الكلمة الرئيسية
لسعادة الدكتور /عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق املالية والسلع
في قمة إعادة هيكلة الشركات
بتاريخ  11سبتمبر  -فندق العنوان ،دبي مول
املوضوع  :تحسني آفاق املعامالت في اإلمارات العربية املتحدة من
خالل تأسيس نظام سليم لحوكمة الشركات ،وتسهيل إعادة الهيكلة
املالية إلدارة حاالت اإلفالس بفعالية ،وتحسني املناخ االستثماري
في املنطقة
السيدات والسادة صباح الخير.
1كرا ل11كم ع11لى دع11وت11ي إلل11قاء ال11كلمة ال11رئ11يسية ب11ال11نياب11ة ع11ن ه11يئة األوراق امل11ال11ية
شً 1
والس1لع ،ال1جهة ال1رق1اب1ية ع1لى األس1واق امل1ال1ية ف1ي دول1ة اإلم1ارات ال1عرب1ية املتح1دة،
في هذه القمة املرموقة.
أود أن أغ 11تنم ه 11ذه ال 11فرص 11ة ألق 11در ج 11هود ش 11رك 11ة الش 11رق األوس 11ط ل 11الس 11تشارات
ال11عامل11ية؛ ل11تسهيل ت11واج11د م11ثل ه11ذه الش11بكة ال11غنية ال11تي تج11مع ال11هيئات ال11تنظيمية
وال 11 1بنوك والش 11 1رك 11 1ات م 11 1تعددة ال 11 1جنسيات وامل 11 1كات 11 1ب ال 11 1عائ 11 1لية واملس 11 1تثمري 11 1ن م 11 1ن
امل11ؤس11سات وش11رك11ات االس11تشارات ب11ني أص11حاب امل11صال11ح اآلخ11ري11ن وال11خبراء ف11ي
إعادة هيكلة الشركات في املنطقة تحت سقف واحد.
ب1االن1تقال إل1ى ال1كلمة ال1خاص1ة ب1ي ،م1ن خ1الل دوري ك1رئ1يس ت1نفيذي ل1هيئة األوراق
امل 11ال 11ية والس 11لع ون 11ائ 11ب رئ 11يس ل 11جنة إع 11ادة ال 11هيكلة امل 11ال 11ية ف 11ي اإلم 11ارات ال 11عرب 11ية
املتح11دة ورئ11يس م11شارك ملج11موع11ة ع11مل ح11وك11مة الش11رك11ات ال11تاب11عة مل11نظمة ال11تعاون
وال 11تنمية االق 11تصادي 11ة مل 11نطقة الش 11رق األوس 11ط وش 11مال إف 11ري 11قيا ،س 11أتح 11دث ع 11ن
ال1كيفية ال1تي ي1مكن أن ي1ؤدي ب1ها وج1ود ن1ظام س1ليم ل1حوك1مة الش1رك1ات إل1ى ت1سهيل
إع11 1ادة ال11 1هيكلة امل11 1ال11 1ية إلدارة اإلف11 1الس ب11 1فاع11 1لية وتحس11 1ني م11 1ناخ االس11 1تثمار ف11 1ي
املنطقة.

دورا م 11حور ًي 11ا ف 11ي ال 11تخفيف م 11ن آث 11ار إف 11الس
ت 11ؤدي ال 11حوك 11مة امل 11ثلى للش 11رك 11ات ً
الش 11رك 11ات ال 11نات 11ج ع 11ن امل 11خال 11فات امل 11ال 11ية وس 11وء اإلدارة .ف 11على ال 11رغ 11م م 11ن ال 11تقدم
ال11كبير ال11ذي ت11م ت11حقيقه خ11الل ال11عقد امل11اض11ي ف11ي إن11شاء أُط11ر ح11وك11مة للش11رك11ات
امل11درج11ة ع11لى وج11ه ال11خصوص ،والس11يما ف11ي ال11دول ال11تي ت11متلك أس11واق رأس م11ال
ك 11بيرة ،إال أن ال 11تقدم املح 11رز ف 11ي تحس 11ني ح 11وك 11مة الش 11رك 11ات ال 11عائ 11لية ذات امل 11لكية
ال1خاص1ة ك1ان أب1طأ ب1شكل م1لحوظ .ونiتيجة لiذلiك ،تiتفاوت جiودة مiمارسiات
الiحوكiمة الiتي تiطبقها الشiركiات الiخاصiة فiي مiنطقة الشiرق األوسiط
وشiiمال أفiiريiiقيا ت 11فاوت 1ا ً ك 11بيراً؛ ف 11في ح 11ني أن ب 11عض الش 11رك 11ات ق 11د ت 11بنت ث 11قاف 11ة
أف 11ضل ل 11لحوك 11مة ،الت 11زال ش 11رك 11ات أخ 11رى ت 11طبق م 11مارس 11ات ال ت 11تناس 11ب م 11ع ال 11بيئة
االق11 1تصادي11 1ة ال11 1تي م11 1ا ي11 1فتأ ي11 1تزاي11 1د ت11 1عقيده11 1ا وارت11 1باط11 1ها ب11 1االق11 1تصاد ال11 1عامل11 1ي.
