اخلطوط البيانية واالأعمدة البيانية 

وال�صموع اليابانية.
ومت خالل الندوة اإي�صاح مفهوم م�صتويات الدعم 
واملقاومة على االأ�صكال البيانية و تبادل االأدوار بينها 

وكذلك الفجوات ال�صعرية ال�صاعدة الهابطة.
وان��ت��ق��ل امل��ت��ح��دث اىل ال���ق���واع���د ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي 
ال�صوق  ب��اجت��اه  للتنبوؤ  الفني  املحلل  ي�صتخدمها 
ال�صري  قواعد  الثالث:  املجموعات  يف  م�صنفة  وهى 
مع  ال�صري  وقواعد  امل�صتثمرين،  اأغلبية  اآراء  عك�س 
م�صهورة  وقواعد  واملحرتفني،  االأذكياء  امل�صتثمرين 

غري م�صنفة يف املجموعتني ال�صابقتني.
ال���ن���دوة   واخ��ت��ت��م د.  حم��م��د ع���ب���ده م�����ص��ط��ف��ى 

با�صتعرا�س نظرية داو -باعتبارها من اأقدم نظريات 
املحرر  داو  ت�صارلز  اإىل  وُتن�صب  الفني،  التحليل 
اجت��اه  يف  بالتغري  وتتنباأ  االأم��ري��ك��ي،  االقت�صادي 
ال�صوق بناء على البيانات التاريخية لكل من االأ�صعار 

واأحجام التداول.
ك���م���ا ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأي�������ص���ا ن������دوة ب��ع��ن��وان 
التعامل  واأ�صاليب  ال�صركات  يف  "االإع�صاراملايل 
معه"، و ا�صتهل املحا�صر د.اخلفاجي الندوة بتعريف 
االإع�صار واالإفال�س املايل وكيفيه التفرقة بينهما، كما 
واملحا�صبي،  احلقيقي  االإع�صار:  اأن��واع  اأن  اأو�صح 
يف  امل��ايل  االإع�صار  اإىل  والو�صول  التعرف  وط��رق 
ال�����ص��رك��ات واأه��م��ي��ت��ه واالآث�����ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى و�صع 
ا�صتخدام  كيفية  اإىل  املحا�صر  وت��ط��رق  ال�����ص��رك��ة. 
الن�صب التحليلية التي تتعلق بهذا ال�صاأن والتي تقود 
يف  وقوعها  ون�صبة  املايل  ال�صركة  و�صع  معرفة  اإىل 

خطر االإع�صار. 

الهيئة تنظم  ندوتني حول التحليل املايل الأ�سا�سي
ندوتني  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  نظمت 
"التحليل  عنوان  حتت  ودبي  اأبوظبي  يف  توعويتني 
ال�صامت،  اأني�س  الدكتور  األقاهما  االأ�صا�صي"،  املايل 

االأ�صتاذ امل�صارك باجلامعة االمريكية يف ال�صارقة.
وا�صتهل ال�صامت املحا�صرة بتعريف التحليل املايل 
االأ�صا�صي ومقارنته بالتحليل الفني املايل؛ حيث اأو�صح 
كمية  درا�صات  يعتمد على  اال�صا�صي  املايل  التحليل  اأن  
املالية:  االأوراق  حتليل  منهجي  �صرح  مت  كما  وكيفية، 
الفني واالأ�صا�صي. واأ�صار اإىل اأن الدرا�صات الكمية تعتمد 
ح�صاب  يف  تتمثل  التي  االأ�صا�صية  املالية  القوائم  على 
االأرباح واخل�صائر وامليزانية والتدفقات النقدية. ونوه 
الن�صب  على  اأ�صا�صا  تعتمد  الكمية  الدرا�صات  اأن  اإىل 
الرفع  ون�صب  ال�صيولة،  ن�صب  يف  تتمثل  التي  املالية 
املايل، ون�صب الن�صاط، ون�صب الربحية، ون�صب ال�صوق، 
القاء  اإىل  تهدف  فاإنها  الكيفية  للدرا�صات  بالن�صبة  اأما 
ال�صوء على جميع العوامل غري املالية والتي توؤثر على 
الكفء. وتعتمد  كفاءة الوحدة وجناحها ومنها االدارة 
الدرا�صات الكيفية على التحليل الرباعي الذي يرز نقاط 

