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3كرا ل3كم ع3لى دع3وت3ي إلل3قاء ال3كلمة ال3رئ3يسية ب3ال3نياب3ة ع3ن ه3يئة األوراق امل3ال3ية والس3لع
ش ً
بدولة اإلمارات العربية املتحدة في هذا املؤتمر املرموق.
أود أن أغ 33تنم ه 33ذه ال 33فرص 33ة أي ً 3
3ضا ألع 33رب ع 33ن ت 33قدي 33ري للجهود ال 33تي ت 33بذل 33ها ج 33معية
ع 33الق 33ات املس 33تثمري 33ن ف 33ي الش 33رق األوس 33ط ون 33جاح 33ها ف 33ي اس 33تقطاب ه 33ذا ال 33كوك 33بة م 33ن
ال33 3حضور امل33 3تخصصني ف33 3ي م33 3جال ع33 3الق33 3ات املس33 3تثمري33 3ن ،وم33 3مثلي أس33 3واق األس33 3هم
وال 33هيئات ال 33تنظيمية ،واملس 33تثمري 33ن ف 33ي األس 33واق ال 33ناش 33ئة ف 33ي امل 33نطقة ت 33حت س 33قف
واحد.
ي 33رك 33ز م 33وض 33وع م 33ؤت 33مر ال 33يوم ع 33لى ال 33دور ال 33حيوي لعالق 33ات املس 33تثمري 33ن وال 33دور ال 33بارز
ال 33ذي ت 33قوم ب 33ه ه 33يئة األوراق امل 33ال 33ية والس 33لع ف 33ي ت 33طوي 33ر أف 33ضل امل 33مارس 33ات ف 33ي م 33جال
ع3الق3ات املس3تثمري3ن ف3ي ه3ذه امل3نطقة .وب3نا ًء ع3لى ذل3ك ،أود أن أت3طرق إل3ى ال3دور ال3ذي
ت3لعبه ع3الق3ات املس3تثمري3ن ف3ي دول3ة اإلم3ارات ال3عرب3ية املتح3دة ودور ال3هيئات ال3تنظيمية
في حماية مصالح املستثمرين.
دورا م33 3حوريً33 3ا ف33 3ي ت33 3وف33 3ير التفاص33 3يل امل33 3تعلقة بس33 3الم33 3ة
ت33 3لعب ع33 3الق33 3ات املس33 3تثمري33 3ن ً
امل 33ؤس 33سة؛ إذ ي 33تعني ع 33لى الش 33رك 33ات ،بمج 33رد إدراج 33ها ،ال 33تواص 33ل ب 33صورة ف 33عال 33ة م 33ع
م 33ساه 33ميها والج 33مهور ع 33لى ن 33طاق واس 33ع ،وه 33و م 33ا س 33يساع 33د املس 33تثمري 33ن ع 33لى ف 33هم
الشركة وبالتالي دعم سعر أسهمها.
وي3تمثل ال3دور األس3اس3ي ل3عالق3ات املس3تثمري3ن ف3ي إدارة اه3تمام3ات ه3ذا الج3مهور م3ن
خ33الل وض33ع إط33ار ألنش33طة ال33تواص33ل ل33ضمان أن ي33كون م33جتمع االس33تثمار ع33لى دراي33ة
ت33ام33ة ب33أداء الش33رك33ات ولتح33دي33د امل33شكالت امل33حتملة ال33تي ق33د ت33ؤث33ر ع33لى س33معتها .وف33ي
ال3وق3ت ذات3ه ،ي3عمل ذل3ك ع3لى تحس3ني ف3هم اق3تراح االس3تثمار ال3خاص ب3الش3رك3ة وال3ذي
س 33يساع 33د ب 33دوره ع 33لى زي 33ادة ق 33يمة أس 33همها م 33ن خ 33الل ج 33ذب رؤوس األم 33وال ،وت 33قليل
التقلبات في أسعار األسهم ،وتخفيض تكاليف التمويل.

إن امل3علوم3ات ال3تي تنش3ره3ا إدارات ع3الق3ات املس3تثمري3ن م3ن خ3الل ب3رام3ج مح3ددة ج3ي ًدا
ال ت33ؤدي إل33ى وض33ع ت33صور ل33لوض33ع امل33ال33ي ل33لمؤس33سة ب33رم33تها فحس33ب ،ب33ل ت33سمح أي33ضاً
بتنفيذ استثمارات ناجمة عن وعي وثقة.