بiاإلضiافiة إلiى أن هiياكiل الiتمويiل والiهياكiل الiقانiونiية وهiياكiل املiلكية
وتiiكويiiن مجiiلس اإلدارة ومiiعايiiير الiiشفافiiية واإلفiiصاح يiiجعل تiiنفيذ
املiiبادئ السiiليمة لiiحوكiiمة الشiiركiiات مiiهمة صiiعبة فiiي مiiنطقة الشiiرق
األوسط وشمال أفريقيا.
وف 11 1يما ي 11 1تعلق األم 11 1ر ب 11 1دول 11 1ة اإلم 11 1ارات ال 11 1عرب 11 1ية املتح 11 1دة ،ي iiتعني ع iiلى ج iiميع
الشiiركiiات املiiدرجiiة تiiقديiiم تiiقريiiر عiiن حiiوكiiمة الشiiركiiات إلiiى األسiiواق
ب iiال iiلغتني ال iiعرب iiية واإلنج iiليزي iiة ب11 1اس11 1تخدام ل11 1غة  ،XBRLوت11 1كون م11 1تاح11 1ة
للج11 1مهور ال11 1عام .وت11 1وف11 1ر م11 1ثل ه11 1ذه ال11 1تقاري11 1ر إف11 1صاح11 1ات رئ11 1يسية ح11 1ول م11 1ختلف
م11ؤش11رات ال11حوك11مة م11ثل ت11كوي11ن مج11لس اإلدارة وم11ناص11ب مج11لس اإلدارة األخ11رى
وامل 11كاف 11آت وت 11عوي 11ض أع 11ضاء مج 11لس اإلدارة ونس 11بة ت 11مثيل ال 11نساء واإلف 11صاح 11ات
ع1ن م1عام1الت امل1دي1ري1ن وح1يازات أس1هم الش1رك1ة ب1ما ف1ي ذل1ك ت1لك ال1خاص1ة بش1رك1ة
املجموعة أو الشركة ذات الصلة.
ب11اإلض11اف11ة إل11ى م11ا س11بق ،ف11قد ك11لفت اآلن ه11يئة األوراق امل11ال11ية والس11لع الش11رك11ات
امل1درج1ة ب1ال1تأك1د م1ن أن جiميع مiراسiالت املسiتثمر الiخاص بiهم وإعiالنiاتiه
ث iiنائ iiية ال iiلغة ،ك11 1ما أن11 1ها أل11 1زم11 1ت ج11 1ميع الش11 1رك11 1ات امل11 1درج11 1ة ب11 1إن11 1شاء م iiكتب
مiiخصص لiiعالقiiات املسiiتثمريiiن ونش 11ر ال 11بيان 11ات ال 11خاص 11ة ب 11االت 11صال ع 11لى
امل1وق1ع اإلل1كترون1ي ل1لتسهيل ع1لى املس1تثمري1ن .وط1لبت ال1هيئة أي ً
1ضا م1ن الش1رك1ات
إرسiiال دعiiوتiiها الجiiتماع الجiiمعية الiiعمومiiية الiiسنوي عiiبر الiiرسiiائiiل
ال iiنصية ال iiقصيرة وال iiبري iiد اإلل iiكترون iiي إل11 1ى ج11 1ميع املس11 1تثمري11 1ن ل11 1تعزي11 1ز

م 11 1شارك 11 1ة املس 11 1تثمري 11 1ن األق 11 1لية .ع 11 1الوة ع 11 1لى ذل 11 1ك ،ف 11 1قد أن 11 1شأت الهيئة ص iiفحة
مiخصصة لحiمايiة املسiتثمريiن األقiلية عiلى املiوقiع اإللiكترونiي ال1خاص
ب11ها وال11تي ت11جعل املس11تثمر ع11لى ع11لم ب11حقوق11ه وم11سؤول11يات11ه وت11وف11ر ج11ميع امل11علوم11ات
ال1ضروري1ة األخ1رى .وتج1در اإلش1ارة ه1نا إل1ى أن ال1هيئة ن1ظمت أسiبوع حiوكiمة
الشiiركiiات فiiي بiiدايiiة الiiعام حiiيث عiiقدت ورش عiiمل مiiخصصة ملجiiلس
إدارة الش ii i iرك ii i iات امل ii i iدرج ii i iة ل ii i iتثقيفهم ح ii i iول ال ii i iدور ال ii i iخاص ب ii i iهم
ومسؤول iiيات iiهم ،الس iiيما ت iiجاه ح iiماي iiة م iiصال iiح املس iiتثمري iiن األق iiلية،
ولiiكي تiiكون عiiلى درايiiة أيiiضا ً بجiiميع الiiتطورات والiiتغيرات األخiiرى
في كتاب األحكام .rulebook
وف11 1يما ي11 1تعلق ب iiال iiتوازن ب iiني الجنس iiني وت iiمثيل امل iiرأة ف11 1ي م11 1جال11 1س إدارة
الش11 1رك11 1ات ،ف11 1إن ال11 1دراس11 1ة امل11 1يدان11 1ية تظه11 1ر أن ال iiنساء اإلم iiارات iiيات ل iiدي iiهن
الiتعليم والiخبرة واملiثابiرة لiيصبحن أعiضاء فiي مجiلس إدارة الشiركiة.