القوة وال�صعف والفر�س واملخاطر لل�صركة.
نتائج  من  امل�صتفيدة  لالأطراف  ال�صامت  وعر�س 
وامل�صتثمرون  ال�صركة  اإدارة  وهي:  املايل  التحليل 
وامل�صارف  وال�صلع  املالية  االأوراق  وهيئة  والدائنون 
يظهر  املايل  التحليل  اأن  بني  حيث  املالية،  واملوؤ�ص�صات 
مدى كفاءة ال�صركة واإدارتها يف حتقيق م�صالح املالكني 
يف  اال�صرتاتيجي  موقفها  حتديد  اأجل  من  وامل�صاهمني 
املدى املتو�صط والبعيد. كما تكمن اأهمية نتائج التحليل 

للم�صتثمرين يف مدى قدرة االإدارة على  املايل بالن�صبة 
واالأرباح  االأرباح  من  الواحد  ال�صهم  ن�صيب  حتديد 
املوزعة، اأما بالن�صبة للدائنني فهم يهدفون من وراء تلك 
الوفاء  ال�صركة على  التحقق من مدى قدرة  اإىل  النتائج 

بالتزاماتها املالية.
  واو�صح اأن التحليل املايل يفيد الهيئة ف�ي التعرف 
على املعلومات عن ال�صركات التي تتعامل معها، باالإ�صافة 

عن  واالإف�صاح  ال�صفافية  دعم  يف  م�صاهمتها  مدى  اإىل 
املعلومات ل�صمان امل�صاهمة يف كفاءة ال�صوق املايل كما 
اجلدارة  وتقدر  حتدد  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  اأن 

االئتمانية لل�صركات عن طريق هذه التحاليل. 
املايل  للتحليل  حية  باأمثلة  املحا�صرالندوة  واختتم 
اجلمهور  توعية  يف  كثريًا  �صاهمت  والتي  االأ�صا�صي 

امل�صارك حول املو�صوع .



أخبار الهيئة

39أوراق مالية

بعنوان  كتيبا  وال�صلع  املالية  االأوراق  اأ�صدرت هيئة 
"امل�صتقات املالية"، وذلك �صمن حملتها لتثقيف وتوعية 
امل�صتثمرين ليكونوا على دراية ب�صتى العوائد واملخاطر 
املالية  االأ���ص��واق  يف  اأم��وال��ه��م  ا�صتثمار  على  املرتتبة 

واأ�صواق عقود ال�صلع.
اأ����ص���واق  اإن  للكتيب  ت��ق��دمي��ه��ا  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
امل�صتقات املالية تعد واحدة من االأدوات املالية اجلاذبة 
متزايد  باهتمام  وحتظى  وامل�صتثمرين،  لال�صتثمارات 
االإم��ارات  اأ���ص��واق  يف  والو�صطاء  امل�صتثمرين  قبل  من 

واخلليج ومنطقة ال�صرق االأو�صط عموما.
عن  معرفته  امل�صتثمر  يهم  م��ا  الكتيب  وي��ع��ر���س 
على  ت�صاعد  ن�صبيا  حديثة  ك���اأداة  امل��ال��ي��ة،  امل�صتقات 

واإحدى  امل�صتثمرين  املخاطر بني  توزيع  ت�صهيل عملية 
االأدوات امل�صتخدمة يف حالتي امل�صاربة والتحوط.

اأدوات  باأنها  املالية  امل�صتقات  عقود  الكتيب  وع��رف 
متكن امل�صتثمر من االتفاق مع طرف اآخر على �صراء اأو 
بيع اأ�صل ما كاالأ�صهم وال�صندات والعمالت اأو ال�صلع، يف 
وقت ما يف امل�صتقبل، ب�صعر متفق عليه االآن على اأن يتم 
امل�صتقبل.  يف  عليه  املتفق  التاريخ  يف  والت�صليم  الدفع 
وعقود امل�صتقات هي ذاتها اأدوات مالية، ولكنها مرتبطة 
باأدوات مالية اأو اأ�صول اأخرى، وهي ت�صتمد قيمتها من 
اال�صم  بهذا  ت�صميتها  فتم  به،  ترتبط  الذي  االأ�صل  قيمة 

الأنها"ت�صتق" اأو ت�صتمد قيمتها منه.
امل�صتقات  عقود  ا�صتخدامات  اإىل  الكتيب  وت��ط��رق 
املخاطر  اإدارة  وه��ي  نقاط   3 يف  اأوج��زه��ا  التي  املالية 
التجارية اأو احلماية �صد املخاطر التجارية"التحوط"، 
اأغ���را����س ا���ص��ت��خ��دام عقود  اأه���م  ال��ت��ح��وط  اأن  م��ع��ت��را 