إض3اف3ة إل3ى ذل3ك ،ي3تعني ع3لى الش3رك3ة وم3دي3ري3ها ،وف3قا ً ل3لوائ3ح ال3تنظيمية ،ال3قيام بأن3واع
م3عينة م3ن اإلف3صاح ال3عام ،وي3تول3ى م3وظ3فو ع3الق3ات املس3تثمري3ن ف3ي الش3رك3ة إدارة ه3ذه
ال3عملية .وت3قف ال3عدي3د م3ن امل3بادئ وراء ه3ذه امل3تطلبات ،ب3ما ف3ي ذل3ك ال3رغ3بة ف3ي ض3مان
تكافؤ الفرص بني جميع املستثمرين واملساواة في الحصول على املعلومات.
وق3د ف3رض3ت ه3يئة األوراق امل3ال3ية والس3لع ع3لى ك3اف3ة الش3رك3ات ال3تي ت3رغ3ب ف3ي أن ت3درج
أس33همها ف33ي األس33واق أو أن ت33بقى م33درج33ة ف33يها ت33عيني م33وظ33ف م33تخصص ف33ي ع33الق33ات
املس33تثمري33ن ل33تقدي33م ال33دع33م ل33لرئ33يس ال33تنفيذي وامل33دي33ر امل33ال33ي .وإض33اف33ة إل33ى ذل33ك ،ي33جب
ع33لى ت33لك الش33رك33ات أن ت33سعى إل33ى نش33ر ع33رض ت33قدي33مي أس33اس33ي يس33لط ال33ضوء ع33لى
ال3شؤون امل3ال3ية واالس3ترات3يجية وال3توق3عات م3رة س3نوي3ا ً ع3لى األق3ل .وف3ي ال3حاالت امل3ثلى،
ي33جب تح33دي33ث ذل33ك ب33عد ك33ل م33رة ي33تم ف33يها نش33ر ال33نتائ33ج )ب33صورة رب33ع س33نوي33ة ،ون33صف
س33نوي33ة ،وس33نوي33ة ،وف33قا ً ل33لمتطلبات ال33تنظيمية( .وي33جب ع33لى الش33رك33ات امل33درج33ة االل33تزام
ب3امل3واع3يد ال3نهائ3ية املح3ددة ل3إلف3صاح ع3ن ال3نتائ3ج وال3تأك3د م3ن أن ي3تم اإلف3صاح ع3ن أي
م 33علوم 33ات ت 33ؤث 33ر ع 33لى ال 33سعر )ع 33مليات االن 33دم 33اج ،وع 33مليات االس 33تحواذ ،واملش 33روع 33ات
امل33تأخ33رة غ33ير املنج33زة ،وغ33ير ذل33ك( ب33ما ي33تماش33ى ت33ما ًم33ا م33ع امل33عاي33ير ال33دول33ية .وي33جب أن
ي3تبع ذل3ك ك3له إع3الن م3ن ال3بورص3ة وب3يان ص3حفي ل3لسوق .إض3اف3ة إل3ى ذل3ك ،ي3جب ع3لى
الش 33رك 33ات امل 33درج 33ة ت 33شكيل ف 33ري 33ق إلدارة األزم 33ات ي 33ضم ال 33رئ 33يس ال 33تنفيذي ،وامل 33دي 33ر
امل33ال33ي ،وم33وظ33ف ع33الق33ات املس33تثمري33ن ،واالت33صاالت امل33ؤس33سية ،وت33كنول33وج33يا امل33علوم33ات،
وال33تسوي33ق ،ف33ضالً ع33ن متح33دث رس33مي ل33لتعام33ل م33ع م33خاوف املس33تثمري33ن وال33تحكم ف33ي
أية مسائل تؤثر على السمعة أو التقييم.