ف1هن ج1اه1زات وع1لى اس1تعداد ل1ذل1ك؛ ف1قط ب1حاج1ة إل1ى ال1فرص1ة .وي1تطلب ه1ذا األم1ر
ت 11غيير ف 11ي امل 11واق 11ف والس 11لوك ورؤي 11ة م 11نفتحة ت 11كون ع 11لى اس 11تعداد ل 11قبول ال 11تغيير.
فiiقد صiiنف الiiتقريiiر الiiعاملiiي لiiلفجوة بiiني الجنسiiني الiiصادر فiiي عiiام
 2018عiن املiنتدى االقiتصادي الiعاملiي دولiة اإلمiارات الiعربiية املتحiدة
كiiأفiiضل دولiiة فiiي مiiنطقة الشiiرق األوسiiط وشiiمال إفiiريiiقيا مiiن حiiيث
املiساواة فiي األجiور ومiن حiيث عiدد الiنساء فiي املiناصiب الiوزاريiة م1ع
ال 11 1تحسينات املسج 11 1لة ف 11 1ي ال 11 1تكاف 11 1ؤ ب 11 1ني الجنس 11 1ني ف 11 1ي ع 11 1دد املش 11 1رع 11 1ني وك 11 1بار
املسؤولني واملديرين واملؤشرات األخرى املتعلقة بمتوسط العمر املتوقع.
وان11طالق1ا ً م11ن ذل11ك ،ف11إن هiيئة األوراق املiالiية والسiلع بiصدد تiطويiر نiظام
ضiوابiط حiوكiمة الشiركiات لiيشمل عiلى تiعيني امiرأة واحiدة عiلى األقiل
فiي مiجالiس إدارة الشiركiات املiدرجiة )مiع اسiتهداف  (٪20واع1تماد ت1طبيق
م11 1بدأ االم iiتثال أو ال iiتوض iiيح وه iiيكل ال iiحوك iiمة امل iiزدوج iiة وت11 1كليف ذوي
الiiخبرة املiiناسiiبة واملiiعرفiiة والiiكفاءات واملiiهارات ومiiعايiiير اسiiتقاللiiية
أعiiضاء مجiiلس اإلدارة ب11ما ف11ي ذل11ك ت11دري11بهم وت11قييمهم وتح11دي11د مiiهام أمiiني
مجلس اإلدارة.

ب 11اإلض 11اف 11ة إل 11ى ذل 11ك ،ي 11تم أي ً 1
1ضا ت 11قييم م 11قترح 11ات م 11ثل إن 11شاء لiiجنة املiiخاطiiر
والiلجنة الiفنية وتحiديiد إجiراءات الiرقiابiة الiداخiلية والiتدقيق الiداخiلي
ودور املiدقق الiداخiلي ومسؤول املiخاطiر ومسؤول االمiتثال األسiاسiي
بiاإلضiافiة إلiى اإلفiصاح املiتكامiل وإط1ار ع1مل ح1وك1مة الش1رك1ات ال1تاب1عة .وم1ع
1ظرا ألن 11نا
ذل 11ك ،أود أن أوض 11ح أن ه 11ذه امل 11قترح 11ات ق 11يد ال 11دراس 11ة وليس 11ت ن 11هائ 11ية ن ً 1
ن11درس ح11ال11يا ً االرت11قاء ب11مناخ ح11وك11مة الش11رك11ات ف11ي اإلم11ارات ال11عرب11ية املتح11دة ف11ي
ضوء اإلطار القانوني الحالي في الدولة.