امل�صتقات يف االأ�صواق املالية.
هو  العقود  ا�صتخدامات  م��ن  اأن  الكتيب  واأ���ص��اف 
االأ�صعار بني �صوقني مبا ي�صمى  اال�صتفادة من اختالف 
ما  اأو  ال�صعرية  احلركة  توقع  اإىل  اإ�صافة  باملراجحة، 
ي�صمى بامل�صاربة، منوها اإىل اأن التعامل يف معظم عقود 

امل�صتقات يختلف عن التعامل يف االأ�صهم وال�صندات.
مرتبطة  ت��ك��ون  امل�صتقات  ع��ق��ود  اأن  الكتيب  وب��ني 
�صعر  يف  التحكم  على  امل�صتثمر  مل�صاعد  اأخ��رى  باأ�صول 
ال�صركات،  اأ�صهم  اال�صول:  هذه  اأهم  ومن  اال�صل،  هذا 

ال�صندات، ال�صلع، العمالت، وموؤ�صرات اأ�صواق االأ�صهم.
وعر�س الكتيب الأنواع عقود امل�صتقات املالية وق�صمها 

اإىل 3 اأنواع:
االأول: هو العقود االآجلة والعقود امل�صتقبلية، وهي 
اتفاقيات �صراء اأو بيع اأ�صل معني يف تاريخ الحق ب�صعر 
امل�صرتي والبائع، ويكون واجبًا  اليوم بني  متفق عليه 

على الطرفني االلتزام بدورة العقد.
فهوعقود  امل�صتقات  ع��ق��ود  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع  اأم���ا 
بتبادل  الطرفان  املبادالت، وهي عقود يقوم من خاللها 

م��ب��ل��غ م���ن امل����ال ث��اب��ت اأو 
اآخر  مبلغ  مقابل  متغري 

م���ن امل����ال ث��اب��ت اأو 
متغري عدة مرات 

خ������الل ف���رتة 
العقد.

الدخول  يتم  خا�صة  عقودًا  امل��ب��ادالت  عقود  وتعتر 
فيها بني املوؤ�ص�صات املالية الكرى والبنوك والو�صطاء 
غري  باالأ�صواق  فيها  التعامل  ويتم  حل�صابهم،  والتجار 
الرقابية.  الهيئات  ال�صراف  تخ�صع  ال  والتي  املنظمة، 
فهو عقود  الكتيب،  واالأخ��ري، بح�صب  الثالث  النوع  اأما 
اخليارات، والتي تعطي حلاملها احلق يف �صراء اأو بيع 
االأ�صل املحدد بال�صعر املن�صو�س عليه يف العقد يف اأي 
وقت خالل فرتة �صريان العقد اإذا راأى اأن ذلك �صيتيح له 
فر�صة حتقيق ربح ب�صبب تغري �صعر االأ�صل يف ال�صوق.

عقود  هما:  ق�صمني  اإىل  العقود  ه��ذه  الكتيب  وق�صم 
تعطي  حيث  البيع،  خ��ي��ارات  وعقود  ال�صراء  خ��ي��ارات 
االأوىل حلاملها احلق يف �صراء االأ�صل املرتبط به العقد 
العقد  يف  عليه  املن�صو�س  بال�صعر  املقابل  الطرف  من 
خالل فرتة �صريان العقد، فيما تعطي عقود خيارات البيع 
حلاملها احلق يف بيع االأ�صل املرتبط به العقد للطرف 
الكتيب  ونوه  بالعقد.  عليه  املن�صو�س  بال�صعر  املقابل 
بكتابة  يقومون  ال�صوق  يف  امل�صاركني  بع�س  اأن   اإىل 
فيها،  ب��ال��دخ��ول  املهتمني  للم�صتثمرين  ال��ع��ق��ود  ه��ذه 
قيامهم  نظري  �صغري  ر�صم  على  ذلك  مقابل  ويح�صلون 
بذلك، وي�صبح حينها بائع العقد هو الطرف املقابل يف 

ذلك العقد.
واأ�صاف الكتيب اأن امل�صاركني الرئي�صيني يف اأ�صواق 
وامل�صاربون  والو�صطاء  املتحوطون  ه��م  امل�صتقات 

والتجار حل�صابهم والبنوك الكرى.
الأحد  خاللها  من  ميكن  طرق  عدة  هناك  اأن  واأ�صاف 
طريف العقد اخلروج منه، اإما عند حلول تاريخ  انتهائه