وب3غض ال3نظر ع3ن ال3سياس3ات واإلج3راءات ،ي3تمثل دور ال3هيئات ال3تنظيمية وال3بورص3ات
ف33ي ال33تأك33د م33ن أن ت33تمتع أس33واق رأس المال ال33تي ت33عمل ف33يها الش33رك33ات واملس33تثمري33ن
ب 33امل 33تان 33ة وال 33حيوي 33ة وأن ت 33ضع ال 33تواص 33ل االس 33ترات 33يجي م 33ع املس 33تثمري 33ن ف 33ي ص 33لب
األعمال التي تقوم بها.
وف33ي ه33ذا اإلط33ار ،ط33رح33ت ه33يئة األوراق امل33ال33ية والس33لع ب33ال33تعاون م33ع ال33بورص33ات ع33دة
م 33بادرات ل 33دع 33م أف 33ضل امل 33مارس 33ات ف 33ي م 33جال ال 33تواص 33ل م 33ع املس 33تثمري 33ن وأص 33حاب
امل 33صلحة .وي 33شمل ذل 33ك امل 33بادئ اإلرش 33ادي 33ة امل 33تبعة ال 33تي وض 33عتها أس 33واق رأس امل 33ال
اإلم 33ارات 33ية ل 33تزوي 33د إدارات ع 33الق 33ات املس 33تثمري 33ن ب 33امل 33وارد امل 33ناس 33بة ،ف 33ضالً ع 33ن ق 33يام
ال3سوق3ني ب3اإلع3الن م3ؤخ3را ً ع3ن ت3كليف الش3رك3ات امل3درج3ة ب3تقدي3م ت3قاري3ر ب3شأن امل3سائ3ل
امل33تعلقة ب33ال33حوك33مة ال33بيئية واالج33تماع33ية وح33وك33مة الش33رك33ات .وإض33اف33ة إل33ى ذل33ك ،أود أن
أص33 3رح ف33 3ي ه33 3ذا ال33 3شأن أن ه33 3يئة األوراق امل33 3ال33 3ية والس33 3لع أط33 3لقت خ33 3طتها ال33 3رئ33 3يسية
ملش 33روع أس 33واق رأس امل 33ال املس 33تدام 33ة ف 33ي دي 33سمبر  2018وال 33تي ت 33تضمن ت 33وص 33يات

م 33بادرة األم 33م املتح 33دة ألس 33واق األس 33هم املس 33تدام 33ة املتح 33دة وت 33تماش 33ى م 33ع ت 33وص 33يات
امل 33نظمة ال 33دول 33ية ل 33هيئات األوراق امل 33ال 33ية .وق 33د أسس 33ت ال 33هيئة مج 33موع 33ة ع 33مل أس 33اس 33ية
ل3لتموي3ل املس3تدام ف3ي أس3واق رأس امل3ال وال3تي ت3ضم م3ختلف أص3حاب المصال3ح ،ب3ما
ف3ي ذل3ك ال3جهات امل3خول3ة ب3ال3تنظيم امل3ال3ي ،وال3بورص3ات ،وامل3صرف امل3رك3زي اإلم3ارات3ي،
ووزارة ال 33تغير امل 33ناخ 33ي وال 33بيئة ف 33ي ال 33دول 33ة ،وس 33لطة دب 33ي للخ 33دم 33ات امل 33ال 33ية ،وس 33وق
أبوظبي العاملي لتنفيذ الخطة املتوقع إنجازها بحلول منتصف عام .2020
وإض3اف3ة إل3ى ذل3ك ،ت3عد ال3جوالت ال3تروي3جية للمس3تثمري3ن ،وال3ورش ال3تثقيفية ال3تفاع3لية،
ودل 33 3يل ع 33 3الق 33 3ات املس 33 3تثمري 33 3ن أدوات إض 33 3اف 33 3ية تس 33 3تخدم 33 3ها ال 33 3بورص 33 3ات ،وال 33 3جهات
ال 33 3تنظيمية ،وإدارات ع 33 3الق 33 3ات املس 33 3تثمري 33 3ن ألداء أدواره 33 3م .وي 33 3رك 33 3ز م 33 3جتمع ع 33 3الق 33 3ات
املس3تثمري3ن ف3ي الش3رق األوس3ط أي ً
3ضا ع3لى دع3م أف3ضل امل3مارس3ات ف3ي م3جال ع3الق3ات
املستثمرين وتقديم برامج تعليمية عاملية الطراز للعاملني في هذا املجال.
