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ل��ن��ت��وا���ص��ل ب��ا ح��دود
اأي مكان اأي وقت ويف  يف 

الآن...وبعد اأن اأ�صبحت خدمات هيئة الأوراق املالية وال�صلع 
مبتناول يدك اأينما كنت ويف اأي وقت �صئت على اأي من الأجهزة 
الذكية ومن خال مركز التطبيقات جوجل باي واأبل �صتور 

الهيئة والأنظمة  اأ�صبح باإمكانك الطاع على قانون  فقد 
ذات  والقرارات  التعميمات  وكذلك  مبقت�صاه  ال�صادرة 

ميزة  من  ال�صتفادة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلة، 
اللغتني  من  بكل  املتوفرة  البحث  حمرك 

العربية والإجنليزية.
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يتزامن �صدور هذا العدد من جملة "اأوراق م�لية" مع مرور 20 ع�مً� على �صدور قرار املغفور له ب�إذن الله 
ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن طيب الله ثراه رقم )4( ل�صنة 2000 الذي و�صع حجر الأ�ص��س يف �صرح هيئة 

الأوراق امل�لية وال�صلع والأ�صواق امل�لية النظ�مية ب�لدولة.
ومنذ ذلك احلني انطلقت الهيئة بخطوات �صريعة من اأجل حتقيق الأهداف التي اأنيطت به�، فق�مت بتطوير 
منظومة ت�صريعية متك�ملة تتن�ول كل م�يتعلق ب�إ�صدار واإدراج وتداول الأوراق امل�لية وعقود ال�صلع واآلي�ته�، 
كم� ق�مت ب�تخ�ذ الإجراءات التي من �ص�أنه� النهو�س ب�صوق راأ�س امل�ل الوطني بن�ء على اأ�ص�س علمية ومهنية 

ووفق اأف�صل املم�ر�ص�ت واملع�يري الع�ملية.
موؤ�صر  على  ن��صئة  اأ�صواق  اإىل  وترقيته�  امل�لية  الأ�صواق  تطوير  طريق  على  مهمً�  �صوطً�  الهيئة  وقطعت 
�صت�نلي" للأ�صواق امل�لية وموؤ�صر "فوت�صي" للأ�صواق الث�نوية الن��صئة، وهم� من اأبرز موؤ�صرات  "مورج�ن 

الع�ملي وزاد من  امل�صتوى  الأ�صواق على  اأ�صهم يف تعزيز تن�ف�صية هذه  الذي  الأمر  الع�ملية،  امل�لية  الأ�صواق 
ج�ذبيته� لدى امل�صتثمرين الأج�نب، ثم اأتبعت الهيئة ذلك بعدد من املب�درات والإجراءات التي متهد الطريق 
الهيئة  اخت�ص��ص�ت  امل�لية بع�س  الأ�صواق  تفوي�س  ذلك  متقدمة، وت�صمن  اأ�صواق  اإىل  الأ�صواق  ترقية  نحو 
وفق منهجية الأ�صواق ذاتية التنظيم SRO وحتويله� من منط الأ�صواق الراأ�صية اإىل منوذج الأ�صواق الأفقية، 
وقد تطلب ذلك اإجراء تطوير على البنية الت�صريعية للأ�صواق لتمهيد الطريق لظهور �صرك�ت تق��س واإيداع 

وت�صوية منف�صلة.
وم�ر�صت الهيئة �صلحي�ته� يف الرتخي�س لعدد من اأهم اخلدم�ت والآلي�ت امل�لية وفق اأف�صل املم�ر�ص�ت 
الع�ملية، كو�صط�ء الأوراق امل�لية وال�صلع، و�صرك�ت اخلدم�ت امل�لية، والتق��س املركزي، و�صرك�ت ال�صتثم�ر، 

وذلك اإ�ص�فة اإىل قيد ال�صرك�ت امل�ص�همة الع�مة واخل��صة متهيدًا للإدراج.
يف  الوحيدة  الرق�بية  اجلهة  بكونه�  املنطقة  يف  نظرياته�  بني  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  تفردت  وقد 
املنطقة العربية التي تتوىل الإ�صراف على بور�صة لتداول عقود ال�صلع، بعد اأن ق�مت الع�م 2005 برتخي�س 
بور�صة دبي للذهب وال�صلع ك�أول بور�صة من نوعه� على امل�صتوى الإقليمي، بج�نب �صوقي اأبو ظبي للأوراق 

امل�لية ودبي امل�يل اللذين رخ�صتهم� الهيئة الع�م 2000.
كذلك ك�نت الهيئة الأوىل يف املنطقة العربية التي ب�درت بتطبيق نظ�م الف�ص�ح اللكرتوين XBRL، وكذلك 
الأوىل ع�مليً� يف تطبيق هذا النظ�م ب�للغة العربية، ومب� يتفق مع النظ�م امل�يل الإ�صلمي. كم� ك�نت اجلهة 
والن�صب�ط  احلوكمة  "�صوابط  لقرار  الإلزامي  ب�لتطبيق  تقوم  التي  العربية  املنطقة  يف  الأوىل  التنظيمية 
للتدريب والختب�رات  اأول مركز  اأ�ص�صت  الر�صيدة. وف�صًل عن ذلك  املوؤ�ص�صي" �صم�ن� لتب�ع قواعد الإدارة 
اأف�صل  يف  نظريه  ي�ص�هي  برن�مج  بتقدمي  يقوم  امل�لية  اخلدم�ت  �صن�عة  يف  الع�ملني  ت�أهيل  بغر�س  املهنية 

الأ�صواق امل�لية الع�ملية.
وعلى م�صتوى العلق�ت الدولية اأ�ص�صت الهيئة "احت�د هيئ�ت الأوراق امل�لية العربية" ك�أول احت�د مهني 
من نوعه يف الوطن العربي، ومت اختي�ر دولة الإم�رات كمقر له ولأم�نته الع�مة، كم� اأ�صبحت الهيئة ع�صوا 
ن�صطً� يف العديد من املنظم�ت الدولية وعلى راأ�صه� املنظمة الدولية لهيئ�ت الأوراق امل�لية "اأيو�صكو" التي 
ف�زت الهيئة بع�صوية جمل�س اإدارته� وراأ�صت جلنة الأ�صواق الن��صئة به� التي تعترب اأكرب واأهم جل�نه�، كم� 

تبواأت مقعد ن�ئب رئي�س املنظمة. 
ومبثل م�حظيت به الهيئة من  تقدير على ال�صعيد الدويل مت تكرمي الهيئة على اأعلى امل�صتوي�ت يف دولة 
الإم�رات حيث كرمته� القي�دة الر�صيدة للدولة عدة مرات بعد فوزه� بج�ئزة حممد بن را�صد للأداء احلكومي 
املتميز –�صمن برن�مج ال�صيخ خليفة للتميز احلكومي التي تعد اأرفع ج�ئزة للتميز املوؤ�ص�صي على م�صتوى 
و ج�ئزة  الحت�دية،  احلكومة  يف  الب�صرية  للموارد  الإم���رات  الحت�دي– وكذلك ج�ئزة  اجله�ت احلكومية 
يف  الب�صرية  للموارد  الإم���رات  وج�ئزة  الدولة  م�صتوى  على  اجلن�صني  بني  للتوازن  داعمة  مب�درة  اأف�صل 

احلكومة الحت�دية.
ولي�س هذا اإل غي�س من في�س ونذر ي�صري من �صرية الهيئة احل�فلة ب�لإجن�زات على مدى عقدين من الزمن، 
ومل يكن ليتحقق ذلك اإل بدعم القي�دة احلكيمة للدولة وت�صجيعه� املتوا�صل وت�صخري ك�فة الإمك�ن�ت اللزمة 
من اأجل حتقيق املراكز الأوىل ع�مليً� والو�صول ب�لأ�صواق امل�لية ب�لدولة اإىل م�ص�ف الأ�صواق امل�لية املتقدمة.

ن�ص�أل الله التوفيق وال�صداد،،

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

م. سلطان بن سعيد المنصوري
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عزيزي امل�صتثمر.. احر�ص على الطاع على
»دليل حقوق امل�صتثمرين يف الأوراق املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة« 

www.sca.gov.ae عرب البوابة الإلكرتونية للهيئة
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مع مطلع الع�م اجلديد وبداية العقد الث�لث من عمر 
2000م ترنو هيئة الأوراق  الهيئة التي ت�أ�ص�صت الع�م 
امل�لية وال�صلع للم�صتقبل بنظرة متف�ئلة، وت�صع ن�صب 
اأعينه� تنفيذ املب�درات والأن�صطة التي ت�صمنته� خطته� 
اإط�ر اخلطة ال�صرتاتيجية  2020 يف  الت�صغيلية للع�م 
خطوات  تخطو  ال�صدد  هذا  يف  وهي   ،)2021-2017(
وا�صعة على درب تطوير الأ�صواق امل�لية والرتق�ء به� 

اإىل م�ص�ف الأ�صواق امل�لية املتقدمة.
والواقع اأن الهيئة يف م�صع�ه� هذا- وبدعم وتوجيه 
�صلط�ن  املهند�س  مع�يل  برئ��صة  اإدارت��ه���  جمل�س  م��ن 
جمل�س  رئي�س  القت�ص�د  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد  بن 
الأ���ص��واق  م��ع  التن�صيق  يف  ج��ه��دًا  ت���أل��و  ل  الإدارة- 
واأ�صح�ب امل�صلحة و�صرك�ء ال�صن�عة ب�ص�أن م�صروع�ته� 
ومب�دراته�، موقنة اأن من �ص�أن و�صعه� مو�صع التطبيق 
املزيد  توفري  خلل  من  �صواء  الأ���ص��واق  ج�ذبية  زي���دة 
ال�صكوك،  )مثل  ال�صتثم�رات  لتنويع  املنتج�ت  م��ن 
عن  ف�صًل  املمت�زة  والأ�صهم  الإ�صلمية،  وال�صن�ديق 

اأكرث  بطريقة  ال�صتثم�ر  خم�طر  اإدارة  من  التمكن  خلل  من  اأو  وال�صندات(،  الأ�صهم 
ف�علية )عن طريق ا�صتخدام امل�صتق�ت والبيع على املك�صوف( اأو عرب توفري خدم�ت 
جديدة من �ص�أنه� ت�صهيل دخول ال�صوق )ك�لتق��س املركزي والعهدة(.. اأو اإت�حة اآلي�ت 
جديدة )مثل احل�ص�ب�ت املجمعة يف الأوراق امل�لية، والت�صليم مق�بل الدفع املتك�مل، 
وت�صهيل متطلب�ت فتح احل�ص�ب�ت(، وغريه� من امل�ص�ريع التي نثق من قدرته� على 
املطلوبة  ال�صيولة  ال�صتثم�رات وتوفر  املزيد من  للأ�صواق وجتذب  ت�صكل رافعة  اأن 

لتحقيق اأداء اأف�صل.
اخلطة  م��ن  الأول  ال��ه��دف  حتقيق  اإط����ر  يف  اجل����ري  ال��ع���م  يتم  اأن  املنتظر  وم��ن 
لتطوير  اللزم  الت�صريعي  الإط�ر  تعزيز  يف  -املتمثل   2020 للع�م  للهيئة  الت�صغيلية 
اأ�صواق راأ�س امل�ل ب�لدولة- اإ�صدار جمموعة من الأنظمة التي �صينعك�س اأثره� اإيج�بً� 

على اأ�صواق راأ�س امل�ل ، واأهمه�:
• نظ�م احلوكمة وفق اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية مت�صمنً� اأحك�م التق�رير املتك�ملة 
املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  والجتم�عية  البيئية  ال�صتدامة  ومع�يري  اجلن�صني  وت��وازن 

 .Crypto assets ونظ�م الأ�صول امل�صفرة...ESG

املعدل  ال�صتثم�ر  �صن�ديق  ونظ�م  كليً�،  املعدل  الإ�صلمية  ال�صكوك  نظ�م   •
ب�ل�صن�ديق  املتعلقة  والأحك�م  ال�صن�عة  ومتطلب�ت  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  وفق 
الإ�صلمية.ووفق اجلدول الزمني لتنفيذ ا�صرتاتيجية الهيئة لتطوير �صوق راأ�س امل�ل 

الإ�صلمي.
• نظ�م التمويل اجلم�عي الق�ئم على امللكية Crowdfunding، يف اإط�ر مب�درات 
الهيئة لدعم ال�صرك�ت ال�صغرية واملتو�صطة يف احل�صول على التمويل من خلل �صوق 

راأ�س امل�ل. 
مراقبي  اعتم�د  ون��ظ���م  امل���ل��ي��ة،  للمنتج�ت   Suitability امل��لءم��ة  �صوابط   •

احل�ص�ب�ت والرق�بة على جودة اأعم�لهم. 

اجله�ت  حتديد  �صوابط  وكذلك  املمت�زة،  الأ�صهم  • نظ�م 
واإج��راءات  الهيئة(  لإ�صراف  )اخل��صعة   SIFI نظ�ميً�  املهمة 

التع�مل معه�. 
وف�صًل عن ذلك من املقرر اأن يتم خلل الع�م 2020 جتميع 
 ،Rulebook الت�صريع�ت  كتيب  يف  الهيئة  وق��رارات  اأنظمة 
وو�صع  امل�صتدامة،  امل�ل  لأ�صواق  التوجيهية  املب�دئ  وتفعيل 

اآلية التع�مل مع ال�صرك�ت املتعرثة املوقوفة عن التداول.
للهدف  وفق�  اجلديد-  للع�م  الهيئة  م��ب���درات  تت�صمن  كم� 
حقوق  حم�ية  يف  املتمثل   2020 الت�صغيلية  للخطة  ال��ث���ين 

امل�صتثمرين ب�لأ�صواق امل�لية- م�يلي:
لإجراءات  املوحدة  اللكرتونية  البوابة  وتفعيل  • اإن�ص�ء 
ال��رتخ��ي�����س م���ن خ����لل ال���رب���ط الل����ك����رتوين م���ع ال�����ص��رك���ء 

ال�صرتاتيجيني.
ال�صرك�ت  على  والرق�بة  الإ�صراف  عملي�ت  كف�ءة  رفع   •
املدرجة واملتع�ملة ب�لأ�صواق عرب مت�بعة اإف�ص�ح�ت ال�صرك�ت 
القوائم  عن  والأجنبية(  )املحلية  امل��درج��ة  الع�مة  امل�ص�همة 
اجل�صيمة  املخ�لف�ت  خف�س  على  والعمل  ال�صنوية،  امل�لية 

املتعلقة مبم�ر�ص�ت ال�صف�فية واحلوكمة.
• تعزيز ا�صتقرار الأ�صواق امل�لية وحم�يته� من املخ�طر النظ�مية املحتملة نتيجة 

مزاولة الأن�صطة املرخ�صة من الهيئة.
وفيم� يخ�س الهدف الث�لث للخطة الت�صغيلية 2020 -املتمثل يف تعزيز مم�ر�ص�ت 

ال�صف�فية وحوكمة ال�صرك�ت- ف�صوف توا�صل الهيئة العمل على امل�ص�رات الت�لية:
من  الأ�صواق  يف  املتع�ملني  بني  والق�نوين  ال�صتثم�ري  الوعي  وزي�دة  ن�صر   •
توجيه  يتم  حيث  امل���يل؛  وال�صمول  ال�صتثم�رية  للتوعية  الوطني  امل�صروع  خلل 
واملتخ�ص�صني  وامل�صتثمرين  الع�م  للجمهور  وال�صتثم�رية  امل�لية  التوعية  برامج 
التوا�صل  �صبك�ت  على  الهيئة  مت�بعي  من  املزيد  ا�صتقط�ب  مع  اجل�مع�ت،  وطلبة 

الجتم�عي.
امل�يل، من خلل طرح  ال�صوق  الع�ملني يف  للع�ملني وغري  املهنية  الكف�ءة  • رفع 
وتوفري  الهيئة،  يف  الع�ملني  وغ��ري  الع�ملني  لت�أهيل  عمل  وور���س  تعليمية  برامج 

اختب�رات برامج الرتخي�س املهني للع�ملني ب�ل�صوق امل�يل.
احلوكمة". ل�صوابط  ال�صرك�ت  امتث�ل  ف�علية  "م�صتوى  قي��س  موؤ�صر  • تفعيل 

بعد  م�صتدامة؛  م�لية  اأ�صواق  اإيج�د  على  العمل  الهيئة  �صتوا�صل  ذلك  ومب��وازاة 
التمويل  نوعه� يف جم�ل  من  الأوىل  م�صرتك هي  بت�صكيل جمموعة عمل  ب���درت  اأن 
الإم����رات،  دول��ة  يف  امل�لية  والأ���ص��واق  امل�لية  التنظيمية  اجله�ت  �صمت  امل�صتدام، 
منوطة بتطوير جمموعة من املب�دئ التوجيهية اخل��صة ب�لتمويل امل�صتدام يف الدولة 
لت�صجيع وتطوير الفر�س ال�صتثم�رية ورفع م�صتوى جودة ال�صتثم�رات امل�صتدامة.

الإم�رات  لدولة  الوطني  اأداء القت�ص�د  اأن موؤ�صرات  فيه  ف�إنه مم� ل �صك  واأخ��ريًا 
ب�أن  مط�لبة  امل�لية  الأ�صواق  ف�إن  ثم  ومن  وم�صتدام،  و�صلب  متني  اقت�ص�د  عن  تعرب 
اإمك�ن�ته�  ك�فة  و�صت�صخر  جهده�  ق�ص�رى  الهيئة  تبذل  و�صوف  الأداء،  هذا  تعك�س 

لتحقيق هذا الهدف، والله املوفق.

كلمة الرئيس التنفيذي

 د. عبيد سيف الزعابي
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الهيئة  اإدارة  اأع��دت��ه  ال��ذي  الدليل،  املجل�س  واعتمد 
وف��ق��ً� لأف�����ص��ل امل��م���ر���ص���ت ال��ع���مل��ي��ة، وم��ن اأب���رز ملمح 
النظ�م اجلديد ت�صمينه مع�يري ومتطلب�ت جديدة تتعلق 
املوؤ�ص�صية واحلوكمة  والجتم�عية  البيئية  ب�لعتب�رات 

.ESG

وا�صرتك يف اإعداد الدليل بيت خربة متخ�ص�س، ومت 
ال�صرك�ت الع�ملة يف املج�ل، وكذلك  عر�صه على كربي�ت 
ملحظ�ت  لتلقي  للهيئة  الإل��ك��رتوين  املوقع  على  ن�صره 
ال�صن�عة ومرئي�ت ذوي ال�صلة وو�صع املن��صب منه� يف 
التي  التعديلت  النه�ئية، واإجراء  العتب�ر عند ال�صي�غة 
اقرتحته� اللجنة التنفيذية ملجل�س الإدارة قبل عر�صه على 

اجتم�ع املجل�س.
وخلل الجتم�ع، اطلع املجل�س على جدول مق�رنة بني 
قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة رقم )7/ر.م( ل�صنة 2016 
ال�صرك�ت  وحوكمة  املوؤ�ص�صي  الن�صب�ط  مع�يري  ب�ص�أن 
الن�صب�ط  م��ع���ي��ري  دل��ي��ل  وم�����ص��روع  ال��ع���م��ة  امل�ص�همة 
وكذلك  الع�مة،  امل�ص�همة  ال�صرك�ت  وحوكمة  املوؤ�ص�صي 

تقرير ب�ص�أن اأبرز امللمح اجلديدة للم�صروع.
ووجه جمل�س الإدارة عند اعتم�ده مل�صروع الدليل اإىل 
مراع�ة عدم و�صع �صقف ن�صبة امللكية ملن يرغب بتوكيل 
اأي من املمثلني املعينني من قبل ال�صركة املتعلقة ب�لفقرة 
)1( من البند )ج( من امل�دة )39( من م�صروع النظ�م، كم� 
التعديلت اجلديدة  لتطبيق  ال�صرك�ت مهلة  ب�إعط�ء  وجه 
حتى نه�ية 2020 على اأن يقوم املجل�س عنده� ب�لنظر يف 

متديد املهلة ح�ل القت�ص�ء وفق كل ح�لة على حدة.

معايري املالءمة واملنا�سبة للعمالء
اإدارة الهيئة م�صروع قرار ب�ص�أن مع�يري  واأقر جمل�س 
امللءمة واملن��صبة، ويق�صد بتلك املع�يري املعلوم�ت التي 
وا�صتيف�ئه�  عليه�  احل�صول  املرخ�صة  اجلهة  على  يتعني 
اإج��راء  قبل  امل��وؤه��ل-  امل�صتثمر  ب��صتثن�ء  عميل-  كل  من 
العميل  اأه���داف  قي��س  خ��لل  م��ن  وذل��ك  معه،  تع�مل  اأي 
ال�صتثم�رية ومركزه امل�يل وقدرته امل�لية وخربته وغريه� 
من اأدوات القي��س الأخرى التي متكن اجلهة املرخ�صة من 
بي�ن مدى ملئمة ومن��صبة العميل لل�صتثم�ر املقبل عليه.