 اأو حتى قبل ذلك، من خالل الت�صليم، وذلك بحلول تاريخ 
خالل  من  اأو  النقدية،  الت�صوية  خالل  من  اأو  الت�صليم، 

الدخول يف مركز معاك�س للمركز االأ�صلي.
ل���الأرب���اح واخل�����ص��ائ��ر يف عقود  ال��ك��ت��ي��ب  وت��ط��رق 
ارتفع  اإذا  ربحا  يحقق  امل�صرتي  اأن  مبينًا  امل�صتقات، 
���ص��ع��ر االأ����ص���ل امل��رت��ب��ط ب��ه ال��ع��ق��د يف ال�����ص��وق خ��الل 
املن�صو�س  ال�����ص��ع��ر  م��ن  اأع��ل��ى  لي�صبح  ال��ع��ق��د  ف���رتة 
االأ�صل                          �صراء  للم�صرتي  ميكن  وبذلك  العقد،  يف  عليه 
االأ�صل                           بيع  ثم  وم��ن  البائع،  الطرف  من  العقد  ب�صعر 
يكون                وال���ذي  امل���ت���داول،  ال�����ص��وق  ب�صعر  ال�����ص��وق  يف 
ربحا  يحقق  ثم  وم��ن  االأ�صل"،  �صراء  �صعر  من  اأعلى 
االأ�صل  �صعر  تراجع  اإذا  اأما  ال�صعرين،  بني  الفارق  من 
حقق  قد  امل�صرتي  يكون  احلالة  هذه  ففي  ال�صوق،  يف 

خ�صارة.
وع��ر���س ال��ك��ت��ي��ب ل��ف��وائ��د وخم��اط��ر ال��ت��ع��ام��ل يف 
حيث  ل��ال���ص��واق  اأهمية  ذات  اأن��ه��ا  معترًا  امل�صتقات، 
ي�صتخدمها التجار وامل�صتثمرون والبنوك واملوؤ�ص�صات 
غري  تقلبات  من  اأنف�صهم  حماية  على  ت�صاعدهم  التي 
اأو  ببيعها  يقومون  التي  االأ�صول  اأ�صعار  يف  متوقعة 
تعزيز  يف  امل�صتقات  اأدوات  وجود  وي�صاهم  �صرائها.  
اأنها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  االأخ����رى،  امل��ال��ي��ة  االأدوات  اأ���ص��واق 
لالأ�صول  املنا�صبة  االأ�صعار  ومعرفة  حتديد  يف  ت�صاعد 
املختلفة، وت�صاعد اأ�صواق امل�صتقات يف تخفي�س تكلفة 
التداول  تكلفة  وتخفي�س  ال�صعر  تقلبات  من  احلماية 

يف االأ�صول املبني عليها تلك امل�صتقات.

امل�ستقات املالية
توعية
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موؤخرا  وال�صلع"  للذهب  دبي  "بور�صة  اأطلقت 
"اأكادميية بور�صة دبي للذهب وال�صلع"، وذلك كمبادرة 
اأو�صع  �صريحة  اأمام  املجال  اإتاحة  اإىل  تهدف  تعليمية 
االأو�صط  ال�صرق  يف  واال�صتثمار  االأعمال  جمتمع  من 
تداول  يوفرها  التي  الوا�صعة  املزايا  من  لال�صتفادة 

امل�صتقات. 
وت�صعى البور�صة من خالل اإطالق هذه االأكادميية، 
م�صتوى  على  نوعها  من  االأوىل  املبادرة  تعد  التي 
باملعارف  اال�صتثماري  املجتمع  تزويد  اإىل  املنطقة، 
فعالة  كاأدواٍت  امل�صتقات  ال�صتخدام  الالزمة  واملهارات 

لال�صتثمار واإدارة املخاطر.
وال�صلع"  للذهب  دبي  بور�صة  "اأكادميية  و�صتقدم 
اإىل  باالإ�صافة  االإنرتنت،  عر  واأخرى  درا�صية  حلقاٍت 
�صريحتني  وت�صتهدف  معتمدة  �صهادات  متنح  دورات 
خمتلفتني من اجلمهور، االأوىل هي �صريحة املتداولني 
لال�صتفادة  ي�صعون  الذين  االأفراد  وامل�صتثمرين  اجلدد 
ال�صريحة  اأما  امل�صتقات.  يف  اال�صتثمار  فر�س  من 
واملوؤ�ص�صات  الكرى  ال�صركات  �صريحة  فهي  الثانية 
خماطر  الإدارة  فعالة  حتّوط  اأدوات  عن  تبحث  التي 