ي33 3 3ش ِّكل املس33 3 3تثمرون األف33 3 3راد ش33 3 3ري33 3 3ان ح33 3 3ياة أس33 3 3واق األس33 3 3هم اإلم33 3 3ارات33 3 3ية؛ وي33 3 3قدم
املس33تثمرون األف33راد س33يول33ة ي33حتاج33ها ال33سوق ح33اج33ة م33اس33ة .وم33ما ي33وص33ى ب33ه أن ي33كون
ل 33دى ك 33اف 33ة الش 33رك 33ات امل 33درج 33ة ف 33ي ال 33دول 33ة ب 33رن 33ام 33ج س 33نوي ل 33عالق 33ات املس 33تثمري 33ن ي 33تسم
ب33ال33وض33وح وال33فاع33لية وي33رك33ز ع33لى المستثمري33ن األف33راد وامل33ساه33مني اآلخ33ري33ن .ول33لوص33ول
إل 33 3ى املس 33 3تثمري 33 3ن األف 33 3راد ع 33 3لى وج 33 3ه ال 33 3خصوص ،ي 33 3مكن ت 33 3شجيعهم ع 33 3لى ح 33 3ضور
اج 33تماع 33ات الج 33معية ال 33عموم 33ية ال 33سنوي 33ة للش 33رك 33ة ،أو ت 33خصيص ص 33فحة للمس 33تثمري 33ن
األف3راد ت3حت ق3سم ع3الق3ات املس3تثمري3ن ع3لى م3وق3ع الش3رك3ة ،أو اإلف3صاح ع3ن م3علوم3ات
أس 33اس 33ية م 33ن خ 33الل وس 33ائ 33ل اإلع 33الم ال 33تجاري 33ة وامل 33ال 33ية ف 33ي ال 33دول 33ة ب 33ال 33لغتني ال 33عرب 33ية
واإلنج3ليزي3ة .وم3ن ال3ضروري أن ت3عمل الش3رك3ات ع3ن ك3ثب م3ع أس3واق األس3هم ل3تشجيع
التواصل مع املساهمني عن طريق الخدمات املتنوعة التي قد تقدمها هذه األسواق.
وت3رى ه3يئة األوراق امل3ال3ية والس3لع أنه ي3مكن لبعض امل3علوم3ات األس3اس3ية أن ت3لعب دوراً
ك3بيرا ً ف3ي ض3مان ال3تواص3ل م3ع املس3تثمري3ن األف3راد ب3طري3قة س3لسة وف3عالة .وي3جب ع3لى
م33وظ33في ع33الق33ات املس33تثمري33ن ال33تأك33د م33ن أنه ي33مكن ملس33تثمري ال33قطاع ال33خاص ال33عثور
ب3سهول3ة ع3لى ب3يان3ات ال3تواص3ل م3ع الش3رك3ة امل3نشورة ف3ي ك3اف3ة ق3نوات ال3تواص3ل ،ب3ما ف3ي
ذل3ك ع3ناوي3ن ال3بري3د اإلل3كترون3ي ال3خاص3ة ب3فري3ق ع3الق3ات املس3تثمري3ن ،ب3دالً م3ن ال3تواص3ل
مع مدير املوقع أو قسم تكنولوجيا املعلومات.
وق3د ط3لبت ه3يئة األوراق امل3ال3ية والس3لع م3ن الش3رك3ات إرس3ال دع3وات ح3ضور اج3تماع3ات
الج 33معية ال 33عموم 33ية ال 33سنوي 33ة ع 33ن ط 33ري 33ق ال 33رس 33ائ 33ل ال 33نصية ال 33قصيرة ورس 33ائ 33ل ال 33بري 33د
اإلل33كترون33ي إل33ى ك33اف33ة املس33تثمري33ن ل33تعزي33ز م33شارك33ة املس33تثمري33ن األق33لية .وع33الوة ع33لى
ذل33ك ،خ33صصت ال33هيئة ص33فحة لح33ماي33ة املس33تثمري33ن األق33لية ع33لى م33وق33عها اإلل33كترون33ي؛
لتعريف املستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم ولتقديم كافة املعلومات الضرورية األخرى.