القرار  م�صروع  بعر�س  ق�مت  قد  الهيئة  اإدارة  وك�نت 
على كربى ال�صرك�ت الع�ملة يف املج�ل كم� مت عر�صه على 
ال��واردة  امللحظ�ت  ودرا���ص��ة  للهيئة  الإل��ك��رتوين  املوقع 

والأخذ ب�ملن��صب منه�.
ال��واردة  امللحظ�ت  �صمت  ق�ئمة  على  املجل�س  واطلع 
من ال�صن�عة بخ�صو�س امل�صروع وم� اأخذت به الهيئة من 

هذه امللحظ�ت عند اإعداد ال�صي�غة النه�ئية للم�صروع.
التعريف�ت،  ت��ت��ن���ول  م���واد   10 م��ن  ال��ن��ظ���م  وي��ت��ك��ون 

تعديل نظام إدراج وتداول السلع واعتماد نظام نشاط عضو التقاص العام

جمل�س اإدارة »الأوراق املالية« يعتمد دليل معايري الن�شباط 
املوؤ�ش�شي و»حوكمة ال�شركات امل�شاهمة«

االنضباط  معايير  »دليل  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس  اعتمد 
اجتماعه  خالل  وذلك  العامة«،  المساهمة  الشركات  وحوكمة  المؤسسي 
برئاسة  بدبي  الهيئة  مقر  في  للمجلس(  السادسة  الدورة  )من  عشر  الثاني 
مجلس  رئيس  االقتصاد،  وزير  المنصوري  سعيد  بن  سلطان  المهندس  معالي 
الخاصة  اإلجراءات  تطبيق  على  عشر  الحادي  اجتماعه  في  وافق  كما  اإلدارة. 
خسائرها  بلغت  والتي  السوق  في  المدرجة  العامة  المساهمة  بالشركات 

المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها.

المجلس يوجه بالتطبيق 
التجريبي للتصويت اإللكتروني 
في اجتماعات الجمعية 
العمومية لعينة من الشركات 
المدرجة
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ونط�ق التطبيق، ومع�يري امللئمة، وتقرير امللءمة، 
املن��صبة،  وم��ع���ي��ري  امل��رخ�����ص��ة،  اجل��ه��ة  وال��ت��زام���ت 
املرخ�صة،  اجل��ه��ة  وال��ت��زام���ت  امل��ن������ص��ب��ة،  وت��ق��ري��ر 

واجلزاءات، و�صري�ن القرار.

اإدراج وتداول ال�سلع
قرار  بتعديل  مقرتحً�  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
جمل�س اإدارة الهيئة رقم )157ر( ل�صنة 2005 يف �ص�أن 
النظ�م اخل��س ب�إدراج وتداول ال�صلع وعقود ال�صلع، 
من  الأجنبية  ال�صلع  و�ص�طة  �صرك�ت  ب��صتثن�ء  وذلك 
بع�س متطلب�ت القرار املذكور، وهي متطلب�ت ت�صليم 
وامل��لءة  احل�ص�ب�ت  وف�صل  امل�لية  القوائم  تق�رير 
اللجنة  بتو�صي�ت  علمً�  اأحيط  اأن  بعد  وذل��ك  امل�لية، 
التنفيذية بخ�صو�س م�صروع التعديل. ويكمن �صبب 
و�ص�طة  �صرك�ت  التزام  �صعوبة  يف  املقرتح  التعديل 
ال�صلع الأجنبية ملتطلب�ت ت�صليم تق�رير القوائم امل�لية 
القرار  امل�لية الواردة يف  وف�صل احل�ص�ب�ت وامللءة 
ملتطلب�ت  اأع��له، وذلك يف ظل خ�صوعه�  اإليه  امل�ص�ر 
رق�بية م�ص�بهة لتلك املتطلب�ت، اإل اأنه� تختلف يف اآلية 
الأ�صل  يف  ال�صرك�ت هي  تلك  اأن  عن  ف�صًل  تنفيذه�، 
خ��صعة جله�ت رق�بية مثيلة يف بلده� الأم، علمً� ب�أن 
ال�صتثن�ء اأعله يقت�صر فقط على ال�صرك�ت الأجنبية 
الأم تفر�س  البلد  اخل��صعة جله�ت رق�بية مثيلة يف 
متطلب�ت م�ص�بهة، �صرط اأن تكون هذه اجلهة الرق�بية 
الدولية  املنظمة  ل��دى  مرتبط  ع�صو  اأو  ع�مل  ع�صو 
لهيئ�ت الأوراق امل�لية IOSCO، �صم�نً� للتع�ون يف 

املج�ل الرق�بي ح�ل ا�صتدعى الأمر ذلك.

الت�سويت الإلكرتوين
الهيئة  اإدارة  اأعدته�  م��ذك��رة  على  املجل�س  اطلع 
مرفق  الإل��ك��رتوين  الت�صويت  ا�صتخدام  بخ�صو�س 
�صركة   124 )على  الهيئة  اأجرته  ا�صتبي�ن  نت�ئج  به� 
الن�صطني  امل�صتثمرين  من  كبرية  و�صريحة  مدرجة 
2010 م�صتثمر(، وقرر  12 �صهر بلغ عددهم  يف اآخر 
جتربة الت�صويت الإلكرتوين املب��صر واملرئي ب�لبدء 
اأكرب  على  تطبيقه  يتم  بحيث  الكبرية  ال�صرك�ت  مع 
الت�أمني  قط�ع  �صرك�ت  واإح���دى  وب��ن��وك  �صرك�ت   3
قد  التي  التحدي�ت  على  عملي  ب�صكل  بداية  للوقوف 

تنجم جراء ا�صتخدام اآلية الت�صويت اإلكرتوين.
الهيئة  اإدارة  اأع��دت��ه  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
ب�ص�أن التحدي�ت والعقب�ت التي تواجه �صن�ع ال�صوق 
والتو�صي�ت  ب�ص�أنه�  اإج���راءات  من  ات��خ���ذه  مت  وم��� 
ال�صوق  �ص�نع  دور  لتفعيل  املقرتحة  والإج�����راءات 
�صدوره�  ال�ص�بق  والتوجيه�ت  فع�لية،  اأكرث  ب�صكل 
امل�لية،  الأ���ص��واق  م��ع  اجتم�ع�ت  بعقد  املجل�س  م��ن 
البيئة امللئمة  ب�عتب�ره� اجلهة امل�صوؤولة عن توفري 
�صوق،  ك�ص�نع  ب�لعمل  املعنية  امل�لية  للموؤ�ص�ص�ت 

وتن�ول التقرير الإجراءات املقرتحة من ج�نب الهيئة 
والأ�صواق، والإجراءات التي مت تنفيذه� لتفعيل دور 
امل�لية  الأ�صواق  ال�صن�عة وقط�ع  ال�صوق على  �ص�نع 

ب�صكل ع�م.
ن�صبة  رف��ع  ب�ص�أن  مذكرة  على  املجل�س  اطلع  كم� 
يف  الع�ملة  الع�مة  امل�ص�همة  ب�ل�صرك�ت  التوطني 
املوارد  وزارة  مع  ب�لتن�صيق  ووجه  العق�ري  القط�ع 

الب�صرية والتوطني بهذا اخل�صو�س.

نظام ن�ساط ع�سو التقا�ص العام
وك�ن جمل�س الإدارة قد وافق يف اجتم�عه احل�دي 
ع�صر )من الدورة ال�ص�د�صة للمجل�س( يف مقر الهيئة 
بدبي والذي عقد برئ��صة مع�يل املهند�س �صلط�ن بن 
جمل�س  رئي�س  القت�ص�د/  وزي��ر  املن�صوري  �صعيد 
الإدارة، على اإ�صدار نظ�م خ��س لتنظيم هذا الن�ص�ط. 

ومن اأبرز ملمح النظ�م م� يلي:
• تنظيم �صروط الرتخي�س ب�عتب�ره ن�ص�طً� م�ليً�.

اأحك�م ال�صم�ن واآلية ت�صييله. • تنظيم 
ل�صم�ن  الرتخي�س  لط�لب  داخ��ل��ي  ن��ظ���م  و���ص��ع   •

حقوق اجله�ت املتع�قد معه� وامل�صتثمرين.
الهيئة  جت�ه  الرتخي�س  ط�لب  التزام�ت  حتديد   •

واجله�ت املتع�قد معه� ب�صكل وا�صح و�صريح.
• حتديد اجلزاءات املفرو�صة على ط�لب الرتخي�س 

عند اإخلله ب�لنظ�م.
بينه�:  م��ن  م���دة  ع�صرة   16 م��ن  النظ�م  ويتكون 
الرتخي�س،  و�صروط  التطبيق،  ونط�ق  التع�ريف، 
وطلب التخي�س، ومدة الرتخي�س وجتديده، واإلغ�ء 
ال�صم�ن، والنظ�م  اأو ا�صتخدام  الرتخي�س، وت�صييل 
ع�صو  وال��ت��زام���ت  ال��ع���م،  التق��س  لع�صو  الداخلي 
التق��س الع�م جت�ه الهيئة، والتزام�ت ع�صو التق��س 
والرق�بة  وعملئه�،  معه�  املتع�قد  اجلهة  مع  الع�م 

والتفتي�س، وال�صك�وى، واجلزاءات.

تعديالت على اأنظمة الهيئة
على  اأنظمة   4 تعديل  على  الإدارة  جمل�س  واف��ق 
للأن�صطة  امل�لية  التق�رير  متطلب�ت  ال��ت���يل:  النحو 
امل��وؤه��ل،  امل�صتثمر  ت��ع��ري��ف  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��ن  امل��رخ�����ص��ة 
تعريف املعلومة اجلوهرية،تعديل قرار جمل�س اإدارة 
الهيئة رقم )2( ل�صنة 2001 يف �ص�أن النظ�م اخل��س 
وحفظ  امللكية  ونقل  والت�صوي�ت  واملق��صة  ب�لتداول 

الأوراق امل�لية.
الإج���راءات  تطبيق  على  املوافقة  املجل�س  وق��رر   
يف  امل��درج��ة  الع�مة  امل�ص�همة  ب�ل�صرك�ت  اخل��صة 
ف�أكرث   % 20 املرتاكمة  خ�ص�ئره�  بلغت  التي  ال�صوق 
بتمييزه�  ال�صوق  قي�م  )وتت�صمن  م�له�  راأ����س  م��ن 
بعلمة خ��صة على �ص��صة التداول(، وذلك اعتب�رًا من 

نه�ية الربع الث�لث من الع�م 2019.

تتعلق  ج��دي��دة  وم��ت��ط��ل��ب���ت  م��ع���ي��ري  ت�صمينه   •
ب�لعتب�رات البيئية وامل�صوؤولية الجتم�عية واحلوكمة 

ESG املوؤ�ص�صية
اإدارة،  جمل�س  �صر  اأمني  بتعيني  ال�صرك�ت  اإلزام   •
اأمني  ومه�م  الوظيفة،  ه��ذه  �صغل  �صروط  حتديد  ومت 

ال�صر، وذلك يف امل�دة )8(.
جمل�س  اأع�ص�ء  غ�لبية  بتعيني  ال�صرك�ت  اإل��زام   •
امل�دة  يف  وذلك  التنفيذيني،  غري  امل�صتقلني  من  الإدارة 

.)5 /9(
عن  الإف�ص�ح  لآلية  التو�صيح  من  مزيد  اإج��راء   •
وامل��رت��ب��ط��ة  اجل��دي��د  الإدارة  جمل�س  ع�صو  م�����ص���ل��ح 
اإلزامه بتقدمي »اإقرار امل�صلحة« عند  ب�ل�صركة من خلل 

توليه مه�مه، وذلك يف امل�دة )11(.
لأع�ص�ء  واملن��صبة  امللئمة  مع�يري  ا�صتحداث   •
واإج��راء   ،)18( امل���دة  يف  وذلك  ال�صركة،  اإدارة  جمل�س 
م��ع ح���لت  ال��ت��ع���م��ل  لإج�����راءات  التو�صيح  م��ن  م��زي��د 

تع�ر�س امل�ص�لح، وذلك يف املواد )32 - 38(.
لل�صركة  جديد  اإدارة  اأ�صلوب  ي�صتحدث  النظ�م   •
هيكل  بنظ�م  الأخذ  من  –اختي�رًي�-  متكينه�  خلل  من 
احلوكمة املزدوج، وذلك يف املواد )53 - 56( تتلخ�س 
من  منبثقتني  جلنتني  وج��ود  يف  الإدارة  اأ�صلوب  فكرة 
جمل�س الإدارة، اإحداهم� جلنة تنفيذية تعنى ب�لإ�صراف 
املب��صر على عملية الإدارة التنفيذية لل�صركة، والأخرى 
جمل�س  اأع��م���ل  على  الرق�بة  مه�م  تتوىل  رق���ب��ة  جلنة 

الإدارة واللجنة التنفيذية واإدارة ال�صركة.
اإدارة  لإج����راءات  التو�صيح  م��ن  م��زي��د  اإج����راء   •
الإدارة  جمل�س  متكني  خلل  من  ال�صركة،  يف  املخ�طر 
دائمة تكون م�صوؤولة عن  ت�صكيل جلنة  –اختي�ًرا- من 
املخ�طر وفًق� حلكم امل�دة )62(، وكذلك اإجراء املزيد من 

التف�صيل يف الإجراءات، وذلك يف املواد )65 - 72(.
الإدارة  جم��ل�����س  ت��ع��ط��ي  اأح���ك����م  ا���ص��ت��ح��داث   •
غر�صه�  يكون  تقنية  جلنة  ت�صكيل  اإمك�نية  -اختي�ًرا- 
الرق�بية  م�صوؤولي�ته  اأداء  يف  الإدارة  جمل�س  م�ص�عدة 
فيم� يتعلق ب�لدور الع�م للتقنية يف تنفيذ ا�صرتاتيجية 

اأعم�ل ال�صركة، وذلك يف امل�دة )63(.
املرتبطة  للإف�ص�ح�ت  التو�صيح  من  مزيد  • اإجراء 

ب�حلوكمة، وذلك يف املواد )73 - 77(.
اأحك�م تنظم حوكمة ال�صرك�ت الت�بعة،  • ا�صتحداث 
والتي ت�صكل جمموعة �صرك�ت واحدة، وذلك يف امل�دة 

.)78(
املجتمعية  امل�صوؤولية  تنظم  اأح��ك���م  ا�صتحداث   •

لل�صركة، وذلك يف امل�دة )80(.

مالمح دليل معايير
 االنضباط المؤسسي 
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»الأوراق املالية« تطلق خارطة طريق لتد�شني ا�شرتاتيجية ال�شمول املايل
امل�لية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اأق���ر 
تر�صي  طريق  خ�رطة  لإطلق  مب�درة  وال�صلع 
لل�صمول  الهيئة  ا�صرتاتيجية  لتد�صني  اأ�ص��صً� 

امل�يل. 
ب�خلدم�ت  الو�صول  ال�صرتاتيجية  وتكفل 
وامل��ن��ت��ج���ت امل���ل��ي��ة ل��ك���ف��ة ���ص��رائ��ح وف��ئ���ت 
امل��ج��ت��م��ع، ومب���� ي��ح��ق��ق ال��ف��ك��رة ال��ت��ي تكمن 
وجه  وعلى  امل���يل  ب�ل�صمول  املق�صود  وراء 
اخل�صو�س تعزيز وت�صهيل و�صول ك�فة فئ�ت 
من  ومتكينهم  امل�لية  اخل��دم���ت  اإىل  املجتمع 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  ال�صحيح،  ب�ل�صكل  ا�صتخدامه� 
توفري خدم�ت م�لية متنوعة ومبتكرة بتكلفة 

منخف�صة من خلل مزودي هذه اخلدم�ت.

توعية وتثقيف
�صعيد  ب��ن  �صلط�ن  املهند�س  م��ع���يل  وق����ل 
جمل�س  رئي�س  القت�ص�د،  وزي��ر  املن�صوري 
لل�صمول  الهيئة  اإن ا�صرتاتيجية  الهيئة،  اإدارة 
امل�يل تعمل على الو�صول بخدم�ت ومنتج�ت 
الأف��راد  من  ممكن  ع��دد  لأك��رب  امل�لية  الأوراق 
العمرية  ال�صرائح  ك�فة  من  الإم�����رات  بدولة 
على  ترتكز  واأن��ه���  والثق�فية،  والجتم�عية 
وامل�صتهدفني  امل�صتفيدين  وتثقيف  توعية 
امل���ل��ي��ة بحقوقهم  م��ن اخل��دم���ت وامل��ن��ت��ج���ت 
مع  التن�صيق  خ��لل  م��ن  وذل���ك  وواج��ب���ت��ه��م، 
ال�صرك�ء ال�صرتاتيجيني يف قط�ع �صوق راأ�س 
امل�ل، واجله�ت الأخرى املعنية ب�ص�أن تو�صيع 
يف  واملنتج�ت  اخلدم�ت  من  ال�صتف�دة  نط�ق 
رق�بية من  كل هيئة  وا�صتف�دة  الدولة،  اأرج�ء 

املن�فذ التي توفره� الهيئ�ت الأخرى.
على  تعمل  الهيئة  اأن  مع�ليه  واأ����ص����ف 
الدولة  م�صتوى  على  ا�صرتاتيجية  �صي�غة 
وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  م��ن  كمب�درة 
ت�����ص��رتك ف��ي��ه��� ك���ف��ة اجل��ه���ت امل��ع��ن��ي��ة، واأن 
عدد  حتقيق  ت�صتهدف  ال�صرتاتيجية  ه��ذه 
ت��وف��ري منتج�ت  ب��ي��ن��ه���:  م��ن  الأه������داف  م��ن 
وتكلفة  اإج���راءات  وتي�صري  م�لية،  وخدم�ت 
الك�ملة  املعلوم�ت  وتوفري  اإليه�،  الو�صول 
اتخ�ذ  يف  ت�ص�عد  اأدوات  وت��وف��ري  ب�ص�أنه�، 
ال����ق����رارات امل���ل��ي��ة وال���ص��ت��ث��م���ري��ة وم��ن��ه��� 
البتك�ر  وت��وظ��ي��ف  ال���ص��ت�����ص���رات،  خ��دم���ت 

والتكنولوجي� يف حتقيق هذه الأهداف.
للهيئة  ال�صرتاتيجيون  ال�صرك�ء  ويتمثل 
امل�لية  الأ�صواق  من  كل  يف  املب�درة  هذه  يف 

وب��ور���ص��ة ع��ق��ود ال�����ص��ل��ع ) ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي 
بور�صة  امل�يل-  دبي  �صوق  امل�لية-  ل��لأوراق 
ال�صوق  وموؤ�ص�ص�ت  وال�صلع(،  للذهب  دب��ي 
التي ت�صمل ك�فة اجله�ت املرخ�صة من الهيئة 
واجله�ت  امل�لية،  الأوراق  اأن�صطة  ملم�ر�صة 
املدرجة  ال�صرك�ت  امل�لية:  ل��لأوراق  امل�صدرة 
وال�صرك�ت  وغ��ريه���،  ال�صتثم�ر  و�صن�ديق 
اجلديدة التي تقدم منتج�ت وخدم�ت مبتكرة 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  التكنولوجي�(  ا�صتخدام  )مثل 

امل�صتثمرين ورواد الأعم�ل.

تن�سيق وتعاون
التن�صيق  يتم  اأن  املعلنة  اخلطة  وتتوقع 
التي  ك��ل م��ن اجل��ه���ت املعنية  م��ع  وال��ت��ع���ون 
ومنه�:  ال�����ص��وق،  م��ن  اأخ���رى  قط�ع�ت  تنظم 
هيئة  امل��رك��زي-  امل�صرف  القت�ص�د-  وزارة 
هيئة  امل�لية-  وزارة  العدل-  وزارة  الت�أمني- 
اخل��ريي��ة  امل��وؤ���ص�����ص���ت  الت�����ص���لت-  تنظيم 
 IFCو املتحدة  الأمم  مثل  ع�ملية  موؤ�ص�ص�ت 
وغ��ريه��م م��ن اجل��ه���ت ال��ت��ي ت��ري��د ال��دخ��ول 
الو�صول  اإىل  اخلطة  وت�صعى  امل��ب���درة.  يف 
ب�خلدم�ت امل�لية املقدمة ملختلف فئ�ت املجتمع 
املن�زل،  ورب���ت  واملتق�عدين،  املوظفني،  من 
الدخل  وذوي  امل�ص�عدة،  والعم�لة  وال�صب�ب، 
املنخف�س، واأ�صح�ب الهمم، وكل من ل يعلم/ 
ل ي�صل لأ�صواق راأ�س امل�ل، علمً� ب�أن اخلدم�ت 
وبنوك  م�لية،  اأوراق  �صرك�ت  ت�صمل  امل�لية 
وموؤ�ص�ص�ت م�لية، و�صرك�ت ت�أمني، وخدم�ت 
 -Crowd funding( م�صريف  غ��ري  مت��وي��ل 
و�صرك�ت  ح��ك��وم��ي��ة.....(،  متويل  �صن�ديق 

بط�ق�ت ائتم�نية.
لدى  املتوافرة  املقوم�ت  اخلطة  وعر�صت 
ال�صمول  لتحقيق  حم���ور  ت�صكل  التي  الهيئة 

امل�يل، من بينه� وجود م�صروع وطني للتوعية 
�صيكون  ال��ذي  امل���يل  وال�صمول  ال�صتثم�رية 
ل�صرائح  الو�صول  يف  امل�ص�عدة  الأدوات  اأحد 
خ��لل:  م��ن  وذل���ك  امل�صتثمرين،  م��ن  ج��دي��دة 
وو�ص�ئل  والذكية،  الإلكرتونية  التطبيق�ت 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م���ع��ي، وو���ص���ئ��ل الإع����لم 
وامل��وؤمت��رات  واملرئية،  وامل�صموعة  امل��ق��روءة 
والندوات وور�س العمل واملح��صرات، وكذلك 
الذي   ،FinTech امل�لية  التكنولوجي�  م�صروع 
التي  امل�لية  التكنولوجي�  ن�صر  يف  �صي�ص�هم 
واملت�بعني  امل�صتثمرين  من  عدد  اأك��رب  ت�ص�عد 
وغريهم للو�صول خلدم�ت ومنتج�ت اأ�صواق 
اللكرتوين،  ال��ت��داول  عن  ف�صًل  امل���ل،  راأ���س 
 ،Crowd funding اجل��م���ع��ي  وال��ت��م��وي��ل 

ومب�درة SMEs مع ال�صن�ديق احلكومية.