العمالت وال�صلع.
و قال �صمري �صاه، مدير تطوير االأعمال يف بور�صة 

امل�صتقات ميكن  باأن  "لدينا قناعة  للذهب وال�صلع   دبي 
يف  االأعمال  ا�صتقرار  دعم  يف  حيويًا  دورًا  تلعب  اأن 
الراهنة. ويف  االقت�صادية  البيئة  االإقليمية يف  ال�صوق 

كاالأ�صهم  التقليدية  االأ�صول  فئات  فيه  تقع  الذي  الوقت 
امل�صتقات  توفر  ال�صغط،  حتت  والعقارات  العادية 
عن  ناهيك  للغاية،  وجذابة  بديلة  ا�صتثمارية  فر�صًة 

»دبي للذهب وال�سلع« تطلق اأول اأكادميية لتداول امل�ستقات فـي ال�سرق الأو�سط
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امل�صتويات  الإدارة  هامة  حتّوٍط  اأدوات  متثل  كونها 
العالية ملخاطر اأ�صعار ال�صلع واأ�صعار ال�صرف ال�صائدة 
اليوم. وتلتزم ’بور�صة دبي للذهب وال�صلع‘ بامل�صاهمة 
يف تعزيز النظام املايل للمنطقة من خالل رفع م�صتوى 
من  ال�صوق  لالعبي  ميكن  كو�صيلة  بامل�صتقات  الوعي 

خاللها تنويع اال�صتثمارات واإدارة املخاطر".
للذهب  دبي  بور�صة  "اأكادميية  توفر  و�صوف 
االحتياجات  خمتلف  تلبي  تعليمية  مناهج  وال�صلع" 
وتالئم كافة م�صتويات اخلرة. وتت�صمن هذه املناهج 
االأ�صواق  اأ�ص�س  ت�صتعر�س  التي  املبتدئني"  "وحدة 
التي  املتقدمني"  و"وحدة  امل�صتقات،  وتداول  املالية 
تعزيز  على  ال�صوق  يف  املحنكني  املحرتفني  ت�صاعد 

ا�صرتاتيجياتهم ومهاراتهم يف التداول.
طيٌف  "هناك  �صاه:  قال  االأكادميية،  اأهداف  وحول 
خمتلفة  قطاعاٍت  يف  االإقليمية  ال�صركات  من  وا�صع 
ميكنها  واالإن�صاءات،  واملن�صوجات  واملعادن  كال�صلع 
خماطر  من  التحوط  خالل  من  اأعمالها  ربحية  تعزيز 
احلظ،  ول�صوء  امل�صتقات.  با�صتخدام  وال�صلع  العمالت 
باالإمكانات  الوعي  م�صتوى  انخفا�س  من  نعاين  فاإننا 

الكاملة للم�صتقات كاأدوات فعالة للتحّوط."

كونها  من  االأكادميية  هذه  اأهمية  "تنبع  واأ�صاف 
ت�صاعدهم  للم�صاركني  رئي�صية  تعليمية  من�صًة  �صتوفر 
تداول  يلعبه  اأن  ميكن  الذي  للدور  فهمهم  تعزيز  على 
دبي  بور�صة  و�صتتوا�صل  اأعمالهم.  دعم  يف  امل�صتقات 
من  العديد  مع  املقبلة  االأ�صهر  خالل  وال�صلع  للذهب 
الوعي  تعزيز  بهدف  املنطقة  يف  االأعمال  جمتمعات 

بالفر�س التي توفرها هذه االأدوات املالية اجلذابة".
لالأكادميية  االأخرى  الرئي�صية  االأهداف  بني  ومن 
يف  املعارف  تبادل  وتعزيز  اخلرات  نطاق  تو�صيع 
جمال التداول. واإىل جانب الرامج التعليمية، �صتقوم 
للذهب وال�صلع" بن�صر مقاالت  "اأكادميية بور�صة دبي 