وت 33عمل ه 33يئة األوراق امل 33ال 33ية والس 33لع م 33ع أس 33واق امل 33ال ب 33ال 33دول 33ة ل 33طرح خ 33يار ال 33تصوي 33ت
اإللكتروني كأحد الخيارات األخرى لتحقيق املشاركة الكاملة.

وت3تضح ك3اف3ة ال3جهود ال3تي ي3بذل3ها م3ختلف أص3حاب امل3صال3ح م3ن خ3الل ال3زي3ادة ال3كبيرة
ف 33ي أع 33داد املس 33تثمري 33ن ال 33دول 33يني ،م 33ا ي 33ؤدي إل 33ى خ 33لق ك 33تلة ح 33رج 33ة وزي 33ادة مس 33توى
ال33سيول33ة ،واأله33م م33ن ذل33ك ك33له أن33ها ت33دع33م ت33طور أس33واق33نا م33ن خ33الل ت33شجيع الش33رك33ات
املدرجة على تبني املزيد من أفضل املمارسات في الشفافية وحوكمة الشركات.
إن الس33 3بب ال33 3رئ33 3يسي وراء ت33 3غير ه33 3يكل ال33 3سوق ه33 3و ال33 3قواع33 3د ال33 3تنظيمية واح33 3تياج33 3ات
املس3تثمري3ن وال3تكنول3وج3يا الج3دي3دة؛ ف3االت3صاالت م3ع املس3تثمري3ن )ع3الق3ات املس3تثمري3ن(
أص3بحت ف3ي أي3ام3نا ه3ذه أك3ثر أه3مية م3ن أي وق3ت م3ضى ،الس3يما ف3ي ظ3ل التح3دي3ات
ال3نات3جة ع3ن ت3غير األس3واق وزي3ادة أص3حاب امل3صال3ح واألط3راف األس3اس3ية امل3ؤث3رة ف3ي
األعمال ،بدءا ً من املوظفني والعمالء والجمهور وصوالً إلى مجتمع االستثمار.
وبس3بب دوره3م ال3خارج3ي ف3ي ع3الق3ات املس3تثمري3ن ،ال ي3تعني ع3لى ه3ؤالء م3عرف3ة م3ا ي3دور
ف33 3ي الش33 3رك33 3ة فحس33 3ب ،وإن33 3ما ي33 3جب ع33 3ليهم أي33 3ضا ً اإلمل33 3ام بظروف االق33 3تصاد ال33 3كلي،
وال33بيئة ال33تناف33سية ،وال33قوان33ني ال33تنظيمية امل33تغيرة ،ف33ضالً ع33ن االت33جاه33ات االس33تثماري33ة
ال33ناش33ئة م33ثل االس33تدام33ة وامل33سائ33ل األخ33رى امل33تعلقة ب33امل33سؤول33ية االج33تماع33ية للش33رك33ات.
وس 33يكون لعالق 33ات املس 33تثمري 33ن دور أس 33اس 33ي ف 33ي ال 33تأك 33د م 33ن أن ي 33تم إط 33الع ك 33اف 33ة
أص3حاب امل3صال3ح ع3لى األع3مال ال3تي ت3قوم ب3ها الش3رك3ة ف3ي ه3ذا امل3جال ب3صورة ف3عال3ة
وأن ي33تم ت33وض33يح ال33رس33ائ33ل األس33اس33ية ع33ن ال33دع33م امل33عنوي وامل33ال33ي ال33ذي ت33قدم33ه الش33رك33ة
فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات.
ت 33عد ع 33الق 33ات املس 33تثمري 33ن ج 33ز ًءا ال يتج 33زأ م 33ن اإلط 33ار ال 33جيد ل 33حوك 33مة الش 33رك 33ات؛ ف 33هي
ت33دي33ر امل33علوم33ات وال33قنوات ال33تي ي33تم م33ن خ33الل33ها إط33الع ال33عال33م ال33خارج33ي ع33لى ال33جهود
ال33تي ي33بذل33ها املج33لس واإلدارة ،ك33ما أن33ها ت33شكل ح33لقة وص33ل م33همة ل33فهم ك33يفية اس33تالم
ت3لك ال3رس3ائ3ل .وي3جب أن ت3قدم ع3الق3ات املس3تثمري3ن أي ً
3ضا وس3يلة غ3ير م3تحيزة ي3قوم م3ن
خ3الل3ها أص3حاب امل3صال3ح ب3االس3تعالم ع3ن أنش3طة الش3رك3ة وم3ناقش3تها .وب3ال3تال3ي ،ف3إن
ال 33عام 33لني ف 33ي م 33جال ع 33الق 33ات املس 33تثمري 33ن ال يعملون ع 33ن ك 33ثب م 33ع املج 33لس فحس 33ب،
ولكنهم يعملون أيضا ً مع موظفي الحوكمة اآلخرين في الشركة.