توعية امل�ستثمرين 
لتوعية  الوطني  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
امل�صتثمرين وال�صمول امل�يل �صهد تنفيذ اأن�صطة 
فع�لية   69 تنظيم  �صملت  ع��دي��دة  وم��ب���درات 
ون��دوات  وحم��صرات  ور���س  ت�صمل  خمتلفة 
وحلق�ت نق��صية وجم�ل�س وم�ص�بق�ت، ون�صر 
اليومية  ب�ل�صحف  توعية  وم����دة  م��ق���ل   80

توعية  ن�صرة   1500 عن  يزيد  وم���  ب�لدولة، 
واملواقع  الإم����رات  اأن��ب���ء  ووك���ل��ة  ب�ل�صحف 
توعية  ن�����ص��رة   450 وك��ذل��ك  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
م�  ورف��ع  الجتم�عي،  التوا�صل  مواقع  على 
قن�ة  على  ت��وع��وي  فيديو  مقطع   40 ي��ق���رب 
مقطعً�   20 بينه�  من  اليوتيوب  على  الهيئة 
ثلثية  املتحركة  الر�صوم  بتقنية  اإنت�جه�  مت 
ي�صمل  توعويً�  ا�صدارًا   16 وطب�عة  الأبع�د، 
التوعية،  وكتيب�ت  والبو�صرتات  املطوي�ت 
توعوي،  انفوجرافيك�س   10 ون�صر  واإن��ت���ج 
م�لية"  "اأوراق  جملة  من  اأع���داد   6 واإ���ص��دار 
اإىل  اإ���ص���ف��ة  التوعية،  لأغ��را���س  املخ�ص�صة 
امل�ص�ركة يف 9 مع�ر�س، وتنظيم 4 موؤمترات، 
لعر�س  متنوعة  قنوات  ا�صتخدام  عن  ف�صًل 
واملتحركة  الث�بتة  املر�صومة  التوعية  ر�ص�ئل 
الآيل  ال�صراف  واأجهزة  ال�صينم�  دور  ت�صمل 
املتحركة  ال�����ص��وئ��ي��ة  الع���لن����ت  و���ص������ص���ت 
من�ص�ت  و�ص��ص�ت  ال��ط��رق���ت  يف  امل��وج��ودة 
مئ�ت  اإىل  اإ�ص�فة  التج�رية،  ب�ملراكز  العر�س 
 SMS الق�صرية  الن�صية  الر�ص�ئل  من  الآلف 

عرب "ات�ص�لت".
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جمع املعلومات
لفه���م  معلوم����ت  جم���ع  اخلط���ة  تطبي���ق  ويتطل���ب 
احتي�ج�ت املجتمع يف دول���ة الإم�رات )قد ت�صمل اإجراء 
ا�صتبي�ن����ت، الجتم�ع مع بع����س املوؤ�ص�ص�ت من القط�ع 
الع����م واخل�����س، وعق���د جل�ص����ت مرك���زة وور�س عمل 
لتحديد م� مت من مب�درات وامل�ص�كل والتحدي�ت والفر�س 

واأولوي�ت التطبيق من حيث الفئ�ت واخلدم�ت اإلخ. 
ذلك  اإىل  ب�لإ�ص�فة  اعتب�ره�  يف  اخلطة  ت�صع  كم� 
النظر يف خف�س تكلفة احل�صول على اخلدم�ت امل�لية، 
للقط�ع،  �صرك�ت جديدة  املن�ف�صة ودخول  ت�صجيع  مثًل 
)وفقً�  ال�صرائح  اأ�ص��س  على  امل�لية  اخلدم�ت  وت�صعري 
لدخل- تع�ملت كل م�صتثمر(، اإلخ.. مع توفري وتنويع 

وذلك  للجمهور،  امل�صتهدفة  امل�لية  واملنتج�ت  اخلدم�ت 
زمنية  خطة  و�صع  ومنه  التنظيمي  الدعم  تقدمي  عرب 
امل�لية  الأدوات  لتوفري  الت�صريع�ت  اإ���ص��دار  لت�صريع 
وكذلك  ذل��ك،  على  امل�ص�عدة  البيئة  وت��وف��ري  املختلفة، 
تنظيم فع�لي�ت ومنتدي�ت تعر�س فيه� امل�ص�كل التي مت 
حتديده� وحم�ولة اإيج�د حلول مبتكرة له� )مثل تنظيم 
حتديده�  مت  التي  املوا�صيع  اأه��م  فيه  تعر�س  ملتقى 
ودعوة جميع الفئ�ت املعنية للم�ص�ركة يف اإيج�د حلول 

مبتكرة(.

حتديد الأدوار
مع  ب�لتن�صيق  الهيئة  �صتقوم  التنفيذ،  اإط���ر  ويف 

جه�ت  ك�نت  �صواء  الأدوار،  لتحديد  الأخ��رى  اجله�ت 
امل�أمول  الأخ��رى  الرق�بية  اجله�ت  اأو  للهيئة،  خ��صعة 
ب�لتن�صيق مع ك�فة  الهيئة كذلك  م�ص�ركته�، كم� �صتقوم 
للتن�صيق  الهيئة  اخت�ص��س  حتت  تقع  التي  اجله�ت 

لتنفيذ املب�درة.
وال�صلع �صمنت  امل�لية  الأوراق  اأن هيئة  اإىل  ي�ص�ر   
وال�صمول  ب�لتوعية  خ��صً�  ق�صمً�  الوظيفي  هيكله� 
الهيئة  اأه��داف  حتقيق  به�  من�ط  اإداري��ة  كوحدة  امل�يل 
وامل�ص�همة  ال���ص��ت��ث��م���ري،  ال��وع��ي  وتنمية  ن�صر  يف 
ب�ملنتج�ت  اخل��صة  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  توفري  يف 
ك�فة  و�صول  اإج���راءات  يي�صر  مب�  امل�لية،  واخل��دم���ت 

�صرائح املجتمع له�.
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خ��لل  للهيئة،  ال���ص��ت�����ص���ري  امل��ج��ل�����س  اأع�����ص���ء  واأ����ص����د 
الجتم�ع، ب�إجراءات الهيئة بخ�صو�س الأنظمة والت�صريع�ت 

ومب�دراته� لتطوير اأ�صواق الأوراق امل�لية ب�لدولة 

اجراءات الهيئة لتطوير الأ�سواق
اإج���راءات  بحث  ق��د  للهيئة  ال�صت�ص�ري  املجل�س  وك����ن 
حم�ية  واإج����راءات  امل�لية  للأ�صواق  الأ�ص��صية  البنية  دع��م 
ومن�ص�ت  املق�صورة  خ���رج  امل�صتق�ت  وتنظيم  امل�صتثمرين 

ت�صجيع ال�صرك�ت املتو�صطة وال�صغرية.
وقد عقد املجل�س اجتم�عه يف دبي برئ��صة �صع�دة الدكتور 
عبيد �صيف الزع�بي الرئي�س التنفيذي للهيئة، وبح�صور ك�مل 
اأع�ص�ئه من اخلرباء الأج�نب وال�صخ�صي�ت الع�ملية الب�رزة 
الهيئة  اإدارات  م��دراء  اإىل  اإ�ص�فة  امل�لية  الأ�صواق  جم�ل  يف 
وم�صت�ص�ريه�، وكذلك ممثلني على م�صتوى رفيع عن الأ�صواق 

املو�صوع�ت  ت��ن���ول  الج��ت��م���ع  خ��لل  ب���ل��دول��ة. مت  امل���ل��ي��ة 
املعرو�صة على اأجندة الجتم�ع ومن�ق�صته� وتقدمي عدد من 

التو�صي�ت التي تهدف لتطوير �صن�عة الأوراق امل�لية.
 افتتح د. عبيد الزع�بي -ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة املنظمة 
بكلمة  الجتم�ع   ،-IOSCO امل�لية  الأوراق  لهيئ�ت  الدولية 
األقى فيه� ال�صوء على اأبرز امل�صروع�ت واملب�درات التي تعمل 
املو�صوع�ت  الإ�صدار. وتركزت  قيد  والأنظمة  الهيئة،  عليه� 
اأو  ب���مل��ح���ذي��ر  يتعلق  م���  ���ص��واء  امل�صتثمرين  حم�ية  ح��ول 
تنظيم  واإج���راءات  التق��صي،  يخ�س  فيم�  اأو  امل�صوؤولي�ت 
OTC، وال��ب��ن��ى الأ���ص������ص��ي��ة  امل�����ص��ت��ق���ت خ����رج امل��ق�����ص��ورة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��روع���ت  ومن�ص�ت  ل��لأ���ص��واق، 

SMEs، واأهم التطورات الع�ملية.

 ونوه �صع�دته اإىل اأن الهيئة والأ�صواق تعملن جنبً� اإىل 
الأ�ص�ليب  جنب على تطوير مم�ر�ص�ت احلوكمة ومن �صمن 

اإ�صدار موؤ�صر للحوكمة.

حماية امل�ستثمرين 
التو�صي�ت  م��ن  ع��دد  اإىل  الجتم�ع  خ��لل  التو�صل  ومت 
حم�ية  حمور  م�صتوى  فعلى  اأعله؛  املذكورة  املح�ور  ب�ص�أن 
حم�ية  �صن�ديق  ت�أ�صي�س  اإمك�نية  ت�صمنت  امل�صتثمرين 
و�صع  وعدم  حلم�يتهم،  مهمة  و�صيلة  ب�عتب�ره�  امل�صتثمرين 
اأحك�م تنظم �صوق الأوراق امل�لية يف ق�نون ال�صرك�ت بحيث 
و�صرورة  الهيئة،  ق�نون  يف  مت�صمنة  الأح��ك���م  ك�فة  تكون 
امل�لية،  ال�صت�ص�رات  عمولت  عن  ال��ت��داول  عمولت  ف�صل 

 استعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد 
من  عددًا  بدبي،  بمكتبه  والسلع،  المالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
المستجدات والتطورات ذات الصلة باألسواق المالية العالمية وانعكاساتها 
على أسواق الدولة. وناقش معالي سلطان المنصوري خالل لقائه أعضاء 
العالميين  الخبراء  من  نخبة  يضم  الذي  للهيئة،  االستشاري  المجلس 
الحديثة  العالمية  االتجاهات  المالية،  األوراق  صناعة  في  المتخصصين 
فيما يتعلق بصناعة األوراق المالية خصوصًا ما يتعلق بضرورة مواكبة تأثير 

التقنية المتسارعة على عمل األسواق والهيئات الرقابية المنظمة لها.

معايل �شلطان املن�شوري ي�شتقبل اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري للهيئة 
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امل�لية  املنتج�ت  بيع  امللءمة عند  بتطبيق متطلب�ت  اللتزام  وكذلك 
التي  الع�ملية  واملم�ر�ص�ت  التج�رب  العتب�ر  بعني  والأخذ  للعملء، 
للم�صتثمرين  واخل��ط��رة  املعقدة  املنتج�ت  بع�س  بيع  منع  راع��ت 
والرق�بة  اعتم�د  متطلب�ت  و�صع  �صرورة  على  والت�أكيد  الأف���راد، 
على مدققي احل�ص�ب�ت اخل�رجيني، وو�صع مع�يري لأع�ص�ء جم�ل�س 

ال�صرك�ت املدرجة.

قواعد مي�سرة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
ال�صغرية واملتو�صطة، ت�صمنت  ال�صرك�ت  بت�صجيع  يتعلق  وفيم� 
التو�صي�ت كذلك و�صع قواعد مي�صرة خ�صي�صً� لل�صرك�ت ال�صغرية 
واملتو�صطة لت�صهيل اإدراجه� ب�لأ�صواق الث�نية، مع �صرورة اأن يكون 
قبل  من  ال�صندات  اإ�صدار  عملي�ت  وتب�صيط  اإدراج،  م�صت�ص�ر  لديه� 
الأ�صواق  مع  التع�ون  طريق  عن  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروع�ت 
من  وال���ص��ت��ف���دة  ت�صني،  والبلوك  ال�صطن�عي  ال��ذك���ء  ل�صتخدام 
التج�رب الع�ملية التي تقوم فيه� احلكوم�ت بتخ�صي�س متويل يت�ح 

للجه�ت البحثية لإعداد اأبح�ث وتق�رير عن هذه امل�ص�ريع.

التطورات التقنية 
ون�ق�س امل�ص�ركون التطورات التقنية الع�ملية اللفتة فيم� يخ�س 
ب�لنمو  اهتم�مهم  عن  وع��ربوا  ال�صطن�عي،  والذك�ء  ت�صني  البلوك 
املت�ص�رع يف جم�ل التكنولوجي� امل�لية والأ�صول امل�صفرة مع الت�أكيد 
اجله�ت  ل��دى  تكون  واأن  تنظمه�،  لت�صريع�ت  احل�جة  اأهمية  على 
على  ب�لرق�بة  القي�م  ت�صتطيع  التي  وال��ق��درات  الكف�ءات  الرق�بية 

التكنولوجي� املتطورة.
 ومت خلل الجتم�ع من�ق�صة اإمك�نية زي�دة املدة لدعوة اجلمعية 
اجلمعي�ت  يف  للم�صتثمرين  الت�صويت  توفري  و�صرورة  العمومية، 
تتوىل  جهة  تعيني  اإمك�نية  مع  اللكرتونية،  ب�لو�ص�ئل  العمومية 
الت�صويت عنهم ب�صوابط ت�صعه� الهيئة، مع �صرورة و�صع �صوابط 

التوكيل.
اخلرباء  تدار�س  فقد  املق�صورة،  خ�رج  امل�صتق�ت  تنظيم  عن  اأم� 
امل�صتق�ت  تنظيم  م�ص�ألة  الهيئة  وممثلو  الجتم�ع  يف  امل�ص�ركون 
عن  والإف�����ص���ح  امل��رك��زي  ب�لتق��س  الل��ت��زام  م��ع  املق�صورة  خ���رج 
العملي�ت، مع مراع�ة توافر حجم �صن�عة كبري يربر عملية تنظيمه�، 
ويف غري هذه احل�لة يتم تطبيق اإجراءات تقليل املخ�طر عليه� من 

خلل زي�دة متطلب�ت راأ�س امل�ل.
امل�صتوى  على  تركيز  وج��ود  الجتم�ع  يف  امل�ص�ركون  ولح��ظ 
)البيئية-  املختلفة  املجتمعية  امل�صوؤولية  ج��وان��ب  على  ال��ع���مل��ي 
ESG( ، وعر�صوا لروؤيتهم امل�صتقبلية التي  الجتم�عية- احلوكمة 
تتلخ�س يف اأنه قد يكون هن�ك تقييم لل�صرك�ت من منظور اجلوانب 
اأن  اإىل  وا���ص���روا  ائ��ت��م���ين،  تقييم  ه��ن���ك  مثلم�  الثلثة  والأب��ع���د 
الإف�ص�ح�ت غري امل�لية اأ�صبحت مهمة جدًا للم�صتثمرين )فيم� يخ�س 
الإدارات  جم�ل�س  يف  اجلن�صني  وت���وازن  الجتم�عية-  اجل��وان��ب 
وغريه�(. اإ�ص�فة اإىل الرتكيز على قواعد اعرف عميلك ومت التطرق 
كبري،  ب�صكل  تنمو  التي  البيئية  ال�صتدامة  اإىل  اخل��رباء  ج�نب  من 
والتطور،  للمت�بعة  اجلهود  من  املزيد  اإىل  احل�جة  اإىل  النتب�ه  مع 
ملب�درة  تفعيًل  يعد  �صي�دية  خ�صراء  �صندات  طرح  اأن  اإىل  والتنويه 

التمويل امل�صتدام.

امل�لية وال�صلع على  الأوراق  ح�صلت هيئة 
ريجي�صرت  "لويدز  �صركة  من  اعتم�د  �صه�دة 
لتطبيقه�  الع�ملية"  اأ���ص��ورن�����س  ك��وال��ي��ت��ي 
الر�ص�دات الع�ملية ملوا�صف�ت �صه�دة اجلودة 
اإط���ر  يف  وذل���ك   ،"10002:2018 "الآيزو 
املم�ر�ص�ت  اأف�صل  تبني  اىل  الرامية  جهوده� 
الع�ملية واملتعلقة ب�إدارة ملحظ�ت املتع�ملني.
على  الهيئة  التزام  من  انطلقً�  ذلك  وي�أتي 
حتقيق اأهدافه� ال�صرتاتيجية املتمثلة يف رفع 
وحت�صني  املتع�ملني  و�صع�دة  ر�ص�  م�صتوى 
الهيئة  وت�صعى  لهم.  املقدمة  اخلدم�ت  جودة 
من خلل تطبيقه� للموا�صف�ت، اإىل خلق ثق�فة 
وت�صجعهم  املتع�ملني،  على  تركز  موؤ�ص�صية 
والتعبري  وم��ق��رتح���ت��ه��م  اآرائ���ه���م  ط���رح  ع��ل��ى 
لعملي�ت  الأ�ص��س  ب�عتب�ره�  حتدي�تهم  عن 

التطوير والتح�صني.
الع��ت��م���د  ���ص��ه���دة  ع��ل��ى  الهيئة  وح�صلت 

للتزامه� ب�آلية فع�لة ملع�جلة �صك�وى العملء 
وحت��ق��ي��ق اح��ت��ي���ج���ت��ه��م، وال���و����ص���ول اإىل 
ال�صك�وى  مع  التع�مل  عرب  توقع�تهم،  درج��ة 
وب�لإ�ص�فة  الأداء،  لتح�صني  فر�صة  ب�عتب�ره� 
ملوظفيه�  تدريبية  برامج  بتنفيذ  قي�مه�  اإىل 
املتع�ملني،  خدمة  جم���ل  يف  اآدائ��ه��م  لتطوير 
م�صلحة  يف  ت�أتي  التي  اجلهود  من  وغريه� 
امل��ت��ع���م��ل��ني م��ع ال��ه��ي��ئ��ة. وت��وف��ر اإر����ص����دات 
من  العديد  "الآيزو10002:2018"  �صه�دة 
اأ�ص��س  للعملء، ويتم منحه� على  المتي�زات 
املن�صو�س  التوجيهية  ب���مل��ب���دئ  الل���ت���زام 
زي�دة  على  املعي�ر  هذا  وي�ص�عد  دوليً�،  عليه� 
العملء، عرب تطبيق نظ�م واآلية لإدارة  ر�ص� 
م� ميكن توقعه  فهم  العملء، يح�صن  �صك�وى 
وعلق�ته�،  منتج�ته�  حيث  من  املوؤ�ص�صة  من 
التغذية  ع��ل��ى  ت��رك��ز  مفتوحة  ق��ن���ة  وي��خ��ل��ق 

الراجعة.

الأوراق  ق�مت هيئة  �صمن خطة ممنهجة، 
امل�ص�همة  ال�صرك�ت  مبط�لبة  وال�صلع  امل�لية 
م��لح��ظ���ت جوهرية  ال��ت��ي مت ر���ص��د  ال��ع���م��ة 
تقرير  امل��دق��ق��ة يف  امل���ل��ي��ة  ب��ي���ن���ت��ه���  ب�����ص���أن 
لإغلق  عمل  خطة  بتقدمي  الداخلي،  املراجع 
قبل  م�صتهدفه  توقيع�ت  وفق  امللحظ�ت  تلك 

انته�ء ال�صنة احل�لية.

مت  ق��د  امل��درج��ة  ال�صرك�ت  بع�س  وك���ن��ت   
م��دق��ق احل�ص�ب�ت  ق��ب��ل  م��ن  ر���ص��د حت��ف��ظ���ت 
عليه  وبن�ء  امل�لية،  بي�ن�ته�  على  اخل�رجي 
لروؤ�ص�ء  ر�صمية  خط�ب�ت  الهيئة  ار�صلت  فقد 
مع�جلة  اآلية  لبحث  ال�صرك�ت  ه��ذه  جم�ل�س 
خطة  وو���ص��ع  والتحفظ�ت  امللحظ�ت  ه��ذه 

عمل ملع�جلته� واإغلقه�.

»الأوراق املالية« ع�شو يف ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل
وال�صلع  امل���ل��ي��ة  الأوراق  هيئة  ان�صمت   
امل�يل للبتك�ر  الع�ملية  "ال�صبكة  ع�صوية  اإىل 
GFIN" التي ت�صم يف ع�صويته� 50 موؤ�ص�صة 

البتك�ر  رائ��دة يف جم�ل  رق�بية ع�ملية  وجهة 
يف القط�ع امل�يل. 

وت�صعى الهيئة عرب ان�صم�مه� لع�صوية هذه 
والأ�ص�ليب  البتك�ر  دور  تعظيم  اإىل  ال�صبكة 
امل�لية  الأوراق  �صن�عة  تطوير  يف  الإبداعية 
يف الدولة مب� يعزز من تن�ف�صيته�، وامل�ص�ركة 
اأف�صل  على  والط���لع  املبتكرة  امل�ص�ريع  يف 
اأع�ص�ء  امل��ق��دم��ة م��ن  ال��ت��ج���رب وامل��م���ر���ص���ت 
ب�لنفع  ي��ع��ود  مب���  امل��ج���ل،  ه���ذا  يف  ال�صبكة 
م�لية  اأ�صواق  من  ب�لدولة  امل���يل  القط�ع  على 

و�صرك�ت وم�صتثمرين.