قائمة على الدرا�صات واملفاهيم واالأبحاث. 
م�صرتكة  درا�صية  حلقات  االأكادميية  �صتنظم  كما 
دعم  بهدف  القطاع  من  حمددة  وجهات  ملجموعات 
من  اأو�صع  �صريحٍة  متكني  اإىل  الرامية  جهودها 
التي  العديدة  املزايا  من  اال�صتفادة  من  اجلمهور 
وال�صلع.  للذهب  دبي  بور�صة  يف  التداول  يتيحها 
درا�صية  حلقاٍت  االأخرى  املبادرات  تت�صمن  و�صوف 
تقليدية واأخرى عر االإنرتنت �صيتم توفريها اأ�صبوعيًا 
�صهادات  متنح  دورات  اإىل  باالإ�صافة  جمانية،  ب�صورٍة 
معتمدة �صمن خمتلف فئات االأ�صول واالأدوات املالية، 
ال�صركات،  احتياجات  وفق  م�صممة  تدريبية  وجل�صات 
�صيتم  اأنه  اإىل  االإ�صارة  الطلب. وجتدر  ودرا�صات وفق 
باالأكادميية  اخلا�صة  الدرا�صية  احللقات  برنامج  ن�صر 
وال�صلع  للذهب  دبي  لبور�صة  االإلكرتوين  املوقع  على 

.www.dgcx.ae

الهندية  وال��روب��ي��ة  ال��ذه��ب  عقود  ت���داوالت  من��ت 
بن�صبة  وال�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  يف  االآج��ل��ة 
117% خالل �صهر نوفمر املا�صي، لت�صجل 919282 
املتداولة  العقود  حجم  اجمايل  بذلك  لريتفع  عقدًا، 
منذ بداية 2012 وحتى تاريخه اإىل 8،7 مليون عقد 

بنمو ن�صبته 140% مقارنة مع العام املا�صي.
ومن���ت ع��ق��ود ال���ذه���ب االآج���ل���ة، اأح����د امل��ن��ت��ج��ات 
بن�صبة  وال�صلع،  للذهب  دبي  بور�صة  يف  الرئي�صية 
عام  م��ن  ال�صهر  بنف�س  مقارنة  نوفمر  يف   %121

2011، م�صجلة 48967 عقدًا. 
خالل  قويًا  زخمًا  العقود  يف  ال��ت��داول  واكت�صب 
اأ�صعار  يف  احل��ادة  للتقلبات  نظرًا  االأخ��رية  االأ�صهر 
تكتنف  التي  الغمو�س  حالة  و�صط  الثمينة  املعادن 

االقت�صاد العاملي.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأن���در����ص���ون،  غ����اري  وق����ال 
الذهب  عقود  "برزت  وال�صلع  للذهب  دبي  لبور�صة 
االآجلة لدينا طوال عام 2012 كمعيار �صعري رئي�صي 
ال�صرق  منطقة  يف  لي�س  ال��ذه��ب،  ت��داول  ملجتمعات 
االآ�صيوية  التداول  مراكز  يف  بل  فح�صب،  االأو�صط 
دبي  االآجلة يف بور�صة  الذهب  اأي�صًا. وتوفر عقود 
وتنويع  للتحوط  ا�صتثنائية  اأداة  وال�صلع  للذهب 
للم�صاركني  ي�صمح  مم��ا  متقلبة،  بيئة  يف  املحافظ 
باإدارة املخاطر واال�صتفادة من حتركات ال�صوق على 

حد �صواء". ووا�صلت عقود الروبية الهندية االآجلة 
ال�صريعة  للذهب وال�صلع تداوالتها  يف بور�صة دبي 
يف نوفمر مع اأحجام تداول �صهرية بلغت 845451 
نوفمر  مع  مقارنة   %123 قدرها  منو  بن�صبة  عقدًا، 
2011. وو�صل حجم التداول منذ بداية العام حتى 
 %180 قدرها  بزيادة  عقدًا،   7810935 اإىل  تاريخه 

عن نف�س الفرتة من العام املا�صي. 

منو  يف  كبري  ب�صكل  ال��ع��م��الت  ع��ق��ود  واأ���ص��ه��م��ت 
وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  يف  ال��ت��داول  اأح��ج��ام 
خالل �صهر نوفمر، م�صجلة 853408 عقدًا - بزيادة 
قدرها 115% عن ال�صهر نف�صه من العام املا�صي. كما 
حالة  نتيجة  العمالت،  يف  احل��ادة  التقلبات  دفعت 
عدم اال�صتقرار االقت�صادي العاملي، امل�صتثمرين اإىل 

التحوط من خماطر اأ�صعار ال�صرف يف البور�صة.

تداولت »دبي للذهب وال�سلع« تنمو 140% خالل 11 �سهرًا
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