وف 11يما ي 11تعلق ب 11تداب 11ير ال 11تنفيذ ،ف 11إن ه 11يئة األوراق امل 11ال 11ية والس 11لع ب 11صفتها ال 11جهة
ال 11 1رق 11 1اب 11 1ية ع 11 1لى األس 11 1واق ت 11 1تول 11 1ى ال 11 1قيام ب 11 1إج 11 1راء عii iمليات تii iدقيق مii iختلفة
وتiiحقيقات مiiفصلة للتحقق مiiن املiiيزانiiية الiiعمومiiية للشiiركiiات بهiiدف
التحقق مii iن أسii iباب/اخii iتالس مii iحتمل لii iلصندوق وس 11 1وء اإلدارة وال 11 1تي
ت1ؤدي إل1ى إع1سار الش1رك1ات ك1ما س1نت ال1هيئة أي ً
1ضا أن1ظمة ل1ضمان ج1ودة ال1تدق1يق
الخارجي.
ب11 1اإلض11 1اف11 1ة إل11 1ى م11 1ا س11 1بق ،ت iiفحص ه iiيئة األوراق امل iiال iiية والس iiلع أي ً i
iضا
ط ii iلبات الش ii iرك ii iات ال ii iتي ت ii iنوي اإلدراج م ii iن خ ii iالل االك ii iتتاب ال ii iعام
كشiركiات حiديiثة الiتأسiيس  green fieldوجiمع األمiوال مiن الجiمهور
وذلiك لiضمان اإلفiصاح الiكافiي وحiمايiة املسiتثمريiن وتحسiني ثiقتهم
وطiiمأنiiتهم بiiأن هiiذه الشiiركiiات ال تiiندرج ضiiمن تiiلك الiiتي تiiعانiiي مiiن
صعوبات مالية ،وهو ما يؤدي إلى مشاكل مالية معقدة عند اإلدراج.
وب 11غرض ت 11عزي 11ز ش 11فاف 11ية م 11ناخ االس 11تثمار ،ق 11دم 11ت ه 11يئة األوراق امل 11ال 11ية والس 11لع
اق1تراح1ا آخ1ر ي1تمثل فiي إصiدار مشiروع نiظام إلطiالق مiنصة ثiانiويiة فiي
الiبورصiة تiخصص للشiركiات الiخاسiرة ،وي11طلب م11ن ه11ذه الش11رك11ات ت11قدي11م
خطة إلعادة الهيكلة وسيتم مراقبتها في قائمة املراقبة.
فiiيما يتعلق بiiإعiiادة الiiهيكلة ،اتخiiذت دولiiة اإلمiiارات الiiعربiiية املتحiiدة
خiiطوة إلiiى األمiiام فiiي إصiiالح نiiظام اإلعiiسار الiiخاص بiiها مiiن خiiالل
إصiiدار قiiانiiون اإلفiiالس وإنiiشاء لiiجنة إعiiادة الiiهيكلة املiiالiiية )(FRC
ال 11تي أدخ 11لت ت 11غييرات ك 11بيرة ت 11تعلق بح 11ماي 11ة امل 11ؤس 11سات ال 11تي ت 11واج 11ه ص 11عوب 11ات
مالية وتقديم املساعدة لها .وقد القت هذه التغييرات ترحيبا ً من األسواق.

وق iiد ت iiم ت iiأس iiيس ل iiجنة إع iiادة ال iiهيكلة امل iiال iiية ل iiغرض رئ iiيسي ه iiو
اإلشiراف عiلى إجiراءات إعiادة الiهيكلة املiالiية للمؤسiسات املiالiية فiي
دولiiة اإلمiiارات الiiعربiiية املتحiiدة ،ومiiن ثiiم فiiإنiiها تiiوفiiر فiiرصiiة خiiاصiiة
إلعiادة الiهيكلة خiارج املiحكمة للمؤسiسات املiالiية ،وهiو تiطور جiديiد
فiiي دولiiة اإلمiiارات الiiعربiiية املتحiiدة ،قiiد يُiiثبت أنiiه آلiiية مiiفيدة إلعiiادة
ه iiيكلة امل iiراك iiز امل iiال iiية ل iiتلك املؤس iiسات خ iiارج إط iiار ع iiملية اإلع iiسار
الii iرسii iمية بهii iدف حii iمايii iة املؤسii iسات املii iالii iية بii iالii iنظر إلii iى حجii iمها
وأهميتها وتأثيرها على االقتصاد الوطني.