امل�يل"  للبتك�ر  الع�ملية  "ال�صبكة  وتهدف 
الهيئ�ت  بني  للتع�ون  جديد  اإط���ر  اإن�ص�ء  اإىل 
املو�صوع�ت  ب�ص�أن  امل�لية  للخدم�ت  املنظمة 
ب�لبتك�ر، وتب�دل اخلربات واملن�هج  املتعلقة 
املختلفة. وتتيح ال�صبكة منتدى ومن�صة للعمل 
ومن�ق�صة  املعرفة  وت��ب���دل  للتع�ون  امل�صرتك 
ببيئة  اجله�ت  تزويد  مع  امل�صتف�دة،  الدرو�س 
احللول  جت��رب��ة  خلله�  م��ن  ميكن  جتريبية 
الع�برة للحدود.جتدر الإ�ص�رة اإىل اأن ال�صبكة 
تعمل على تو�صيع نط�ق الطلع على الأفك�ر 
الع�مل،  دول  خمتلف  يف  اجلديدة  والتج�رب 
كم� اأن الن�صم�م لل�صبكة يتيح الفر�صة للطلع 
اأو  اخلدم�ت  اأو  املنتج�ت  اختب�ر  نت�ئج  على 

من�ذج الأعم�ل يف اأكرث من جهة رق�بية.

»الهيئة« حت�شل على اعتماد تطبيق موا�شفات »الآيزو«

الأوراق املالية تطالب عددًا من ال�شركات املدرجة بتقدمي خطة ملعاجلة 
املالحظات اجلوهرية التي ر�شدها مدقق احل�شابات اخلارجي
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 وع��ر���ص��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م���دى اأي�����م م�����ص���رك��ت��ه��� 6 
م�����ص���ري��ع وت��ط��ب��ي��ق���ت ذك��ي��ة يف جم�����لت احل��وك��م��ة 
والتوعية والختب�رات املهنية وال�صت�ص�رات الق�نونية 

والرتخي�س واإدارة العمل اليومي.
الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل�����ص���ري��ع  التطبيق�ت  وت�صتهدف 
والذكية زي�دة ج�ذبية بيئة امل�ل والأعم�ل للم�صتثمرين 
الفئ�ت  مبختلف  اجلمهور  مع  والتوا�صل  واملتع�ملني، 
مب�صتوى  ي��رت��ق��ي  مب����  اح��ت��ي���ج���ت��ه��م  اإىل  وال��ت��ع��رف 
اخلدم�ت  ك�فة  واإت���ح��ة  املقدمة  احلكومية  اخل��دم���ت 

بي�صر و�صهولة. 
 ومن �صمن امل�ص�رك�ت الأخرى التي عر�صته� الهيئة، 
الذكي،  الهيئة  وتطبيق  الق�نونية،  ال�صت�ص�رات  نظ�م 

ونظ�م مرا�صلتي، ونظ�م اإدارة الرتخي�س.

امل�ساريع التقنية
قدم �صع�دة د. عبيد الزع�بي الرئي�س التنفيذي للهيئة 
�صرح� ملع�ليه حول امل�ص�ريع التقنية واملب�درات الذكية 
وال�صرك�ت  واجل��ه���ت  الأف����راد  م��ن  للمتع�ملني  امل��ع��دة 
فع�لي�ت  م�صتهل  يف  وذل��ك  الهيئة،  لإ�صراف  اخل��صعة 
اليوم الأول من الدورة ال� 39 لأ�صبوع جيتك�س التقني 

 .2019

"جيتك�س"  معر�س  فع�لي�ت  خ��لل  الهيئة  وك�صفت 
2019 عن عدة م�ص�ريع �صمن من�صة اجله�ت احلكومية 

والهيئ�ت  املوؤ�ص�ص�ت  من  العديد  جتمع  التي  الحت�دية 
احلكومية الحت�دية.

دور ريادي
دوره�  تعك�س  الهيئة  "م�ص�ركة  اإن  الزع�بي،  وق���ل 
الري�دي يف اأخذ زم�م املب�درة لتقدمي اآخر امل�صتحدث�ت 
اهتم�مه�  عن  كذلك  تعرب  كم�  امل�ل،  اأ�صواق  يف  الرقمية 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة مب���� ي��ت��ف��ق مع 
مع  ويتواكب  العمل  نظم  على  حلقت  التي  التطورات 

متغريات وم�صتجدات الأ�صواق امل�لية.
من  م��ط��ورة  ن�صخة  ع��ر���ص��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ص����ف 
وتعتمد  جديدة  بحلة  تظهر  التي  الإلكرتونية  بوابته� 
متطلب�ت  تلبية  �صرعة  ت�صمن  م��ت��ط��ورة  تقنية  نظم 
اأن  كم�  وامل�صتثمرين،  املتع�ملني  من  املوقع  مت�صفحي 
اجلديدة  مب�درته�  عن  الن�صخة  هذه  يف  ك�صفت  الهيئة 
والتي  ال�صرك�ت،  يف  احلوكمة  وتعزيز  بن�صر  اخل��صة 
املدرجة  ب�ل�صرك�ت  الإدارات  جم�ل�س  اأع�ص�ء  تخ�طب 
عن  ف�صًل  وذلك  واملهتمني،  احلوكمة  م�صوؤويل  وكذلك 
التطبيق�ت امل�صتحدثة اخل��صة بربن�مج التعليم امل�صتمر 

»األوراق المالية« تكشف عن منظومة مبادرات رقمية في "جيتكس للتقنية 2019"

معايل �شلطان املن�شوري يطلع على امل�شاريع الإلكرتونية اجلديدة للهيئة
سعيد  بن  سلطان  معالي  أشاد 
رئيس  االقتصاد  وزير  المنصوري 
المالية  األوراق  هيئة  إدارة  مجلس 
التطبيقات  بمستوى  والسلع، 
ووج��ه  الهيئة  أع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
لتحقيق  تطويرية  بمقترحات 
تشمل  بحيث  األهداف  من  المزيد 

المزيد من فئات المتعاملين.
تقديره  ع��ن  معاليه  وأع���رب 
التي  للهيئة  التقنية  للمبادرات 
باألسواق  األداء  تطوير  في  تسهم 
للمتعاملين  الخدمات  وتقديم 
على  اطلع  حيث  ويسر،  بسهولة 
اإللكترونية  والمبادرات  المشاريع 
خالل  ذلك  جاء  للهيئة.  الجديدة 
في  الهيئة  لمنصة  معاليه  زيارة 

معرض “جيتكس 2019، 

المبادرات التقنية للهيئة 
تسهم في تطوير األداء 
باألسواق وتقديم الخدمات 
للمتعاملين بسهولة ويسر

الهيئة عرضت 6 مشاريع وتطبيقات ذكية في الحوكمة والتوعية واالختبارات 
المهنية واالستشارات القانونية والترخيص وإدارة العمل اليومي



13أوراق مالية

والأنظمة  التطبيق�ت  من  وع��دد  املهنية  والخ��ت��ب���رات 
الأخرى اخل��صة ب�لرتخي�س والتوعية وغريه�...".

تطبيق"املجل�ص"
"املجل�س"،  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��ن  الهيئة  وك�صفت   
ب�لتوعية  املتعلقة  اجل��وان��ب  ك���ف��ة  التطبيق  وي�صم 
يف  ال�صرك�ت  وحوكمة  امل�صتمر  والتعليم  والتثقيف 
من�صة واحدة؛ حيث تتيح للجمهور الطلع على ك�فة 
املواد التوعوية والتثقيفية التي ت�صدره� الهيئة، ومب� 
الوطني  ب�مل�صروع  اخل��صة  الهيئة  مب�درة  مع  يتك�مل 
ب�لإ�ص�فة  هذا  امل�يل،  وال�صمول  ال�صتثم�رية  للتوعية 
التدريب  جم���ل  يف  الهيئة  خ��دم���ت  يعر�س  اأن���ه  اىل 
لرتخي�س  الهيئة  تطلقه�  التي  املهنية  والخ��ت��ب���رات 
اإ�ص�فة  امل�لية،  الأوراق  جم�ل  يف  والع�ملني  الو�صط�ء 
جم�ل�س  ب�أع�ص�ء  يعني  ال��ذي  احلوكمة  م�صروع  اىل 
الهيئة  وا�صتعر�صت  امل�ص�همة.  ال�����ص��رك���ت  اإدارات 
بتطويره  ق���م��ت  ال��ذي  اجل��دي��د،  الإل��ك��رتوين  موقعه� 
احلكومية،  واملتطلب�ت  املع�يري  مع  ليتوافق  م��وؤخ��رًا 
واجن�ز  املعلوم�ت  اىل  الو�صول  للجمهور  يتيح  ومب� 
كم�  ال�����ص���ع��ة،  م���دار  وع��ل��ى  ت���م��ة  ب�صهولة  امل��ع���م��لت 
ا�صتعر�صت التطبيق الذكي له�، الذي يتيح للم�صتثمرين 
خلل  م��ن  مع�ملتهم  اجن����ز  وامل��وظ��ف��ني  واملتع�ملني 
الدولة  خ�رج  اأو  داخل  مك�ن  اأي  من  الذكية،  هواتفهم 
ال�صخ�صي، ب�لإ�ص�فة اىل نظ�م  دون احل�جة للح�صور 
عملية  تنظيم  اىل  يهدف  والذي  الداخلي،  "مر�ص�ل" 

مثل  متعددة  خ�ص�ئ�س  ويوفر  الداخلية،  املرا�صلت 
التوقيع الإلكرتوين وامللحظ�ت ال�صوتية والأر�صفة.

الذكي  الق�نوين  امل�صت�ص�ر  نظ�م  الهيئة  وعر�صت 
الذي مت تطويره ب��صتخدام خ��صية الذك�ء ال�صن�عي. 

ويتيح النظ�م للمتع�ملني اإر�ص�ل ا�صتف�ص�راتهم وطلب�ت 
ال�صت�ص�رة الق�نونية، ويقوم النظ�م، وبن�ء على ق�عدة 
بي�ن�ت الت�صريع�ت اخل��صة ب�لهيئة، بتوفري الإج�ب�ت 

على الأ�صئلة ال�ص�ئعة.
-املطور  الرتخي�س  اإدارة  نظ�م  الهيئة  عر�صت  كم� 
املوحد  النظ�م  �صمن   -OPEN TEXT �صركة  قبل  من 
العمل  اج��راءات  تنظيم  وي�صتهدف  الفنية؛  ل���لإدارات 
قبل  م��ن  ط��ل��ب���ت  ت��ق��دمي  وت�صهيل  ب������لإدارة،  ال��ي��وم��ي 
العملء من خلل اع�دة هند�صة الجراءات واملتطلب�ت 
اخل��صة ب�لرتخي�س؛ حيث اأت�ح النظ�م ربط الهيئة مع 
�صرك�ئه� ال�صرتاتيجيني وعدد من اجله�ت املحلية ذات 

ال�صلة ب�لأ�صواق امل�لية.

امل�لية وال�صلع  وعلى ه�م�س م�ص�ركة هيئة الأوراق 
 2019 املعلوم�ت  لتكنولوجي�  جيتك�س  معر�س  يف 
التنفيذي  الرئي�س  الزع�بي  �صيف  عبيد  د.  ق�ل  بدبي، 
على  الهيئة  تبواأته�  التي  القي�دية  املراكز  اإن  للهيئة 
واملنظم�ت  امل��ح���ف��ل  م��ن  ع��دد  ويف  ال���دويل  ال�صعيد 
دولة  به�  حتظى  التي  للمك�نة  تقديرًا  ت�أتي  والتق�رير 
اجل��ه��ود  وتعك�س  الأ���ص��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى  الإم������رات 
�صلط�ن  مع�يل  برئ��صة  الهيئة-  اإدارة  ملجل�س  الدوؤوبة 
على  العمل  حيث:  م��ن  القت�ص�د-  وزي��ر  املن�صوري 
الأنظمة  اإ���ص��دار  خ��لل  من  الت�صريعية  البنية  تطوير 
والقرارات واقرتاح التعديلت عليه� ملواكبة املتغريات 

وامل�صتجدات يف الأ�صواق املحلية والع�ملية. 

امل�سروع الوطني للتوعية ال�ستثمارية
اأ�ص�ليب  الهيئة  لتبني  انعك��صً�  ت�أتي  اأنه�  واأ�ص�ف 
م�����ص��ت��ح��دث��ة وم��ب��ت��ك��رة ل��ت��ع��زي��ز امل��ن��ظ��وم��ة ال��رق���ب��ي��ة 
)الإلكرتونية واملب��صرة(، والرتق�ء ب�لهيكل التنظيمي 
اإدارات  ا���ص��ت��ح��داث  ع��رب  والإداري  ال��ف��ن��ي  وال���ك����در 
للتوعية  الوطني  امل�صروع  واإط��لق  جديدة،  واأق�ص�م 

ال�صتثم�رية وال�صمول امل�يل.
وت�بع الزع�بي اأن الهيئة ل تدخر جهدًا يف الت�صدي 
وذلك  امل���ل،  راأ���س  ب�أ�صواق  املتعلقة  املخ�لف�ت  لك�فة 
الق�نون  املن�ط به� مبوجب  الرق�بي  الدور  انطلقً� من 
�ص�أن هيئة و�صوق  2000 يف  ل�صنة   )4( رقم  الحت�دي 
الق�نون  وك��ذل��ك  وال�صلع،  امل�لية  ل���لأوراق  الإم�����رات 
ال�����ص��رك���ت  ب�����ص���أن   2015 ل�صنة   )2( رق���م  الحت�����دي 
لهم�،  تنفيذًا  ال�ص�درة  والقرارات  والأنظمة  التج�رية 
ويكفل  الوطني  القت�ص�د  �ص�لح  يف  ي�صب  مب�  وذل��ك 

�صلمة املع�ملت وحم�ية امل�صتثمرين.

المبادرات الرقمية للهيئة تهدف 
لتطوير البيئة االستثمارية واالرتقاء 

بالخدمات المقدمة للمتعاملين 
ونشر التوعية المالية

تطوير المنظومة التشريعية 
لصناعة أسواق رأس المال 
لتواكب أفضل الممارسات 

العالمية
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اإدارة املنظمة الدولية لهيئ�ت  بحث اجتم�ع جمل�س 
الذي عقد مبدريد موؤخرًا،   ،"IOSCO" الأوراق امل�لية
دور املنظمة يف مع�جلة التحدي�ت املتعلقة ب�ل�صتقرار 
لع�م  املخ�طر  وتوقع�ت  امل���ل،  راأ���س  اأ�صواق  يف  امل�يل 
اىل  امل�صفرة،  والأ�صول  امل�لية  والتكنولوجي�   ،2020

الأ�صول، وغريه� من  واإدارة  امل�صتدام  التمويل  ج�نب 
املو�صوع�ت اله�مة ذات ال�صلة بتنظيم قط�ع الأ�صواق 

امل�لية.
ب�صفته�  وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  هيئة  و�ص�ركت 
�صع�دة  تراأ�صه  بوفد  الجتم�ع  يف  ب�ملجل�س  ع�صوًا 
ن�ئب  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  الزع�بي  �صيف  د.عبيد 

رئي�س جمل�س اإدارة منظمة "اأيو�صكو".

توقعات املخاطر
 ،2020 ل��ع���م  امل��خ���ط��ر  ب��ت��وق��ع���ت  يتعلق  وف��ي��م���   
ت��ق��ري��ر رئ��ي�����س جل��ن��ة املخ�طر  ا���ص��ت��ع��ر���س الج��ت��م���ع 
واأولوي�ت  دور  ن�ق�س  كم�  اخل�صو�س،  بهذا  الن��صئة 
ال�صوق،  و���ص��ل��وك   ،2020 ل��ع���م  "اأيو�صكو"  منظمة 
التكنولوجي�  مو�صوع  اإىل  كذلك  الجتم�ع  وت��ط��رق 
م�صروع  عر�س  مت  حيث  امل�صفرة؛  والأ���ص��ول  امل�لية 
املتعلقة  امل�صتجدات  وكذلك  امل�صفرة،  العملت  تقرير 

مبن�ص�ت تداول الأ�صول امل�صفرة.

املعي�رية؛  املوؤ�صرات  حم��ور  املجل�س  وا�صتعر�س 
املتعلقة  امل�صتجدات  املعني  العمل  فريق  اأو�صح  حيث 
الف�ئدة  اأ�صع�ر  موؤ�صر  واعتم�د  امل��وؤ���ص��رات،  ب�إ�صلح 
ذلك  اإىل  ب�لإ�ص�فة  ن�ق�س  كم�  امل��خ���ط��ر،  م��ن  اخل�لية 
امل�يل  الرفع  حيث  من  الأ�صول  واإدارة  ال�صوق  جتزئة 
اإىل  ال�صيولة،  خم�طر  ب���إدارة  املتعلق  العمل  وتطبيق 

.ETF ج�نب �صن�ديق املوؤ�صرات املتداولة
جل�ن  اأجرته�  من�ق�ص�ت  املجل�س  اجتم�ع  وت�صمن 
من  ع��دد  عنه�  نتج  م��ت��ع��ددة،  موا�صيع  ح��ول  املنظمة 
التو�صي�ت الرامية اىل تنظيم اأن�صطة اأ�صواق الأوراق 

بتنظيم  املتعلقة  امل��ب���دئ  مراجعة  بينه�  وم��ن  امل�لية، 
هذه  وحتديث  عليه�  والرق�بة  ال�صلع  م�صتق�ت  اأ�صواق 
املب�دئ، والعمل على تطوير بي�ن�ت ال�صوق والتوزيع 
تطبيق  اىل  ب�لإ�ص�فة  الرقمي،  والتو�صع  ب�لتجزئة 

العقوب�ت امل�لية يف اخل�رج.

�سناعة ال�سوق وال�سيولة
 وت�بع املجل�س مع اللج�ن ذات العلقة، امل�صتجدات 
ال�صوق  ب�صن�عة  املتعلقة  املو�صوع�ت  حول  الأخ��رية 
وال�صيولة، وتزامن ال�ص�عة، ب�لإ�ص�فة اإىل امل�صتجدات 
ال�صن�عي  ب�لذك�ء  ال�صت�ص�رية اخل��صة  التق�رير  حول 

والتقرير ال�صت�ص�ري اخل��س بتع�ر�س امل�ص�لح.
اأن مت اختي�ر د. عبيد الزع�بي  اأنه �صبق  اإىل   ي�ص�ر 
اأكرب  والن��صئة  الن�مية  امل�لية  الأ�صواق  للجنة  رئي�صً� 
جن�ح  عليه  م�ترتب  وه��و  "اأيو�صكو"،  منظمة  جل���ن 
هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع يف تبووؤ موقع الع�صوية 
مبجل�س اإدارة املنظمة للمرة الأوىل يف ت�ريخه� وفوز 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  مبن�صب  التنفيذي  الرئي�س 
ب��صت�ص�فة  ال��ف��وز  يف  الهيئة  جنحت  كم�  املنظمة. 
مم�   ،2020 للع�م  للمنظمة  ال����45  ال�صنوي  امل��وؤمت��ر 
يعك�س املك�نة الع�لية والتقدير اللذين تتمتع بهم� دولة 

الإم�رات العربية املتحدة يف املجتمع الدويل. 

»األيوسكو« تبحث معالجة تحديات االستقرار المالي

الهيئة تناق�س يف مدريد التمويل امل�شتدام والتكنولوجيا املالية

 استعراض مستجدات صناعة 

السوق والسيولة وتقارير 

حول الذكاء الصناعي وأخرى 

تتعلق بتعارض المصالح
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�صعيد  بن  �صلط�ن  املهند�س  مع�يل  من  بتكليف 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�ص�د  وزير  املن�صوري، 
هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع، �ص�رك وفد من هيئة 
الرئي�س  الزع�بي  امل�لية برئ��صة د. عبيد  الأوراق 
للجنة  ال��ث���م��ن  الج��ت��م���ع  يف  للهيئة،  التنفيذي 
الوزارية لروؤ�ص�ء جم�ل�س اإدارات اجله�ت املنظمة 
اخلليجي  التع�ون  جمل�س  بدول  امل�لية  للأ�صواق 
ع�صر  ال��ت������ص��ع  والج��ت��م���ع  مب�صقط،  ع��ق��د  ال���ذي 
يع�دلهم(  )اأو من  امل�لية  الأ�صواق  لروؤ�ص�ء هيئ�ت 
الث�ين  الجتم�ع  وكذلك  التع�ون،  جمل�س  ب��دول 
امل�صرتك للجنة روؤ�ص�ء هيئ�ت الأ�صواق امل�لية )اأو 
)البور�ص�ت(  امل�ل  اأ�صواق  يع�دلهم( وروؤ�ص�ء  من 

بدول املجل�س.
ومت ت��د���ص��ني ب��واب��ة ال��ت��دري��ب الل��ك��رتون��ي��ة 
بدول  امل�لية  للأ�صواق  املنظمة  للجه�ت  امل�صرتكة 
املجل�س- التي اأطلق عليه� "بوابة املعرفة لأ�صواق 
لتحقيق  ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف  اخلليجية"-  امل����ل 
التي  التدريبية  الربامج  من  امل�صرتكة  ال�صتف�دة 
فيه  اأكد  الذي  الوقت  الأع�ص�ء، يف  الدول  تعقده� 
يف  البوابة  هذه  ا�صتثم�ر  اأهمية  اللجنة  اأع�ص�ء 
جم�ل تعزيز التوعية ال�صتثم�رية، وال�صتف�دة من 
الأ�صواق  هيئ�ت  تنظمه�  التي  التدريبية  الربامج 

امل�لية الأع�ص�ء ب�للجنة.
ا�صرتاتيجية  ا�صتعرا�س  الجتم�ع  خلل  ومت 
ب��دول  امل���ل��ي��ة  الأ����ص���واق  تك�مل  حتقيق  واآل��ي���ت 
اللزمة.  امل��وح��دة  وامل��ب���دئ  والقواعد  املجل�س، 
لتك�مل  املوحدة  واملب�دئ  القواعد  يخ�س  وفيم� 
اللجنة  ق��ررت  املجل�س،  ب��دول  امل�لية  الأ���ص��واق 
القواعد  لك�فة  العمل ب�صفة ا�صرت�ص�دية  ا�صتمرار 
وامل���ب����دئ امل���وح���دة، واأن ت���أخ��ذ ب��ع��ني الع��ت��ب���ر 
لإ���ص��دار وط��رح وح��دات �صن�ديق  القواعد  ه��ذه 
�صبق  وال��ت��ي  امل���ل��ي��ة،  الأ����ص���واق  يف  ال�صتثم�ر 
اعتم�ده� من قبل مق�م املجل�س الأعلى عند اإعداد 
البيني  الرتخي�س  لتطبيق  التنفيذية  اخلطوات 

ل�صن�ديق ال�صتثم�ر بني دول املجل�س.