وع 33ادة م 33ا ت 33شكل ع 33الق 33ات املس 33تثمري 33ن ن 33قطة االت 33صال األس 33اس 33ية ف 33يما ي 33تعلق ب 33كاف 33ة
االس3تفسارات ال3خارج3ية ب3خصوص أنش3طة الحوك3مة ال3تي ت3مارس3ها الش3رك3ة ،وأس3عار
أس3همها ،ب3اإلض3اف3ة إل3ى األرق3ام امل3تعلقة ب3األداء ف3ي ال3سنوات امل3اض3ية املس3تخدم3ة ف3ي
التح 33 3ليالت واالت 33 3صاالت ال 33 3رس 33 3مية م 33 3ع امل 33 3ساه 33 3مني ب 33 3خصوص ه 33 3ذه األنش 33 3طة ،م 33 3ثل
اج33تماع33ات الج33معية ال33عموم33ية ال33سنوي33ة ،واج33تماع33ات الج33معية ال33عموم33ية غ33ير ال33عادي33ة،
وت 33 3وزي 33 3عات األرب 33 3اح ،واألع 33 3مال األخ 33 3رى للش 33 3رك 33 3ة .ون 33 3ظرا ً إل 33 3ى ح 33 3ساس 33 3ية م 33 3ثل ه 33 3ذه
امل 33 3علوم 33 3ات وال 33 3عمليات وت 33 3عقيده 33 3ا ،ف 33 3إن ال 33 3تعام 33 3ل م 33 3عها ي 33 3تطلب مس 33 3توى م 33 3عني م 33 3ن
االح3تراف3ية وامل3هارات ال3تنظيمية وال3نزاه3ة .ل3ذا ،ف3إن3ه م3ن ال3ضروري ت3وف3ير م3وارد م3ناس3بة
إلدارة عالقات املستثمرين وإخضاع هذه اإلدارة لعملية تطوير مستمرة.

وف 33يما ي 33تعلق ب 33إج 33راءات ال 33تنفيذ ،ت 33تول 33ى ه 33يئة األوراق امل 33ال 33ية والس 33لع ،ب 33صفتها ال 33جهة
3فصلة ل33لتحقق م33ن
ال33رق33اب33ية ع33لى األس33واق ،إج33راء ع33مليات ت33دق33يق م33ختلفة وت33حقيقات مّ 3
امل 33يزان 33يات ال 33عموم 33ية للش 33رك 33ات ،ب 33حثا ً ع 33ن أس 33باب/اح 33تماالت االخ 33تالس وس 33وء اإلدارة
ال 33ذي ي 33ؤدي إل 33ى إف 33الس الش 33رك 33ات ،ك 33ما س 33نت ال 33هيئة أي ً 3
3ضا ل 33وائ 33ح ل 33ضمان ج 33ودة
التدقيق الخارجي.
ك 33ان ه 33دف 33ي م 33ن ذك 33ر ك 33ل م 33ا س 33بق ه 33و ال 33تأك 33يد ع 33لى ال 33دور ب 33ال 33غ األه 33مية ال 33ذي ت 33لعبه
ع33الق33ات املس33تثمري33ن ف33ي وق33تنا ال33حال33ي وتح33دي33د امل33وض33وع األس33اس33ي للح33دث وح33لقات
ال3نقاش ال3تال3ية ،وإن3ني أت3طلع إل3ى س3ماع امل3زي3د م3ن األف3كار م3ن ك3اف3ة املتح3دث3ني أث3ناء
املناقشات األخرى.
شكرا لكم
ً