وت11تمثل ال11وظ11يفة ال11رئ11يسية األخ11رى لiلجنة إعiادة الiهيكلة املiالiية فiي إنiشاء
سج iiل ل iiألف iiراد وال iiكيان iiات ،وه iiم امل iiدي iiري iiن غ iiير املؤه iiلني والش iiرك iiات
املiiفلسة الiiتي تiiخضع لiiقيود أو عiiدم األهiiلية الiiقانiiونiiية ال 11ذي ت 11أم 11ر ب 11ه
امل11حكمة ،وف ً 1قا ألح11كام ق11ان11ون اإلف11الس ،ف11ضالً ع11ن امل11حاف11ظة ع11لى ه11ذا السج11ل.
1تاح1ا للج1مهور ،ف1سيقوم لiلمرة األولiى بiتقديiم الiبحوث
وإذا أص1بح السج1ل م ً 1
ال1خاص1ة ب1اإلف1الس ف1ي ال1دول1ة وم1ساع1دة امل1قرض1ني وامل1ؤس1سات امل1ال1ية ع1لى ت1قييم
الوضع املالي للمقترضني بشكل أفضل.
وت1كشف ت1جارب أخ1رى ع1ن أن وج1ود ن1ظام س1ليم ل1حوك1مة الش1رك1ات ي1دع1مه ق1ان1ون
اإلف 11الس وإدارة ش 11ام 11لة لش 11رك 11ات ال 11تي ب 11صدد أن ت 11تعرض ل 11ذل 11ك -ب 11ما ف 11ي ذل 11ك
إش1راك وس1يط رس1مي ف1ي ع1ملية إع1ادة ال1هيكلة امل1ال1ية -ي1مكن أن ي1ساع1د ف1ي كس1ر
ح11االت الج11مود وت11جنب امل11زي11د م11ن اإلج11راءات ال11رس11مية وإج11راءات ال11تقاض11ي أم11ام
امل 11حاك 11م ،ك 11ذل 11ك ف 11إن وج 11ود ذل 11ك ال 11نظام ه 11و أم 11ر ص 11حي ب 11شكل ع 11ام وي 11سهم ف 11ي
التعافي السريع للشركات واالقتصاد ككل.
إن ت11شكيل ل11جنة إع11ادة ال11هيكلة امل11ال11ية ي11لبي امل11تطلبات ال11دول11ية مل11ؤش11ر ال11تناف11سية
ال 11عامل 11ية ،وال س 11يما ت 11قري 11ر س 11هول 11ة م 11مارس 11ة أنش 11طة األع 11مال ال 11صادر ع 11ن ال 11بنك
ال 11 1دول 11 1ي ،وذل 11 1ك ع 11 1لى أس 11 1اس أن ت 11 1وف 11 1ير آل 11 1ية ل 11 1تسوي 11 1ة ال 11 1دي 11 1ون خ 11 1ارج امل 11 1حكمة
وإج 11راءات اإلف 11الس ال 11تقليدي 11ة ق 11د أص 11بح م 11طلبًا دول 1يًا ي 11نبغي ت 11وف 11يره ف 11ي ق 11وان 11ني
اإلف1الس الح1دي1ثة وق1د ك1ان ع1ام ً1ال رئ1يسا ف1ي ت1مكني دول1ة اإلم1ارات ال1عرب1ية املتح1دة
م 11ن ال 11حصول ع 11لى م 11كان 11ة أع 11لى ف 11ي م 11ؤش 11ر س 11هول 11ة م 11مارس 11ة أنش 11طة األع 11مال

ال1صادر ع1ن ال1بنك ال1دول1ي وخ1ري1طة ال1طري1ق االق1تصادي1ة املس1تقبلية ل1دول1ة اإلم1ارات
العربية املتحدة.
ويiتيح هiذا الiنظام الiتنظيمي والiقضائiي والتشiريiعي الiداعiم مiرونiة
األعiمال للشiركiات املiتعثرة وتiعزيiز ثiقة املسiتثمريiن وتiعزيiز االسiتثمار
األجنبي املباشر في املنطقة.
أخ 11يرا ً أرج 11و أن ت 11كون األف 11كار ال 11تي ط 11رح 11تها ح 11ققت ال 11فائ 11دة امل 11رج 11وة لج 11مهور
ال1حضور وامل1تاب1عني .وأت1طلع إل1ى م1شارك1ة امل1زي1د م1ن األف1كار م1ع ج1ميع املتح1دث1ني
وإجراء املزيد من النقاشات.
وشكرا لكم جميعا وأتمنى لكم التوفيق.