الرتخي�ص البيني
تطبيق  يف  ال���ب���دء  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  وواف���ق���ت   
الرتخي�س البيني ل�صن�ديق ال�صتثم�ر واخلدم�ت 
ا�صرتاتيجية  عمل  ف��ري��ق  وتكليف  ل��ه���،  الت�بعة 
ب���إع��داد  املجل�س  ب���دول  امل���ل��ي��ة  الأ���ص��واق  تك�مل 
البيني  لتطبيق الرتخي�س  التنفيذية  العمل  خطة 
ل�صن�ديق ال�صتثم�ر واخلدم�ت الت�بعة له تت�صمن 

برن�مج زمني وخطة تنفيذ، واإط�ر ق�نوين حمدد 
ال�صتثم�ر  �صن�ديق  وخدم�ت  ملنتج�ت  ووا�صح 
املنظومة  توحيد  بهدف  وذل��ك  ب�لطرح،  املتعلقة 

اجلن�ئية والق�ص�ئية للعرتاف املتب�دل.
ويف �صي�ق مت�صل، �ص�ركت الهيئة يف الجتم�ع 
الأ���ص��واق  هيئ�ت  روؤ���ص���ء  للجنة  ع�صر  الت��صع 
التع�ون.  جمل�س  ب��دول  يع�دلهم(  من  )اأو  امل�لية 
امل�صتجدات يف  اأهم  اإىل من�ق�صة  تطرق الجتم�ع 

الأ�صواق امل�لية بدول املجل�س.
من  امل�صرتكة  املو�صوع�ت  من  عدد  بحث  ومت 
املثلى  والطريقة  البيني  الع��رتاف  مب�درة  بينه� 
للتقرير  متت  التي  الدرا�صة  �صوء  يف  للتطبيق، 
وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  قبل  م��ن  امل��رف��وع 
بخ�صو�س  الأع�ص�ء  وال��دول  الع�مة  الأم�نة  اإىل 
�صوق  م��ع  امل��ت��ب���دل  الع�����رتاف  ب�����ص���أن  جتربته� 
فريق  مقرتح�ت  وكذلك  الع�ملي،  امل���يل  اأبوظبي 
بدول  امل�لية  الأ���ص��واق  تك�مل  ا�صرتاتيجية  عمل 
ب�صكل  البيني  الرتخي�س  تطبيق  ب�ص�أن  املجل�س 
م��ب��دئ��ي ع��ل��ى ���ص��ن���دي��ق ال���ص��ت��ث��م���ر والأن�����ص��ط��ة 
واخلدم�ت الت�بعة له� بدول املجل�س كخطوة نحو 
حتقيق التك�مل املن�صود بني الأ�صواق امل�لية بدول 

املجل�س، واآلية التنفيذ والربن�مج الزمني لذلك. 

تكامل الأ�سواق املالية 
امل�صرتك  الث�ين  الجتم�ع  الهيئة يف  �ص�ركت   
من  )اأو  امل�لية  الأ���ص��واق  هيئ�ت  روؤ���ص���ء  للجنة 
)البور�ص�ت(  امل���ل  ا���ص��واق  وروؤ���ص���ء  يع�دلهم( 
ب���دول جم��ل�����س ال��ت��ع���ون ب��ح�����ص��ور مم��ث��ل��ني عن 
املجتمعون  اأق��ر  حيث  للمجل�س؛  الع�مة  الأم�نة 
ج��دول الأع��م���ل، واأق���روا روؤي���ة دول��ة الإم����رات 
العربية بعدم احل�جة يف الوقت احل�يل لتوحيد 
بدول  امل�لية  الأوراق  اأ�صواق  يف  الفتت�ح  وقت 

املجل�س.

3 اجتماعات تبحث ا�شرتاتيجية واآليات 
حتقيق تكامل الأ�شواق املالية بدول »التعاون«

يف  وال�صلع  امل���ل��ي��ة  الأوراق  هيئة  لنهج  ا���ص��ت��م��رارًا 
اإ�صدار  قبل  امل�لية  ال�صن�عة  يف  �صرك�ئه�  راأي  ا�صتطلع 
تنظيم   يف  به�  املنوط  ال��دور  اإط���ر  ويف  جديدة،  اأنظمة 
وتطوير ال�صوق امل�يل ب�لدولة ن�صرت الهيئة على موقعه� 
يخت�س  ق��رار  م�صروع   www.sca.gov.ae الإل��ك��رتوين 

crypto assets  بتنظيم الأ�صول امل�صفرة
وق���د دع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ج��م��ي��ع الأط�����راف امل��ع��ن��ي��ة ب�صوق 
فئ�تهم:  خمتلف  على  متع�ملني  من  ب�لدولة  امل���ل  راأ���س 
م�صتثمرين وو�صط�ء وحمللني م�ليني وب�حثني واإعلميني 
واإب��داء  القرار  م�صودة  على  للطلع  وغريهم  ومهتمني 
ال�صن�عة  ملحظ�ت  على  ال��وق��وف  ب��ه��دف  ف��ي��ه،  اآرائ��ه��م 
وال�صتئن��س  ال�صوق  يف  واملهتمني  املتع�ملني  ومرئي�ت 
ال�صي�غة  اإع��داد  عند  العتب�ر  بعني  لأخذه�  مبقرتح�تهم 

النه�ئية للنظ�م. 
ون�صرت الهيئة عنوان بريد اإلكرتوين لتلقي امللحظ�ت 

sto-regs@sca.ae :عليه وذلك على النحو الت�يل
م�صودة  وت��ت��ط��رق  م�����دة،   28 ال��ن��ظ���م  م�����ص��ودة  ت�صم 
القواعد التنظيمية ال�خ��صة ب�لأ�صول امل�صفرة اإىل جميع 
دولة  ف�ي  امل�صفرة  الأ���ص��ول  ب�صن�عة  املتعلقة  ال�جوانب 
اإ�صدار  متطلب�ت  م�ن  ب��دءًا  املتحدة،  العربية  الإم����رات 
الأدوات الرمزية و�صوًل اإىل مم�ر�ص�ت التداول واحلفظ 
امل�صتثمرين  م�ص�لح  حم�ية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  الأم����ني، 
امل�لية،  اجلرائم  من  احلد  اإىل  اله�دفة  للتدابري  والمتث�ل 
اأمن  امل�صفرة، و�صوابط  للأ�صول  الأمني  ومع�يري احلفظ 
ومتطلب�ت  التكنولوجي�،  حوكمة  ومع�يري  املعلوم�ت، 
ال�صوق. يف  الو�صط�ء  جميع  اإىل  ب�لن�صبة  الأعم�ل  اأداء 

ب�لأ�صول  اخل��صة  التنظيمية  القواعد  م�صودة  وت�صع 
املتع�ملني  من  وا�صع  لطيف  ومتطلب�ت  مع�يري  امل�صفرة 
ل����لأوراق امل�لية،  امل�����ص��درة  ال�����ص��وق؛ م��ث��ل: اجل��ه���ت  يف 
واجله�ت  املوؤهلني(،  امل�صتثمرين  )ومنهم  وامل�صتثمرين 
املزاولة لن�ص�ط احلفظ الأمني، ومن�ص�ت تداول الأ�صول 
يف  الع�ملني  وامل��روج��ني  الو�صط�ء  ع��ن  ف�صًل  امل�صفرة، 

�صن�عة الأ�صول امل�صفرة. 
املقرتحة،  التنظيمية  القواعد  ه��ذه  تطبيق  ومبجرد 
عن  الهيئة  م��ع  التوا�صل  ال�صوق  يف  للمتع�ملني  ميكن 
لطلب  به�  اخل������س  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم���ت  نظ�م  طريق 
ت��وج��ي��ه���ت ب�����ص���أن اإ����ص���دار م��ع��ني ل�����لأدوات ال��رم��زي��ة اأو 

التنظيمية.  املتطلب�ت 

»األوراق المالية« تستطلع رأي 
الشركاء في الصناعة المالية في 
مسودة قرار ينظم األصول المشفرة

 الموافقة على بدء تطبيق 
الترخيص البيني لصناديق 

االستثمار والخدمات التابعة
 لها بين دول المجلس
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وعقب قرع جر�س التداول يف �صوق دبي، ق�م د.عبيد 
ب�إجراء  الهيئة-  م��دراء  من  ع��دد  مب�ص�ركة  الزع�بي- 
بق�عة  املوجودين  امل�صتثمرين  مع  مفتوحة  مق�بلت 
ال�صتف�ص�رات  على  وال��رد  اإليهم  وال�صتم�ع  ال��ت��داول 
تطبيق�  وذل��ك  طرحه�،  مت  التي  املقرتح�ت  ومن�ق�صة 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  لتوجيه�ت 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
مواقع  اإىل  امل�صوؤولني  كب�ر  ب�نتق�ل  الله(  )رع���ه  دبي 
احلدث واللتق�ء ب�جلمهور والتعرف على احتي�ج�تهم 

وحل م�صكلتهم.

توظيف و�سائل الت�سال 
وق�ل د. عبيد الزع�بي اإن "فع�لي�ت الأ�صبوع تهدف 
يتعلق  فيم�  وخ�صو�صً�  امل�صتثمرين  ثق�فة  تعزيز  اإىل 
عليه�  واحلف�ظ  امل�صتثمرين  حقوق  مف�هيم  برت�صيخ 
قط�ع  على  امل�صرفة  اجل��ه���ت  ك�فة  جهود  ت�ص�فر  ع��رب 
اأ�صواق الأوراق امل�لية وال�صلع يف الدول الأع�ص�ء يف 
منظمة "اأيو�صكو"، وتوظيف خمتلف و�ص�ئل الت�ص�ل 
والقنوات الإعلمية والو�ص�ئط الرقمية لتعزيز الثق�فة 
ب�لهيئ�ت  امل��ن��وط  ب���ل��دور  وال��ت��ع��ري��ف  ال���ص��ت��ث��م���ري��ة 

الرق�بية والأ�صواق امل�لية يف حم�ية امل�صتثمرين".

اإط�ر  "يف  ك�ظم:  عي�صى  �صع�دة  �صرح  ج�نبه،  من 
دبي  �صوق  ا�صرتاتيجية  تطبيق  اإىل  الرامية  اجلهود 
الن�صطة  ال�صوق  وم�ص�همة   ،2025 لل�صتدامة  امل���يل 
ي�صعدن�  ع���مل��ي��ً�،  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  دع��م  يف 
هذه  تد�صن  التي  الع�ملية  البور�ص�ت  اأول  نكون  اأن 
فع�لي�ت  �صمن  اجلر�س  قرع  احتف�لي�ت  من  ال�صل�صلة 
دومً�  ملتزمون  اإنن�   .2019 الع�ملي  امل�صتثمر  اأ�صبوع 
املعنية  الدولية  الهيئ�ت  ك�فة  مع  التع�ون  ج�صور  مبد 
امل�لية  الأوراق  لهيئ�ت  الدولية  املنظمة  مقدمته�  ويف 
الع�ملية،  ال��ب��ور���ص���ت  واحت����د   IOSCO اأيو�صكو 
ب�لإ�ص�فة اإىل هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع. اإن التف�عل 
على  الأط���راف  ك�فة  حر�س  يعك�س  امل��ب���درة  ه��ذه  م��ع 
اإىل تعزيز  �صي�ق جهد ع�ملي يرمي  ت�ص�فر اجلهود يف 
فيم�  امل�لية  املعرفة  ون�صر  امل�صتثمرين  توعية  اأن�صطة 

بينهم وتعميق ثق�فتهم ال�صتثم�رية."

اأن�سطة تثقيفية
ب�لتع�ون  مت  ال��ذي  الأ���ص��ب��وع-  فع�لي�ت  وت�صمنت 
اأن�صطة  امل���ل��ي��ني-  ال�����ص��وق��ني  م��ن  ك��ل  م��ع  والتن�صيق 
امل�صتثمرين  حقوق  حم�ية  على  ركزت  اأخ��رى  تثقيفية 
ال�صب�ب  لفئة  �صملت تنظيم ور�صتني توعويتني تتوجه 
م�صتقبل  "ال�صب�ب  بعنوان  الأوىل  اجل�مع�ت  وطلبة 
امل�صتثمرين"،  "حقوق  عن  والث�نية  امل�لية"  الأوراق 
الأ���ص��واق  ت�صريع�ت  يف  متخ�ص�صون  خ��رباء  األق�ه� 
احلملة  من  الأول  اليوم  يف  الهيئة  اأطلقت  كم�  امل�لية، 
التوا�صل  موقع  على  ملت�بعيه�  يومية  توعية  م�ص�بقة 
الجتم�عي، تدور اأ�صئلته� حول الدليل التوعوي الذي 
يف  امل�صتثمرين  حقوق  "دليل  بعنوان  الهيئة  اأ�صدرته 
الأوراق امل�لية"، هذا ب�لإ�ص�فة اإىل تكثيف ن�صر فقرات 
التوا�صل  و�صبك�ت  ب�ل�صحف  يومية  توعية  وو�ص�ئل 

 قرع جرس التداول بسوقي دبي وأبوظبي إيذانا ببدء الفعاليات 

 الهيئة تنظم حمالت توعوية مكثفة خالل »اأ�شبوع امل�شتثمر العاملي«
شهدت أسواق المال بالدولة انطالق فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي  عبيد  د.  سعادة  من  كل  قام  حيث  ؛   "2019

األوراق المالية والسلع وسعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي 
المالي بقرع جرس التداول، كما جرى قرع الجرس في اليوم التالي في سوق 
التنفيذي  الرئيس  المنصوري  خليفة  سعادة  بحضور  المالية  لألوراق  أبوظبي 
إيذانا  وذلك  والسوقين،  الهيئة  مسؤولي  من  وعدد  باإلنابة  أبوظبي  لسوق 
ببدء فعاليات األسبوع الذي تشارك فيه الهيئة وكل من سوق أبوظبي لألوراق 

المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع بشكل مشترك.

عبيد الزعابي: فعاليات األسبوع 
تركز على ترسيخ مفاهيم حقوق 
المستثمر والتوعية بحقوقه 
وواجباته تجاه استثماراته
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الجتم�عي خلل فرتة املب�درة، وكذلك ن�صر مطبوع�ت 
و�صبك�ت  الإل��ك��رتوين  املوقع  على  رقمية  واإ���ص��دارات 
عند  امل�صتثمرين  "حقوق  ع��ن  الجتم�عي  التوا�صل 
التع�مل مع �صرك�ت اخلدم�ت امل�لية"، كم� مت كذلك قرع 
يف  امل�لية  ل��لأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  التداول  جر�س 
فع�لي�ت احلملة واأجرى  ال�صوق يف  م�صتهل م�ص�رك�ت 
د. الزع�بي لق�ءات مفتوحة مع امل�صتثمرين ب�صوق اأبو 

ظبي كذلك للرد على ا�صتف�ص�راتهم.

اطالع امل�ستثمرين على جهود 
الهيئة يف الرتقاء بالأ�سواق

ل���لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �صوق  ال��ت��داول يف  ق��رع جر�س 
امل�لية اإيذانً� مب�ص�ركة ال�صوق مع هيئة الأوراق امل�لية 
"اأ�صبوع  م��ن  الث�لثة  الن�صخة  فع�لي�ت  يف  وال�صلع 
الدكتور  �صع�دة/  من  كل  ق�م  وقد  الع�ملي".  امل�صتثمر 
عبيد الزع�بي الرئي�س التنفيذي للهيئة و�صع�دة/ خليفة 
ب�لإن�بة  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  املن�صوري 
ب�لإعلن  وال�صوق  الهيئة  م�صوؤويل  من  عدد  مب�ص�ركة 
املب�درة عقب قرع اجلر�س؛ حيث  عن انطلق فع�لي�ت 
مطبوع�ت  وتوزيع  امل�صتثمرين  مع  لق�ءات  اإج��راء  مت 

تثقيفية تركز على حقوق امل�صتثمرين..
تنظيمه  يف  ت�صرتك  ال���ذي  احل���دث،  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
الت�أكيد  اإىل  يهدف  الع�ملية،  امل�لية  الأ�صواق  من  العديد 
امل�يل  ال�صتقرار  تعزيز  يف  امل�لية  املعرفة  دور  على 
املج�ل،  ه��ذا  يف  الثق�يف  امل�صتوى  ورف��ع  الف��راد  ل��دى 
املزيد  الت�ص�لت وتوفري  تعزيز  ي�صهم يف  الذي  الأمر 
ب���مل��ب���درات  وال��ت��ع��ري��ف  للم�صتثمرين  اخل��دم���ت  م��ن 
العمل  ور�س  مثل  ال�صتثم�ري،  الوعي  لتنمية  املتخذة 
املتخ�ص�صة التي ينظمه� �صوق اأبوظبي للأوراق امل�لية 
يف  واملقيمني  املواطنني  وع��ي  رف��ع  اإىل  تهدف  والتي 

امل�لية  الوراق  قط�ع  يف  وال�صتثم�ر  الدخ���ر  ثق�فة 
واحلف�ظ على حقوقهم.

خليفة  �صع�دة  �صرح  املب�درة،  على  تعليقه  �صمن  و 
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  املن�صوري،  �ص�مل 
ثق�فة  م�صتوى  رفع  "اإن  ق�ئًل:  ب�لإن�بة  امل�لية  للأوراق 
التو�صع  عملية  على  اإيج�بيً�  ت�أثريًا  يوؤثر  امل�صتثمرين 
ال�صتثم�ر  يتيح  حيث  امل�لية،  الأ���ص��واق  يف  والنمو 
ل���لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  مبنتهى ال��ث��ق��ة. وق��د اأظ��ه��ر ���ص��وق 
املعلوم�ت  من  ع�ٍل  م�صتوى  توفري  على  القدرة  امل�لية 
لذلك،  ونتيجة  واملحتملني.  احل�ليني  للم�صتثمرين 
وع�مليً�،  حمليً�  متزايد  بتقدير  يحظى  ال�صوق  اأ�صبح 
الإم���رات  يف  وقي�دية  موؤثرة  اقت�ص�دية  من�صة  وب�ت 

ومنطقة ال�صرق الأو�صط و�صم�ل اأفريقي�".

تعزيز حماية امل�ستثمرين عاملياً
الفع�لية  هذه  اأهمية  اإىل  املن�صوري  �صع�دة  واأ�ص�ر 
ال�صنوي  ال��ع���مل��ي  امل�صتثمر  اأ���ص��ب��وع  "يعك�س  ق���ئ��ًل: 
2019 جن�ح املنظمة الدولية لهيئ�ت الأوراق امل�لية يف 

امل�ص�همة يف تعزيز حم�ية امل�صتثمرين ع�مليً�، وتعزيز 
وب�لإ�ص�فة  امل�لية.  الأوراق  اأ�صواق  �صلمة  يف  ثقتهم 
مع  م�صمونه�  يف  امل��ب���درة  ه��ذه  اأه��داف  تن�صجم  لذلك 
اأبوظبي للأوراق امل�لية من خلل تعزيز  اأهداف �صوق 

ب���أداء  وعيهم  م�صتوى  ورف��ع  ل��لأف��راد  امل�لية  املعرفة 
امل�صتثمرين  تثقيف  اإىل  ب�ل�ص�فة  امل�لية  الأ���ص��واق 

وحم�يتهم."
ي�صكل  الع�ملي"  امل�صتثمر  "اأ�صبوع  اأن  اإىل  وب�لنظر 
يتم  امل�لية  ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�صوق  ملئمة  من�صة 
م��ن خ��لل��ه��� اإت���ح��ة امل��زي��د م��ن ق��ن��وات ال��ت��ع���ون اأم���م 
ف���إن  ل��دي��ه��م،  ال��ث��ق���ف��ة  م�صتوى  وت��ع��زي��ز  امل�صتثمرين 
جمموعة  بتنظيم  الهيئة-  م��ع  ب�لتن�صيق  ال�����ص��وق- 
واخل��دم���ت  املعلوم�ت  على  تركز  التي  الأن�صطة  م��ن 
م�صتوى  رفع  بهدف  وامل�صممة  ب�مل�صتثمرين  املتعلقة 
ال�صوء  ت�صليط  مع  امل�صتثمرين  تعليم  بربامج  الوعي 
امل�لية  املعرفة  املختلفة يف جم�ل تعزيز  املب�درات  على 

للأفراد.
تعد  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
الأوراق  لهيئ�ت  ال��دول��ي��ة  املنظمة  يف  ن�صطً�  ع�صوًا 
جمل�س  يف  مقعدًا  ت�صغل  واأن��ه���  "اأيو�صكو"،  امل�لية 
يتبواأ  التنفيذي  رئي�صه�  اأن  عن  ف�صًل  املنظمة،  اإدارة 
ويراأ�س  املنظمة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  من�صب 
اأك��رب  تعد  ال��ت��ي   والن��صئة،  الن�مية  الأ���ص��واق  جلنة 
الع�ملية  املرجعية  اجلهة  تعد  التي  "اأيو�صكو"،  جل�ن 
فيم� يخت�س بو�صع املع�يري الدولية يف تنظيم اأن�صطة 
مرجعية  العتب�ر  يف  اأخ��ذا  امل�لية،  الأوراق  اأ���ص��واق 
تقييم  برن�مج  ومرجعية  "اأيو�صكو"  ل�  ال�38  املب�دئ 
ال��دويل  النقد  ل�صندوق  الت�بع   FSAP امل���يل  القط�ع 
الهيئة  التقدير الذي حتظى به  الدويل. ويوؤكد  والبنك 
يف املنظمة على مدى مت�نة الأطر الت�صريعية والرق�بية 
ال��ذي م��ن �ص�أنه اأن  ب���ل��دول��ة، الأم���ر  اأ���ص��واق امل���ل  يف 
امل�صتثمر  ثقة  م�صتوى  على  اإيج�بً�  –ب�لت�يل-  ينعك�س 
امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي وي��ع��زز ج���ذب��ي��ة اأ����ص���واق ال��دول��ة 

لل�صتثم�رات اخل�رجية.

الحدث يركز على أهمية تثقيف 
المستثمرين وحمايتهم ضمن 
برنامج تديره المنظمة الدولية 

لهيئات األوراق المالية
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واأ�ص�ف، اأنه يتوقع النته�ء من ك�فة املتطلب�ت التي 
تتبع اخت�ص��س الهيئة والأ�صواق، خلل ع�م 2020.

امل���ل  راأ����س  لأ���ص��واق  ال�صت�ص�رية  اللجنة  وع��ق��دت 
عدد  ملن�ق�صة  وذلك  الزع�بي،  د.عبيد  برئ��صة  اجتم�عه� 
الأوراق  قط�ع  بتنظيم  ال�صلة  ذات  املو�صوع�ت  من 

امل�لية وترقية اأ�صواق الدولة على املوؤ�صرات الع�ملية.
ح�صر الجتم�ع الذي عقد ب�أبوظبي، اأع�ص�ء اللجنة 
للذهب  دبي  وبور�صة  ب�لدولة،  امل�لية  الأ�صواق  ممثلو 
وال�صلع والهيئ�ت املن�ظرة ب�ملن�طق احلرة، والو�صط�ء 
امل�ص�همة  وال�����ص��رك���ت  ال�صتثم�ر  �صن�ديق  وممثلو 

الع�مة، اإىل ج�نب فريق الهيئة.
ون����ق�������س الج���ت���م����ع ع������ددًا م���ن امل���ح����ور ال��ه���م��ة 
ال�صوق  و�ص�نع  املركزية،  املق��صة  بجوانب  واملتعلقة 
والتثقيف  وال�صمول  التنظيم،  ذات��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص���ت 
ب�لإ�ص�فة  التق�عد،  �صن�ديق  م��ن  وال���ص��ت��ف���دة  امل���يل 
اللجنة  واأو�صت  الأ�صول.  اإدارة  �صن�عة  تطوير  اإىل 
جهة  ب�إن�ص�ء  الإم���رات  يف  امل���ل  لأ�صواق  ال�صت�ص�رية 

موحدة للتق��س املركزي على م�صتوى الدولة، و�صكلت 
امل�لية وال�صلع  فريق عمل م�صرتك� ي�صم هيئة الأوراق 
طريق  خريطة  لو�صع  ال�صن�عة،  وممثلي  والأ���ص��واق 

دعم �ص�نع ال�صوق.
اأهم  على  ال�صوء  ت�صليط  الجتم�ع  بداية  يف  ومت 
الهيئة،  عليه�  تعمل  ال��ت��ي  وامل���ب����درات  امل�����ص��روع���ت 
يتعلق  وفيم�  الإ���ص��دار،  قيد  والأنظمة  وامل�صروع�ت 
ب�صرك�ت الو�ص�طة، نوه د.الزع�بي اإىل اأن الهيئة تعمل 
خدم�ت  تقدم  ل�صرك�ت  لتحويله�  رائ��د  م�صروع  على 
الذي  الكبري  التطور  يواكب  مب�  متك�ملة،  ا�صتثم�رية 
ال��رتق��ي��ة لأ���ص��واق  ال��دول��ة يف اجت����ه  اأ���ص��واق  ت�صهده 
وزي����دة  اأن�صطته�  تنويع  م��ن  ميكنه�  ومب���  متقدمة، 
تن�ف�صية  بيئة  خلق  اإىل  ب�لإ�ص�فة  اإيراداته�،  م�ص�در 
اأعلى  لتحقيق  �صم�نً�  امل�لية،  اخل��دم���ت  �صرك�ت  بني 

مع�يري التميز.
لتطوير  متك�ملة  ا�صرتاتيجية  الهيئة  اأطلقت  كم� 
ب�لتن�صيق  تنفيذه�  الإ�صلمي، يجري  امل�ل  راأ�س  �صوق 
لتطوير  دب��ي  ال��دول��ة وم��رك��ز  امل�لية يف  الأ���ص��واق  م��ع 
وب�لتع�ون  ح�ليً�-  الهيئة  وتعمل  الإ�صلمي،  القت�ص�د 
مع اجله�ت املعنية- على اإ�صدار جمموعة من الأنظمة 
التي من �ص�أنه� اأن تعزز من منو هذا القط�ع يف الدولة 
ال�صتثم�ر  و���ص��ن���دي��ق  الإ���ص��لم��ي��ة،  ال�صكوك  منه�: 
عن  ف�صًل  الإ�صلمية،  ال�صريعة  مب�دئ  مع  املتوافقة 

الأ�صهم املمت�زة، والتمويل اجلم�عي.

ال�سركات املتعرثة واملوقوفة 

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع، إن 
الهيئة تعمل، بالتنسيق مع األسواق المالية، على خطة الستيفاء متطلبات 

مزودي المؤشرات العالمية، بغية ترقية أسواق اإلمارات إلى أسواق متقدمة.
المال  رأس  ألسواق  االستشارية  اللجنة  اجتماع  خالل  كلمته  في  وأوضح 
نظام  وإصدار  النقدية،  التسوية  على  العمل  تتضمن  الخطة  أن  بالدولة، 
مركزي  تقاص  شركة  وتأسيس  دبي،  لسوق  المشتقات  قواعد  واعتماد 

مستقلة، وكذلك جهة إيداع مركزي مستقلة.

العمل على خطة الستيفاء 
متطلبات مزودي المؤشرات 
العالمية لترقية أسواق اإلمارات 
إلى أسواق متقدمة

توصية بإنشاء جهة موحدة للتقاص المركزي

»الأوراق املالية«: النتهاء من متطلبات ترقية الأ�شواق 2020
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اأكد  ال��ت��داول،  عن  واملوقوفة  املتعرثة  ب�ل�صرك�ت  يتعلق  وفيم� 
الرئي�س التنفيذي اأن الهيئة وب�لتع�ون مع الأ�صواق امل�لية، توا�صل 
العمل ب�صكل حثيث على درا�صة و�صع ال�صرك�ت على ق�ئمة مت�بعة، 
وذلك بهدف مراقبته� ب��صتمرار اإىل اأن ت�صتويف متطلب�ت و�صروط 
الإدراج مرة اأخرى. وب�لن�صبة للحوكمة، اأكد اأن الهيئة تعمل ح�ليً� 
مع  لتتم��صى  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل  وفق  القواعد  تطوير  على 
والتق�رير  الإدارة،  جمل�س  يف  امل��راأة  ومتثيل  ال�صتدامة،  مف�هيم 
املتك�ملة و�صوف يعر�س على جمل�س اإدارة الهيئة لإقراره قبل نه�ية 

هذا الع�م.

املقا�سة املركزية
الجتم�ع  خ��لل  امل���ل  لأ���ص��واق  ال�صت�ص�رية  اللجنة  ن�ق�صت 
جهة  اإي��ج���د  على  ب�لعمل  واأو���ص��ت  امل��رك��زي��ة،  املق��صة  مو�صوع 
اأقل  كونه�  لل�صوقني،  الدولة  م�صتوى  على  موحدة  مركزي  تق��س 
تكلفة واأكرث كف�ءة من وجود �صركة م�صتقلة لكل �صوق على حدة، 
املركزي  امل�صرف  مع  املركزية  املق��صة  عملي�ت  ربط  اأن  عن  ف�صًل 
بهدف الت�صوية النقدية، �صيقلل اجلهد ويزيد من كف�ءة العملي�ت، 
الرتقية  متطلب�ت  وي�صتويف  اأفقية  اأ�صواق  اإىل  التحول  يدعم  مب� 

على املوؤ�صرات الع�ملية.

�سانع ال�سوق
وجهت اللجنة اإىل �صرورة اأن يتم منح �ص�نع ال�صوق جمموعة 
ب�ملم�ر�ص�ت  اأ�صوة  وذلك  العمولت،  من  جزء  رد  مثل  احلوافز،  من 
اإىل �صرورة عقد ور�س  املتبعة يف هذا املج�ل، كم� وجهت  الع�ملية 
عمل، بح�صور ك�فة الأطراف ذات العلقة من �صن�ع ال�صوق وممثلي 
الذي  ال��دور  اأهمية  ل�صرح  والأ���ص��واق،  والهيئة  امل�صدرة  ال�صرك�ت 
يلعبه �ص�نع ال�صوق يف حتقيق التوازن يف الأ�صواق امل�لية. واأكدت 
اللجنة كذلك على اأهمية من�ق�صة �صن�ع ال�صوق الع�مليني، للتعرف على 
وجه�ت نظرهم والعوامل التي ميكن تقدميه� لهم جلذبهم للعمل يف 
الأ�صواق املحلية. ونوهت اللجنة اإىل اأهمية دعم دور �صن�ع ال�صوق، 
واإزالة التحدي�ت اأم�مهم، وحثهم على العمل يف جميع اأنواع الأ�صهم، 
اإىل حتفيز  ب��دوره  ي��وؤدي  ال�صيولة، مم�  ال�صيولة ومنخف�صة  ع�لية 
وجود عدد اأكرب من �صن�ع ال�صوق وخلق بيئة تن�ف�صية، ومب� ينعك�س 
ال�صيولة  توفري  حيث  من  الدولة،  يف  امل�لية  الأ�صواق  على  اإيج�بً� 
اللزمة وزي�دة حجم التداولت. واتفق امل�ص�ركون يف الجتم�ع على 
ت�صكيل فريق عمل م�صرتك ي�صم جمموعة من امل�صت�ص�رين واخلرباء، 
ميثلون كًل من الهيئة والأ�صواق امل�لية و�صرك�ت اخلدم�ت امل�لية، 
حول  درا�صة  وعمل  وا�صحة  طريق  خريطة  و�صع  الفريق  ليتوىل 
التي  العقب�ت  واإزال��ة  لتحفيزهم  وذل��ك  ال�صوق،  �صن�ع  عمل  اآلي�ت 

تعوق مم�ر�صة هذا الن�ص�ط.

ال�سمول املايل
�صن�ديق  من  وال�صتف�دة  امل���يل  ال�صمول  حمور  يخ�س  وفيم� 
ال�ص�أن،  هذا  يف  متك�ملة  ا�صرتاتيجية  اأطلقت  الهيئة  ف�إن  التق�عد، 
امل�صتفيدين  نط�ق  وتو�صيع  امل�صتثمرين  من  جديدة  فئ�ت  جلذب 
اجله�ت  مع  ب�لتن�صيق  الهيئة  و�صتقوم  امل�ل،  اأ�صواق  خدم�ت  من 
يف  امل�لية  التكنولوجي�  ا�صتخدام  اأهمية  واأك��د  ب�ص�أنه�.  املعنية 

ال��زع���ب��ي  ���ص��ي��ف  ع��ب��ي��د  د.  ���ص��ع���دة  ت�صلم 
امل�لية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
الب�صرية  للموارد  »اخلليج  ج���ئ��زة  وال�صلع 
احلكومية على م�صتوى دول جمل�س التع�ون 
»اأف�����ص��ل  ف��ئ��ة  ع��ن  وذل���ك   ،»2019 اخلليجي 
على  الهيئة  تفوقت  حيث  �صع�دة«،  مب�درات 
احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص���ت  م��ن  موؤ�ص�صة   120

واخل��صة من دول جمل�س التع�ون اخلليجي 
امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت اجل�ئزة.

ويتم منح اجل�ئزة للموؤ�ص�ص�ت التي تقوم 
ا�صتثن�ئية  وج��ه��ود  رائ���دة  م��ب���درات  بتنفيذ 
على  العمل  ببيئة  ال�صع�دة  ثق�فة  ن�صر  يف 
اخلليجي،  ال��ت��ع���ون  جمل�س  دول  م�صتوى 
متتلكه  م�   على  بن�ء  الهيئة  اختي�ر  مت  وق��د 
اىل  املوظفني،  ل�صع�دة  داعمة  �صي��ص�ت  من 
يتم تطبيقه�  برامج ومنهجي�ت  ج�نب وجود 

ب��صتخدام عن��صر الإبداع والبتك�ر.
وعقب ت�صلم اجل�ئزة ق�ل د. عبيد الزع�بي: 
»ي��ع��ت��رب ال��ت��ت��وي��ج ب��ه��ذه اجل����ئ���زة ح�����ص���دًا 
غر�س  �صبيل  يف  الهيئة  بذلته�  التي  للجهود 
ثق�فة ال�صع�دة يف بيئة العمل، حتى اأ�صبحت 

الأداء  اإىل رفع  ثق�فة ث�بتة ت�صعى من خلله� 
وحت�صني الإنت�جية، مب� ينعك�س اإيج�بً� على 
الوقت  يف  واأ�صرهم  املوظفني  وعلى  الهيئة 
�صع�دة  الهيئة  »و���ص��ع��ت  واأ����ص����ف:  ذات����ه«. 
يف  واأدرج��ت  اأولوي�ته�،  قمة  على  موظفيه� 
امل���وارد  اإدارة  �صمن   - التنظيمي  هيكله� 
ب�صع�دة  تعنى  تنظيمية  وح���دة  الب�صرية- 
القي�دة  روؤي��ة  حتقيق  اىل  وتهدف  املوظفني 
للدولة  ال�صرتاتيجية  والتوجه�ت  الر�صيدة 
يف ه���ذا امل��ج���ل، وم���ن خ���لل ه���ذا الإجن�����ز، 
اأطلقت  بعدم�  جدارته�،  الوحدة  هذه  اأثبتت 
العديد من املب�درات التي ا�صتهدفت املوظفني 
العمل  نط�ق  وجت���وزت  بل  الأوىل  ب�لدرجة 

لت�صمل كذلك اأ�صر املوظفني واأبن�ئهم.«
وتوجه �صع�دته بب�لغ ال�صكر والتقدير اإىل 
كونهم  الب�صرية  امل��وارد  اإدارة  موظفي  ك�فة 
الإجن����ز  ه��ذا  حتقيق  يف  الرئي�صي  ال��داع��م 
يعك�س  والذي  الهيئة،  عمل  م�صرية  يف  اله�م 
املج�ل،   هذا  يف  املم�ر�ص�ت  لأف�صل  تطبيقه� 
واحلف�ظ  التميز   م�صرية  موا�صلة  اإىل  داعيً� 

على ال�صدارة دائمً�.

»الهيئة« حت�شد جائزة »اأف�شل مبادرات ال�شعادة« 
على م�شتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي

ج�نب  اإىل  امل����يل،  ال�صمول  ا�صرتاتيجية  دع��م 
تراعي  م�لية  منتج�ت  طرح  يلعبه  ال��ذي  ال��دور 
ك�ل�صندات  ال���ص��ت��دام��ة،  وم��ب���دئ  م�����ص��روع���ت 
جديدة  �صرائح  جذب  يف  اخل�صراء،  وال�صكوك 
املب�دئ. وبحثت  لهذه  الداعمني  امل�صتثمرين  من 

التق�عد  �صن�ديق  حتفيز  واآل��ي���ت  �صبل  اللجنة 
ع��ل��ى دخ����ول اأ����ص���واق راأ�����س امل�����ل يف ال��دول��ة 
ودوره� يف دعم ال�صتثم�ر املوؤ�ص�صي، ون�ق�صت 
ال�صرك�ت حمدودة  لتمكني  جمموعة من احللول 

امل�صوؤولية من الو�صول لأ�صواق راأ�س امل�ل.
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بت�أهيل  املهنية  والختب�رات  التدريب  مركز  احتفل 
107 من الو�صط�ء واملحللني امل�ليني والع�ملني ب�صن�عة 

اخل��دم���ت امل���ل��ي��ة ال��ذي��ن جن��ح��وا يف اج��ت��ي���ز برن�مج 
 2019-2018 ل��ل��دورة  املهني  الرتخي�س  اخ��ت��ب���رات 
امل�لية  ل��لأوراق  والتي متت ب�لتع�ون مع املعهد املعتمد 

.CISI وال�صتثم�ر ب�ململكة املتحدة
وق�م �صع�دة د. عبيد �صيف الزع�بي الرئي�س التنفيذي 
الهيئة بدبي-   اأقيم يف مبنى  للهيئة -خلل حفل تكرمي 
الرتخي�س  اختب�رات  برن�مج  اجتي�ز  �صه�دات  بت�صليم 
107 و�صيطً� وحملًل م�ليً� ومتخ�ص�صً� يف  املهني على 
�صن�عة اخلدم�ت امل�لية ممن اأجنزوا متطلب�ت الربن�مج 
امل�ل  راأ�س  اأ�صواق  قط�ع  يف  للعمل  موؤهلني  واأ�صبحوا 

ب�لدولة والأ�صواق الع�ملية الأخرى.
مركز  اأم��ن���ء  جمل�س  اأع�����ص���ء  ال��ت��ك��رمي  حفل  ح�صر 
�صع�دة حممد  امل�صكل من  املهنية  التدريب والختب�رات 
للخدم�ت  التنفيذي  الرئي�س  ن���ئ��ب  احل�صري  خليفة 
حممد  عبدالله  ال��دك��ت��ور  وال���ص��ت���ذ  ب�لهيئة،  امل�ص�ندة 
ال�ص�م�صي مدير اجل�معة الربيط�نية يف دبي – امل�صت�ص�ر 
الرئي�س  ن�ئب  ال�صرك�ل  وح�صن  للمجل�س،  الأك���دمي��ي 
التنفيذي ورئي�س قط�ع العملي�ت يف �صوق دبي امل�يل، 
وعبد الله �ص�مل النعيمي رئي�س اإدارة العملي�ت والرق�بة 
يف �صوق اأبوظبي ل��لأوراق امل�لية، وحممد علي ي��صني 
م�ثيو  عن  ف�صًل  امل�لية(،  اخلدم�ت  �صن�عة  عن  )ممثًل 
امل�لية  ل���لأوراق  املعتمد  ب�ملعهد  الإقليمي  املدير  ك���ون 
وال�صتثم�ر مبنطقة ال�صرق الأو�صط، وعدد من اخلرباء 

واملتخ�ص�صني يف الأ�صواق امل�لية ب�لدولة وخ�رجه�. 
التهنئة  احلفل،  افتت�ح  يف  الزع�بي،  عبيد  د.  ووجه 
ملن اأجنزوا برن�مج الرتخي�س املهني، كم� تقدم ب�ل�صكر 
لإدارة معهد الأوراق امل�لية وال�صتثم�ر ب�ململكة املتحدة 
لتع�ونهم املتوا�صل ك�صريك ا�صرتاتيجي مهم للهيئة يف 

جم�ل التدريب والت�أهيل.

التطوير املهني املتخ�س�ص
التدريب  "مركز  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأك��د 
وا�صعة  بخطوات  ع�م  كل  يتقدم  املهنية"  والختب�رات 
للأم�م، واأنه جنح على مدار ال�صنوات الت�صع التي م�صت 
املهني  التطوير  تر�صيخ مك�نته يف جم�ل  من عمره يف 
ال�صعيد  على  امل�لية،  الأوراق  �صن�عة  يف  املتخ�ص�س 
اأ�صبح  املركز  اأن  واأ�ص�ف  وال��دويل.  والإقليمي  املحلي 
يف  املن�ظرة  للهيئ�ت  خرباته  يوفر  خ��ربة  بيت  مبث�بة 
املنطقة، وقد اأهلته جتربته الري�دية لي�صبح جهة تدريب 

معتمدة من قبل كل من املنظمة الع�ملية لهيئ�ت الأوراق 
اجله�ت  هيئ�ت  روؤ���ص���ء  وجل��ن��ة   "IOSCO" امل���ل��ي��ة 

املنظمة للأ�صواق امل�لية بدول جمل�س التع�ون.
كم� اأن برن�مج اختب�رات الرتخي�س املهني يف حقل 
الو�ص�طة والتحليل امل�يل َيحظى بدعم كبري من جمل�س 
�صعيد  بن  �صلط�ن  املهند�س  مع�يل  برئ��صة  الهيئة  اإدارة 
اإدارة الهيئة،  املن�صوري وزير القت�ص�د رئي�س جمل�س 
املهني  اأن اجتي�ز برن�مج الرتخي�س  اأخ��ذًا يف العتب�ر 
اأ�صبح متطلبً� لزمً� لعتم�د ممثلي الو�صط�ء واملحللني 
واملراقبني  العملي�ت  ومديري  التداول  وم��دراء  امل�ليني 
من  اجل��دي��دة  الدفعة  وب�ن�صم�م  وغ��ريه��م.  الداخليني 
املت�أهلني  عدد  اإجم�يل  ي�صبح  الربن�مج  اجت�زوا  الذين 
مركز  يكون  كم�  خريجً�،   595 نحو  الدولة  اأ�صواق  يف 
ال��ت��دري��ب ق��د جن��ح يف ت���أه��ي��ل 229 م��ن اإج��م���يل ع��دد 
ب�صرك�ت  الهيئة  ل��دى  وامل��ع��ت��م��دة  امل�صجلة  ال��وظ���ئ��ف 
الو�ص�طة و�صرك�ت ال�صت�ص�رات امل�لية والتحليل امل�يل 

الب�لغة 470، بن�صبة تن�هز 50% تقريبً�.

التميز املهني
واأ�ص�ر الرئي�س التنفيذي للهيئة، ن�ئب رئي�س منظمة 
"اأيو�صكو"، اإىل اأن ت�أهيل الدفعة اجلديدة من الع�ملني 
م�ص�فة  قيمة  فقط  ميثل  ل  امل�لية  اخل��دم���ت  ب�صن�عة 
ل�صوق العمل يف �صوق الأوراق امل�لية، ولكنه يف الوقت 
التميز  مع�يري  تر�صيخ  يف  مهمً�  اإ�صه�مً�  ميثل  نف�صه 
املهني، ويواكب املتغريات التي من املتوقع اأن تطراأ على 

اجتازوا برنامج اختبارات الترخيص المهني

الهيئة تكرم 107 من املتخ�ش�شني يف �شناعة اخلدمات املالية 

مركز التدريب واالختبارات 
المهنية نجح في تأهيل نصف 
عدد العاملين بصناعة الخدمات 

المالية بالدولة
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 ك�صفت جلنة من اجله�ت التنظيمية امل�لية 
ت�صكيل  الإم���رات عن  دولة  امل�ل يف  واأ�صواق 
نوعه�  من  الأوىل  هي  م�صرتك  عمل  جمموعة 

يف جم�ل التمويل امل�صتدام. 
يف  العمل  جمموعة  ت�صكيل  مب�درة  وت�أتي 
الدولة  وم�صرية  جهود  بتعزيز  اللتزام  اإط�ر 
جمموعة  ع��رب  م�����ص��ت��دام،  من��و  حتقيق  ن��ح��و 
م��ن ال���ص��رتات��ي��ج��ي���ت وال���ربام���ج واخل��ط��ط 
روؤي��ة  ومنه�  املختلفة،  الوطنية  وامل��ب���درات 
الإم�رات 2021 وم�ص�ريع الأجندة اخل�صراء 

2015 - 2030 واإعلن دبي 2016. 

"اإعلن  اأع���ق����ب  يف  امل���ب����درة  ت����أت���ي  ك��م��� 
اإطلقه  مت  الذي  امل�صتدام"  للتمويل  اأبوظبي 
يف  امل�صتدام  للتمويل  اأبوظبي  ملتقى  خ��لل 

ين�ير 2019.

اأع�ساء جمموعة العمل
و���ص��ت�����ص��م جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ع������ددًا من 
اجل��ه���ت احل��ك��وم��ي��ة الإم����رات���ي���ة واجل��ه���ت 
على  معً�  للعمل  امل�لية  والأ�صواق  التنظيمية 
امل�صتدام  للتمويل  حمفز  ع���م  اإط���ر  ت�أ�صي�س 
ومتكني  ت�صهيل  الرئي�صية  مهم�ته  ت�صمل 
ال�صتثم�رات امل�صتدامة احل�لية واجلديدة يف 

دولة الإم�رات. 
التغري  وزارة  الأع�����ص���ء  ق���ئ��م��ة  وت�صمل 
العربية  الإم�رات  والبيئة، وم�صرف  املن�خي 
امل�لية  الأوراق  وه��ي��ئ��ة  امل���رك���زي،  امل��ت��ح��دة 
ال��ت���أم��ني و���ص��ل��ط��ة تنظيم  وال�����ص��ل��ع، وه��ي��ئ��ة 
الع�ملي،  اأبوظبي  �صوق  لدى  امل�لية  اخلدم�ت 
ملركز  الت�بعة  امل�لية  للخدم�ت  دب��ي  و�صلطة 
ال��ع���مل��ي، وم��رك��ز دب���ي لتطوير  دب���ي امل�����يل 
القت�ص�د الإ�صلمي، و�صوق اأبوظبي للأوراق 

امل�لية، و�صوق دبي امل�يل ون��صداك دبي. 
اللجنة  م���ع  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ة  وت��ت��ع���ون 
يف  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  لأه�����داف  ال��وط��ن��ي��ة 

مع  جهوده�  مواءمة  ل�صم�ن  الإم����رات  دول��ة 
الأولوي�ت الرئي�صية للدولة يف خطة اأبوظبي 
ال��ت��وج��ه���ت  اأح�����دث  وم��واك��ب��ة   2030 ل��ع���م 
التنمية  ب����أه���داف  امل��رت��ب��ط��ة  وال���ت���ط���ورات 

امل�صتدامة.
الق��ت�����ص���دي يف  التنويع  لأج��ن��دة  ودع��م��ً� 
العمل  جم��م��وع��ة  �صتعمل  الإم��������رات،  دول����ة 
امل��ب���دئ  م��ن  جمموعة  تطوير  على  امل�صرتك 
يف  امل�صتدام  ب�لتمويل  اخل��صة  التوجيهية 
الدولة لت�صجيع وتطوير الفر�س ال�صتثم�رية 
ورفع م�صتوى جودة ال�صتثم�رات امل�صتدامة. 
مهمة  حمطة  التوجيهية  املب�دئ  هذه  ومتثل 
ح��صنة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ال���دول���ة  م�����ص��رية  يف 
وم�صتدام  مزدهر  قط�ع  بن�ء  تدعم  وحمفزة 

للخدم�ت امل�لية. 
وتعتمد هذه املب�دئ على اخلطة الرئي�صية 
وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  و�صعته�  التي 
مل�����ص��روع اأ����ص���واق راأ������س امل�����ل امل�����ص��ت��دام��ة، 
اأطلقته�  التي  الأخ�صر  التمويل  وم��ب���درات 
ال���دول���ة حت���ت مظلة  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ب��ن��وك 
امل�صتدام،  الت�أمني  ومب�دئ  املركزي،  امل�صرف 
امل���ل��ي��ة  ل��ل��خ��دم���ت  دب���ي  �صلطة  واإر�����ص�����دات 
امل�يل  دبي  ملركز  الت�بعة  اخل�صراء  لل�صكوك 
ال��ع���مل��ي، ودل��ي��ل ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل����لأوراق 
والجتم�عي  البيئي  الإف�ص�ح  ملع�يري  امل�لية 
واحل���وك���م���ة، وخ���ط���ة ����ص���وق دب����ي امل���ل��ي��ة 
ال�صرتاتيجية لل�صتدامة لع�م 2025 ومب�درة 
وت�صتند  اخل�صراء.  لل�صكوك  دب��ي  ن��صداك 
املم�ر�ص�ت  اأف�����ص��ل  اإىل  التوجيهية  امل��ب���دئ 
الدولية يف جم�ل التمويل امل�صتدام. وتتطلع 
املب�دئ  اإط��لق  اإىل  امل�صرتك  العمل  جمموعة 
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��ت��م��وي��ل امل�����ص��ت��دام يف دول���ة 
الإم�رات خلل فع�لي�ت الدورة الث�نية مللتقى 
يف  �صينعقد  الذي  امل�صتدام  للتمويل  اأبوظبي 

ين�ير 2020.

شكلتها الجهات التنظيمية المالية في اإلمارات 

جمموعة عمل لتعزيز ممار�شات التمويل امل�شتدام 
قط�ع الو�ص�طة واخلدم�ت امل�لية عمومً�، والتي تعك�صه� التعديلت التي 
جتريه� الهيئة ب��صتمرار على نظ�م الو�ص�طة يف الأوراق امل�لية الذي 
يراعى فيه ملئمة ك�فة م�صتجدات ال�صوق امل�يل ب�لدولة مع تبني اأف�صل 
للم�صتثمرين  املقدمة  اخلدم�ت  كف�ءة  يكفل  واأن  الع�ملية،  املم�ر�ص�ت 
يف الأ�صواق امل�لية مب� يجذب املزيد من ال�صتثم�ر املحلي والأجنبي، 

ويوفر املزيد من ال�صم�ن�ت لك�فة اأطراف ال�صوق امل�يل.
واأعرب م�ثيو ك�ون عن �صع�دته بت�أهيل الدفعة اجلديدة من الو�صط�ء 
ت�صلموا  للذين  التهنئة  ووج��ه  ال��ت��داول،  وم���دراء  امل�ليني  واملحللني 
الإجن�ز ع�مًل حمفزًا  اأن يكون هذا  الربن�مج، متوقع�  اإجن�ز  �صه�دات 

لزملئهم والآخرين يف جم�ل اخلدم�ت امل�لية ب�لدولة. 
 107 احل���يل  الع�م  الربن�مج  اأجن��زوا  الذين  الأ�صخ��س  عدد  وبلغ 
�صخ�صً� موزعني على النحو الت�يل: 8 ممثلي و�صيط، 16 مدير تداول 
امتث�ل  �ص�بط   11 م�يل،  حملل   12 تق��س،  وم�صوؤول  عملي�ت  ومدير 
وم�صوؤول مك�فحة غ�صل الأموال ومراقب الداخلي، و11 م�صوؤول اإدارة 

املخ�طر، و6 مديري ا�صتثم�ر/ رئي�س ا�صتثم�ر، و43 مدير ترويج.

8 اختبارات
املع�يري  لأف�����ص��ل  وف��ق��ً�  ت�صميمه  مت  ال���ذي  ال��ربن���م��ج  ومبقت�صى 
الع�ملية، يقوم مركز التدريب والختب�رات املهنية ب�إجراء 8 اختب�رات 
 – وال�صتثم�ر  امل�لية  الأوراق  يف  )مقدمة  تت�صمن  املهني  للرتخي�س 
العربية  الإم���رات  دولة  يف  امل�لية  واللوائح  الأنظمة  ال��دويل،  املنهج 
اخلدم�ت  وخم�طر  الت�صغيلية،  واملخ�طر  امل�لية،  والأوراق  املتحدة، 
امل�صتوى  وال�صتثم�ر-  ال��رثوات  اإدارة  يف  الدولية  ال�صه�دة  امل�لية، 
الرابع  –امل�صتوى  ال���رثوات  اإدارة  يف  الدولية  وال�صه�دة  الث�لث، 
متقدم، والمتث�ل للوائح الأنظمة امل�لية الع�ملية(، علمً� ب�أن الربن�مج 
ب�لدولة،  الو�ص�طة  �صرك�ت  يف  الع�ملة  للفئ�ت  الأ�ص��س  يف  يتوجه 
و�صب�ط  ال��و���ص��ط���ء،  )مم��ث��ل��ي  ه��ي  رئي�صة  م��ه��ن   7 تت�صمن  وال��ت��ي 
الداخليني،  املراقبني  الأم���وال/  غ�صل  مك�فحة  م�صوؤويل  المتث�ل/ 
ومديري  التق��س،  م�صوؤول  ال��ت��داول/  مديري  العملي�ت/  ومديري 
مديري  امل���ل��ني،  واملحللني  امل��خ���ط��ر،  اإدارة  وم�����ص��وؤويل  العملي�ت، 

ا�صتثم�ر/ روؤ�ص�ء ال�صتثم�ر، ومديري الرتويج(. 
مت خلل فع�لي�ت احلفل تكرمي ت�صعة من املتميزين من اخلريجني يف 

ْق. هذه الدورة واحل��صلني على تقديرات َتَفوُّ
كم� مت تكرمي الدكتور اأني�س ال�ص�مت ال�صت�ذ امل�ص�رك يف اجل�معة 
تع�ون  م��ب���درات  من  قدمه  وم���  جلهوده  نظرًا  ال�ص�رقة  يف  المريكية 

متوا�صلة مع مركز التدريب والختب�رات املهنية يف م�ص�ريع عدة.
امل�ص�ركني  ق�ئمة  على  اأُج��ِرَي  الذي  ال�صحب  يف  الف�ئزين  تكرمي  مت 
الهيئة  اأج��رت��ه  ال���ذي  امل�صتثمرين"  "ثقة  ا�صتبي�ن  على  الإج���ب��ة  يف 
موؤخرًا �صمن جهوده� للحف�ظ على حقوق امل�صتثمرين والوقوف على 

ملحظ�تهم والتعرف على مرئي�تهم.
الهيئة  ملتطلب�ت  وفقً�  الربن�مج  ت�صميم  قد مت  ك�ن  اأنه  اإىل  وي�ص�ر   
مبقت�صى التف�قية املوقعة مع معهد ال�صتثم�ر والأوراق امل�لية ب�ململكة 
ع�ملي� يف  الرائدة  اإح��دى اجله�ت  يعد  ال��ذي   ،2009 الع�م  املتحدة يف 
ويقدم  امل�لية.  اخل��دم���ت  �صن�عة  يف  للع�ملني  املهني  الت�أهيل  جم���ل 
بدبي-  الهيئة  مقر  يف  يقع  مركز التدريب والختب�رات املهنية –الذي 
اختب�رات معف�ة من الر�صوم للمواطنني الع�ملني يف الهيئة والأ�صواق 
امل�لية، واملواطنني الع�ملني وغري الع�ملني يف قط�ع اأ�صواق را�س امل�ل. 
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نظمت هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع ب�لتع�ون مع 
والت�صدير  ال�صترياد  لرق�بة  اخل��صعة  ال�صلع  جلنة 
جمل�س  ق��رار  تنفيذ  اآلية  ح��ول  عمل  ور�صة  ب�لدولة 
قوائم  نظ�م  ب�ص�أن   2019 ل�صنة   20 رق��م  ال����وزراء 
املتعلقة  الأم���ن  جمل�س  ق���رارات  وتطبيق  الإره�����ب 
مبنع وقمع الإره�ب ومتويله ووقف انت�ص�ر الت�صلح 

ومتويله والقرارات ذات ال�صلة.
املكتب  مدير  الطنيجي  حممد  طلل  �صع�دة  األقى 
للور�صة،  الفتت�حية  الكلمة  ال�صلع  للجنة  التنفيذي 
اإحك�م  يف  املتمثلة  اللجنة  اأدوار  اىل  فيه�  وتطرق 
اأ�صلحة  انت�ص�ر  من  واحلد  ال�ص�درات،  على  الرق�بة 
الدم�ر ال�ص�مل والتكنولوجي� املرتبطة به�؛ ا�صتن�دًا 
حمليً�  وال�����ص��راك���ت  والت�صريع�ت  ال�صي��ص�ت  اإىل 
من  اأع�ص�ء  قدمه�  التي  الور�صة  وتن�ولت  ودول��ي��ً�. 
جلنة ال�صلع عدة مو�صوع�ت ذات �صلة بنظ�م مراقبة 
الدولية،  الق�نونية  والأط��ر  وال��واردات،  ال�ص�درات 
اخل��صعة  وامل���واد  ال�صرتاتيجية  ال�صلع  وق��وائ��م 
ل��ل��رق���ب��ة يف ال���دول���ة، واآل��ي��ة ت��ق��دمي ط��ل��ب ا���ص��ت��رياد 
مع  التع�مل  واآلية  ا�صرتاتيجية،  �صلعة  ت�صدير  اأو 
الت�بع للأمم  ق�ئمة اجلزاءات املوحدة ملجل�س الأمن 
املتحدة وقوائم الإره�ب املحلية ال�ص�درة عن جمل�س 

الوزراء.

قائمة اجلزاءات املوحدة
وا�صتعر�صت الور�صة املوقع والنظ�م الإلكرتوين 
امل�لية  واملوؤ�ص�ص�ت  اخل������س  القط�ع  ودور  للجنة 
على  احل�صول  م��ن  الت�أكد  واأهمية  ال��ق��وائ��م،  جت���ه 
ملجل�س  املوحدة  اجل��زاءات  ق�ئمة  من  اإ�صدار  اأحدث 
ال�صرتاك  خلل  من  املحلية  الإره���ب  وق�ئمة  الأم��ن 
والت�صجيل يف موقع اللجنة ل�صم�ن تلقي الإ�صع�رات 
والتحديث�ت اللزمة. ح�صر و�ص�رك يف الور�صة التي 

واأع�ص�ء  مدير  من  كل  بدبي،  الهيئة  مقر  يف  نظمت 
اأع�ص�ء  ج�نب  اإىل  ال�صلع،  للجنة  التنفيذي  املكتب 
الإره���ب ب�لهيئة،  الأم��وال ومك�فحة  من جلنة غ�صل 
وممثلو اجله�ت اخل��صعة لرق�بة الهيئة من �صرك�ت 
ج�نب  من  الفع�لية  يف  �ص�رك  كم�  امل�لية،  اخلدم�ت 
الهيئة علي العبدويل رئي�س ق�صم التوعية وال�صمول 

امل�يل.

تعزيز ال�سراكة 
يذكر اأن »جلنة ال�صلع اخل��صعة لرق�بة ال�صترياد 
والت�صدير« ت�أ�ص�صت طبقً� لقرار جمل�س الوزراء رقم 
2009، ويتبُعه� مكتٌب تنفيذٌي ميثُل  »299 / 3« لع�م 
الدولية  الأخرى والهيئ�ت  الدول  الت�ص�ل مع  نقطة 
قي�مه  ج�نب  اإىل  ال�ص�درات،  على  الرق�بة  جم�ل  يف 
اللجنة ومت�بعته� مع  ال�ص�درة عن  القرارات  بتبليغ 
قرارات  تطبيق  املعنية ومت�بعة  ال�صلط�ت واجله�ت 
جمل�س الأمن واملنظم�ت الدولية والإقليمية الأخرى 
ذات الخت�ص��س، وي�أتي ذلك لتج�صيد روؤية حكومة 
الأمن  على  املح�فظة  يف  املتحدة  العربية  الإم����رات 
وال�صتقرار داخل الدولة وخ�رجه� وتعزيز ال�صراكة 
لتكون خ�لية من  الع�مل  املنطقة وبقية دول  مع دول 

اأ�صلحة الدم�ر ال�ص�مل.

بالتعاون مع لجنة السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير

»الأوراق املالية« تنظم ور�شة عمل حول »نظام قوائم الإرهاب«

 تعاون لرفع مستوى المعايير 
المهنية وتشجيع التعليم 

المهني المستمر للعاملين 
في مجال الخدمات المالية

ندوة حول »حقوق 
المساهمين في 

الجمعية العمومية«
 نظمت هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع- ب�لتع�ون 
ق�نونية  ندوة  عجم�ن-  و�صن�عة  جت�رة  غرفة  مع 
"حقوق امل�ص�همني يف اجلمعية العمومية  بعنوان 

لل�صركة امل�ص�همة الع�مة".
فريمونت  بفندق  عقدت  التي  ال��ن��دوة،  وت���أت��ي 
بني  املوقعة  التف�هم  مذكرة  لبنود  تفعيًل  عجم�ن، 
عمل  اإط�ر  تطوير  يف  جهودهم�  و�صمن  الطرفني، 
املحلية،  التنمية  جم���لت  دع��م  يف  ي�صهم  م�صرتك  
ا�صرتاتيجية ت�صمن توفري  �صراكة  لبن�ء  ويوؤ�ص�س 

املزيد من احلم�ية للم�صتثمرين.
ح�����ص��ر ال���ن���دوة حم��م��د ال��ن��وخ��ذا رئ��ي�����س ق�صم 
العبدويل  وعلي  واملنظم�ت،  ال��دول��ي��ة  ال��ع��لق���ت 
الهيئة،  يف  امل�يل  وال�صمول  التوعية  ق�صم  رئي�س 
اخل��دم���ت  اإدارة  م��دي��ر  املويجعي  خليفة  واأح��م��د 
م�صوؤويل  من  وع��ددا  عجم�ن،  غرفة  يف  الق�نونية 
مك�تب  وممثلي  الإم�����رة  يف  احلكومية  اجل��ه���ت 
وطلبة  امل�ليني  واملدققيني  والق�نونيني  املح�م�ة 

كلي�ت الق�نون واملهتمني مبو�صوع الندوة.
تن�ولت الندوة التي قدمه� الدكتور يو�صف التل 
من  ع��ددًا  ب�لهيئة،  الرئي�صي  الق�نوين  الأخ�ص�ئي 
اجلمعية  يف  امل�ص�همني  حلقوق  الرئي�صية  املح�ور 
وتن�ولت  الع�مة،  امل�ص�همة  لل�صرك�ت  العمومية 
اجلمعية  ب�جتم�ع  املعنية  ب���لأط��راف  التعريف 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وح���ق امل�����ص���ه��م ب��ح�����ص��ور اج��ت��م���ع 
حل�صوره�  عنه  ي��ن��وب  م��ن  توكيل  اأو  اجلمعية، 
بح�صوره�،  املعنية  والأط��راف  الإن�بة،  و�صروط 
للجتم�ع،  العمومية  اجلمعية  تدعو  التي  واجلهة 
فيه�  تطلب  التي  ب���حل���لت  اجلمهور  تعريف  م��ع 
العمومية،  اجلمعية  لنعق�د  الدعوة  توجيه  الهيئة 
وم��وع��ده���  اجلمعية  لج��ت��م���ع  ال��دع��وة  وط��ري��ق��ة 
وم�����ص��ت��م��لت��ه���، و���ص��ج��ل اج��ت��م���ع��ه��� وال��ن�����ص���ب 

الق�نوين له� ورئ��صته�.
الرق�بية واملعنية  الندوة اىل اجله�ت  وتطرقت 
ومنه�   العمومية،  اجلمعية  اجتم�ع�ت  بح�صور 
ال�صلطة  وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  هيئة  بج�نب 
املعنية،  الإم����رة  يف  ال�صرك�ت  ب�صوؤون  املخت�صة 
تطرقت  كم�  الت�أمني،  وهيئة  املركزي،  وامل�صرف 
كذلك اإىل رئ��صة اجلمعية العمومية، واآلية اختي�ر 
من ينوب عن الرئي�س يف ح�ل غي�به عن الجتم�ع.
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وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  جهود  اإط����ر  يف 
الوطنية  ال���ص��ت��دام��ة  اأج��ن��دة  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الهيئة،  نظمت  ب�لدولة،  امل�صتدامة  التنمية  واأهداف 
�صلط�ن بن  املهند�س  ور�صة عمل حتت رع�ية مع�يل 
جمل�س  رئي�س  القت�ص�د،  وزير  املن�صوري،  �صعيد 
الع�مة  امل�ص�همة  »ال�صرك�ت  بعنوان  الهيئة،  اإدارة 
ال���ص��ت��دام��ة«، وذل��ك  اأه���داف  اإىل حتقيق  وال��ط��ري��ق 
مب�ص�ركة نخبة من اخلرباء املتحدثني واملتخ�ص�صني 
يف جم�ل ال�صتثم�ر امل�صتدام من �صوق دبي امل�يل، 

و�صركة »اأرامك�س« وموؤ�ص�صة »�صت�ندرد اآند بورز«.

اأجندة ال�ستدامة الوطنية
واألقى �صع�دة د. عبيد الزع�بي الرئي�س التنفيذي 
على  فيه�  موؤكدًا  للور�صة،  الفتت�حية  الكلمة  للهيئة 
اأج��ن��دة  دع��م  يف  الهيئة  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة 
ال���ص��ت��دام��ة ال��وط��ن��ي��ة مب��� ي��ع��زز ال���ص��ت��ق��رار امل���يل 
من  ال�صوء  �صلًط  كم�  للدولة،  القت�ص�دي  والنمو 
خلله� على مب�درات الهيئة يف جم�ل ال�صتدامة ول 
بداية  اأطلقته�  التي  ال�ص�ملة  الطريق  خ�رطة  �صيم� 
الع�م 2019، والتي ت�صكل الإط�ر الع�م التي ت�ص�رك 
الأط���راف  وك���ف��ة  اجلمهور  م��ع  روؤي��ت��ه���  الهيئة  فيه 
املعنية يف ال�صن�عة، وتتع�ون من خلله مع اأ�صح�ب 

امل�صلحة واملعنيني لتنفيذ هذه اخل�رطة.
رئي�صية،  اأعمدة   7 من  اأن اخلطة مكونة  واأ�ص�ف 
حمور  والتثقيف،  التوعية  حم��ور  بج�نب  تت�صمن 
ال��ق���ن��وين  والإط������ر  امل��ع���ي��ري،  وو���ص��ع  الت�صنيف 
ال�صتثم�ر،  واأدوات  ال�صوق  ومن�صة  والتنظيمي، 
وح��وك��م��ة ال�����ص��رك���ت، وال�����ص��ف���ف��ي��ة والإف�������ص����ح، 

واجلوائز واحلوافز.
عثم�ن،  ���ص��ريوز  ا�صتعر�صت  الإط�����ر،  ه��ذا  ويف 
جلنة  ورئي�س  املوؤ�ص�صية،  الت�ص�لت  رئي�س  ن�ئب 

واجلهود  امل��ب���درات  امل���يل،  دب��ي  ب�صوق  ال�صتدامة 
ال�����ص��وق لتعزيز م��ف��ه��وم ال���ص��ت��دام��ة  ق����م ب��ه���  ال��ت��ي 
تطبيق  يف  التو�صع  على  وحتفيزه�  ال�صرك�ت  لدى 
اأهمية  اإىل  ونوهت  اخل�صراء،  والأن�صطة  امل�ص�ريع 
الإف�ص�ح عن تلك امل�ص�ريع واإعداد التق�رير املرتبطة 

ب�أداء ال�صرك�ت وفق� للمع�يري املتع�رف عليه�. 
الأول  امل�������ص���وؤول  ح����رت،  راج�����ي  وا���ص��ت��ع��ر���س 
ال�صركة  جتربة  »اأرام��ك�����س«،  �صركة  يف  لل�صتدامة 
من  كونه�  ال�صتدامة،  وم��ب���دئ  مع�يري  تطبيق  يف 
التي جنحت يف تبني  املنطقة  الرائدة يف  ال�صرك�ت 
�صي��ص�ت وا�صرتاتيجي�ت ومم�ر�ص�ت، �صمن اأعم�له� 
الت�صغيلية، نتج عنه� تخفي�س الآث�ر البيئية ال�صلبية 
ال�صركة،  واأن�صطة  النقل  التي تنطوي عليه� عملي�ت 
بيئة  حت�صني  يف  وفع�ل  اإيج�بي  ب�صكل  اأ�صهم  مم� 

املجتمع�ت التي تعمل به� ال�صركة.
وق�م تيمو�صني اإجنن، مدير اأول ومن�صق الأعم�ل 
املتعددة ملجل�س التع�ون اخلليجي لدى »�صت�ندرد اآند 
وكيفية  امل�صتدام،  ال�صتثم�ر  مزاي�  بعر�س  ب��ورز«، 
مف�هيم  اعتب�ره�  يف  ت�صع  التي  ال�صرك�ت  تقييم 
مم�ر�صة  عند   ESG واحل��وك��م��ة  واملجتمع  البيئة 
اأن�صطته�، ومدى ا�صتعداده� لتبني اأف�صل املم�ر�ص�ت 
يف هذا املج�ل، وتقييم هذه امل�ص�ئل عند اإجراء عملية 

الت�صنيف الئتم�ين.

ال�ستثمار امل�ستدام
اهتم�م  ارت��ف���ع  على  جميعً�  امل��ت��ح��دث��ون  واأك���د 
ب�ل�صتثم�ر  الع�مل  اأنح�ء  خمتلف  يف  امل�صتثمرين 
امل�صتثمرة  الأ�صول  وقيمة  حجم  وارتف�ع  امل�صتدام، 
البيئة، وامل�ص�ئل  املرتبطة بحم�ية  للعتب�رات  وفقً� 
املجتمعية وامل�ص�ئل املرتبطة ب�حلوكمة املوؤ�ص�صية.

ور�شة عمل حول ال�شتثمار امل�شتدام

ندوة توعوية لتعزيز 
دور صانع السوق

و�صوق  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  نظمت 
م�صرتكة  توعوية  ن��دوة  امل�لية  ل���لأوراق  اأبوظبي 
ممثلي  م��ن  ب���ل��دول��ة  امل����يل  ال��ق��ط���ع  يف  للع�ملني 
الو�ص�طة  و�صرك�ت  ب�لأ�صواق  املدرجة  ال�صرك�ت 
تعزيز  يف  الطرفني  جهود  اإط���ر  يف  وذل��ك  امل�لية، 
دور �ص�نع ال�صوق وتعظيم ال�صتف�دة من ت�أثرياته 

الإيج�بية على الأ�صواق امل�لية.
ع��ق��دت ال��ن��دوة مبقر ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل���لأوراق 
الرق�بة  ق�صم  – مدير  ال�صرك�ل  عمر  وقدمه�  امل�لية 
من  عدد  على  ال�صوء  املح��صر  �صلط  ال�صوق.  على 
ال�صوق،  �ص�نع  بن�ص�ط  واملرتبطة  املهمة  املح�ور 
واأ�ص�ر اإىل اأن �صن�عة ال�صوق تقوم ب�صفة اأ�ص��صية 
ورق��ة  وبيع  ل�صراء  م�صتمرة  اأ���ص��ع���ر  توفري  على 
م�لية معينة بغر�س زي�دة �صيولة هذه الورقة وفقً� 
لأحك�م النظ�م، اأخذا يف العتب�ر اأن �ص�نع ال�صوق 
ن�ص�ط  له� مبزاولة  املرخ�س  العتب�رية  هو اجلهة 

�صن�عة ال�صوق.
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال����ن����دوة امل����راح����ل امل��خ��ت��ل��ف��ة 
تطوير  يف  �ص�همت  التي  الق�نونية  والتعديلت 
املع�يري  اأف�صل  وفق  ب�لدولة  ال�صوق  �ص�نع  نظ�م 

واملم�ر�ص�ت الدولية. 
وهي  ال�صيولة،  توفري  بني  الفرق  واأو�صحت 
ال�����ص��وق  ���ص���ن��ع  يتعهد  ال��ت��ي مب��وج��ب��ه���  اخل��دم��ة 
على  بن�ًء  املدرجة  امل�لية  الأوراق  �صيولة  بتح�صني 
اتف�قية توفري ال�صيولة مع اجلهة امل�صدرة، ومزود 
ال�صيولة الذي يعنى ب�أن يتع�مل �ص�نع ال�صوق مع 
جهة اإ�صدار الأوراق امل�لية املدرجة من اأجل توفري 

ال�صيولة عليه� وفق� للأحك�م.
الوظ�ئف  مبجموعة  اجلمهور  الندوة  وعرفت 
كم�  الن�ص�ط،  ه��ذا  ملم�ر�صة  الهيئة  تعتمده�  التي 
وت�أثريه  ال�صوق  �ص�نع  دور  على  ال�صوء  �صلطت 
توفري  حيث  م��ن  امل�لية  الأ���ص��واق  على  الإي��ج���ب��ي 
التك�ليف  خف�س  اإىل  بدوره�  توؤدي  التي  ال�صيولة 
وحت�����ص��ني ال���ت���داولت ال��ي��وم��ي��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
تذبذب�ت الأ�صواق امل�لية، كم� تطرقت اإىل جمموعة 
هذا  مت�ر�س  التي  للجه�ت  املمنوحة  الت�صهيلت 
الوقت  يف  عليه�  تقع  التي  والل��ت��زام���ت  الن�ص�ط 
ل�ص�نع  النظ�م  التي مينحه�  الفوائد  ذكر  مع  ذاته، 
ال�صوق من حيث عدم فر�س ر�صوم و�ص�طة اإ�ص�فية 
اأنظمة  ور���ص��وم  امل�صتخدم  ر���ص��وم  م��ن  والإع��ف���ء 

الت�ص�ل اخل��صة ب�لتداول، وغريه� من الفوائد.
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ون�صت املذكرة على تعزيز التع�ون فيم� بني الطرفني 
من خلل ال�صتف�دة من برامج الت�أهيل والتدريب التي 
بهيئة  املهنية  والخ��ت��ب���رات  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  يقدمه� 
الأوراق امل�لية، وذلك مب� ي�صهم يف تطوير اأ�صواق راأ�س 
امل�ل و�صن�عة اخلدم�ت امل�لية ب�صكل ع�م ورفع م�صتوى 

الأداء املهني للع�ملني يف هذا املج�ل ب�صكل خ��س.
املذكرة  "اأهمية  على  الزع�بي  عبيد  د.  �صع�دة  اأكد  و 
ت�أهيلي  ب��رن���م��ج  لإط���لق  الأ���ص������س  حجر  اإر���ص���ء  يف 
يف  الراغبني  ت�أهيل  يتم  بحيث  امل�صتثمرين؛  لعلق�ت 
وترخي�صهم  م�صتثمرين  ع��لق���ت  ك��م�����ص��وؤويل  العمل 
التي  الدرا�صية  املقررات  يف  اختب�رات  اجتي�زهم  بعد 
�صيقدمه  الذي  التدريبي  الربن�مج  �صمن  املركز  طرحه� 
للهيئة،  الت�بع  املهنية  والخ��ت��ب���رات  ال��ت��دري��ب  مركز 

التي  الأخ��رى  التدريبية  للربامج  اإ�ص�فة  يكون  بحيث 
املهن  من  اأخ��رى  مهنة  ع�صر  اثنى  لنحو  املركز  يطرحه� 
التي ي�صمه� العمل ب�ل�صوق امل�يل )وهي املحلل امل�يل، 
مك�فحة  م�صوؤول  المتث�ل/  و�ص�بط  الو�صيط،  وممثل 
عملي�ت/  وم��دي��ر  ال��داخ��ل��ي،  امل��راق��ب  الأم����وال/  غ�صل 
اإدارة  وم�����ص��وؤول  التق��س،  م�����ص��وؤول  ت���داول/  وم��دي��ر 
مدير  ال�صتثم�ر،  رئي�س  ال�صتثم�ر/  ومدير  املخ�طر، 

الرتويج(.

عالقات امل�ستثمرين
اأهمية  تويل  "الهيئة  اأن  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ص�ف 
العتب�ر  يف  اأخ����ذًا  امل�صتثمرين  ع��لق���ت  ملهنة  ك��ب��رية 
امل�صتثمرين  ع��لق���ت  لإدارات  امل��وك��ل  احل��ي��وي  ال���دور 
جمتمع  مع  التوا�صل  يف  الع�مة  امل�ص�همة  ب�ل�صرك�ت 
هوية  وحتديد  وم�صتثمرين،  م�ص�همني  من  ال�صتثم�ر 
مع  وال��ت��ع���م��ل  امل�صتثمرين  وا���ص��ت��ه��داف  امل�ص�همني 
ا�صتف�ص�راتهم ونقل ردود الأفع�ل والأ�صداء واملعلوم�ت 
اإىل  للو�صول  لل�صركة،  العلي�  ل���لإدارة  ال�صرتاتيجية 
ال�����ص��وق، وتوفري  ت�صور وا���ص��ح ودق��ي��ق ح��ول واق���ع 

بالشرق  المستثمرين  عالقات  وجمعية  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  وقعت 
سعادة  المذكرة  وقع  بينهما.  التعاون  تعزيز  بهدف  تفاهم،  مذكرة  األوسط 
إدارة  مجلس  رئيس  تاربوك  وأندرو  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي  د.عبيد 

الجمعية.

 تعاون لرفع مستوى المعايير 
المهنية وتشجيع التعليم 
المهني المستمر للعاملين في 
مجال الخدمات المالية

بموجب مذكرة تفاهم وقعتها »الهيئة« و»عالقات المستثمرين«

 برنامج تدريبي لرتخي�س العاملني يف جمال عالقات امل�شتثمرين بال�شركات املدرجة 

مذكرات تفاهم
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التحليلت اخل��صة ب�ل�صوق واملوقف التن�ف�صي لل�صركة.
مه�م  �صهدته  الذي  اللفت  "التحول  اإىل  �صع�دته  ونوه 
ووظ�ئف علق�ت امل�صتثمرين يف الآونة الأخرية من حيث 
وخدم�ت  ملف�ت  واإدارة  التف�علية  البي�ن�ت  على  العتم�د 
الإح�طة  واأنظمة  البي�ن�ت  تدفق  تطبيق�ت  عرب  ال�صركة 
التق�رير  عن  للجمهور  معلوم�ت  تقدم  التي  اللكرتونية 
والبحوث املتعلقة بتحليل اأداء �صركة م� والتي ت�صدر- يف 
معظم احل�لت- عن موؤ�ص�ص�ت وحمليني متخ�ص�صني يف 
التحليل امل�يل لل�صرك�ت، و�صوًل اإىل اإعداد تق�رير ملت�بعة 
التي  القرارات  لتخ�ذ  العلي�  للإدارة  ورفعه�  الإدارة  اأداء 

تخت�س به�".
علق�ت  جمعية  رئي�س  ت�ربوك  اأن��درو  ق�ل  ج�نبه،  من 
اأن  لن�  عظيم  ل�صرف  "اإنه  الأو�صط:  ب�ل�صرق  امل�صتثمرين 
ن�صر  يف  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  دع��م  على  نعتمد 
امل�صتثمرين  علق�ت  جم�ل  يف  الع�ملية  املم�ر�ص�ت  اأف�صل 
ب�ل�صرك�ت املدرجة يف دولة الإم�رات والرتق�ء به� بعدم� 
�صبق لن� العمل �صوي� منذ الع�م 2015 من اأجل تنظيم مهنة 
املتحدة.  العربية  الإم���رات  دولة  يف  امل�صتثمرين  علق�ت 
بني  توقيعه�  مت  التي  التف�هم  مذكرة  اأن  �صك  "ل  وت�بع 
علق�ت  وجمعية  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  م��ن  ك��ل 
املتوا�صل.  التع�ون  هذا  وتدعم  تعزز  �صوف  امل�صتثمرين 
ومب���� اأن الأف���ع����ل ه��ي اأك����رث ت����أث���ريا م��ن ال���ق���وال ف���إن��ن��� 
متحم�صون جدا جلهود الهيئة لأخذ زم�م املب�درة على هذا 

امل�ص�ر يف الوقت الذي ن�ص�ركه� فيه هذا الأمر".

التدريب والتوعية
اإط���ر  يتحدد  امل��وق��ع��ة،  امل��ذك��رة  ن�صو�س  ومبقت�صى 
يف  بينهم�  التع�ون  يف  اجل�نب�ن  عليه  اتفق  ال��ذي  العمل 
جم�لت التدريب والتوعية، وتب�دل املعلوم�ت واخلربات 
امل���ل، وجم���ل اخلدم�ت امل�لية  اأ�صواق راأ���س  يف جم���لت 
للع�ملني  املهنية  املع�يري  م�صتوى  رفع  بهدف  وال�صتثم�ر 

يف هذا املج�ل وتعزيزه� وتطويره� يف دولة الإم�رات.
والدرا�ص�ت  اخلربات  تب�دل  التع�ون  جم�لت  وت�صمل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  ال��ربام��ج  وال��ت��ع���ون يف جم����لت تنظيم 
اأجل تطوير  امل�لية من  امل�لية، وجم�ل اخلدم�ت  الأ�صواق 
املعرفة  م�صتوى  ورف��ع  الحرتافية  م�صتوي�ت  وحت�صني 
ب�ملنتج�ت والأدوات امل�لية املتداولة يف اأ�صواق راأ�س امل�ل 

من خلل التف�قي�ت التي يتم توقيعه� بني الطرفني.
ومن �ص�أن العمل ببنود املذكرة، ت�صجيع التعليم املهني 
املتعلقة  امل���ل��ي��ة  اخل��دم���ت  جم���ل  يف  للع�ملني  امل�صتمر 
من  لأي  تتيح  اأن��ه���  ع��ن  ف�صًل  ال��ب��دي��ل��ة،  ب�ل�صتثم�رات 
واإح�ص�ءاته  الآخ��ر  الطرف  معلوم�ت  ا�صتخدام  الطرفني 
املتعلقة ب�أغرا�س املذكرة، والتن�صيق يف تنظيم املوؤمترات 
والجتم�ع�ت والندوات وور�س العمل وفًق� مل� ين��صب كل 
منهم�، كم� متنح موظفي ومر�صحي الطرف الهيئة الفر�صة 
والفع�لي�ت  والأن�صطة  التدريب  ب��رام��ج  م��ن  لل�صتف�دة 

واملوؤمترات. 

والقي�دة  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  وقعت 
ال�صراكة  ب�ص�أن  تع�ون  مذكرة  دبي  ل�صرطة  الع�مة 
ب��ي��ن��ه��م��� وت����ب�����دل اخل������ربات مب���� ي��ت��ي��ح ت��ق��دمي 
حل�ملي  امل��ت���ح��ة  اخل��دم���ت  وت��وف��ري  الت�صهيلت 
لديه�.  والع�ملني  الهيئة  ملوظفي  "اإ�صع�د"  بط�قة 
وقع املذكرة �صع�دة د. عبيد �صيف الزع�بي الرئي�س 
حممد  الدكتور  الأ�صت�ذ  واللواء  للهيئة  التنفيذي 
ل�صوؤون  الع�م  الق�ئد  م�ص�عد  فهد  بن  حممد  اأحمد 

الأك�دميية والتدريب.

دعم الكادر الب�سري
واأبدى د. عبيد الزع�بي �صع�دته بتوقيع اتف�قية 
مو�صحً�  دبي،  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  مع  التع�ون 
والتوجه�ت  القي�دة  روؤية  من  انطلقً�  ت�أتي  "اأنه� 
ال�صرتاتيجية للدولة، وحر�صً� على توطيد اأوا�صر 
امل�لية  الأوراق  هيئة  ب��ني  والتن�صيق  ال��ت��ع���ون 
"على  اأنه  واأ�ص�ف  دبي"،  ل�صرطة  الع�مة  والقي�دة 
هذا الأ�ص��س اتفق الطرف�ن على اإبرام هذه املذكرة 
الدائم  للعمل والتع�ون والتن�صيق  اإط�رًا  وو�صعه� 
وو�صعه�  التف�قية  ه��ذه  اأه���داف  وتنفيذ  بينهم�، 
مو�صع التطبيق مب� ي�صهم يف دعم الك�در الب�صري 
على  �صتعود  ال��ت��ي  ب���مل��ن���ف��ع  وال��ت��ع��ري��ف  ب�لهيئة 

اجل�نبني من خلل هذا التع�ون".
حممد  د.  الأ�صت�ذ  اللواء  �صع�دة  اأكد  جهته،  من 
اأحمد بن فهد اإن هذا التع�ون البن�ء والذي �صيثمر 
الأوراق  اإىل موظفي هيئة  اإ�صع�د  بط�قة  منح  عنه 
ال�صع�دة  حتقيق  اإىل  يوؤدي  �صوف  وال�صلع  امل�لية 
العمل  م�ص�عفة  على  اإيج�ب�  وينعك�س  للموظفني 
تقدمي  اإىل  ب�ل�صرورة  وي��وؤدي  الإنت�جية  وزي���دة 

تزيد  املجتمع  اأف��راد  من  للمتع�ملني  جيدة  خدم�ت 
اأن  اإىل  م�صريا  ال�صع�دة،  لهم  وحتقق  ر�ص�هم  من 
امل��ري  خليفة  عبدالله  ال��ل��واء  ���ص��ع���دة  توجيه�ت 
الق�ئد الع�م ل�صرطة دبي يف هذا ال�ص�أن توؤكد دائم� 
جه�ت  مع  البن�ءة  ال�صراكة  تعزيز  ���ص��رورة  على 
على  والعمل  واحت���دي��ة  حملية  حكومية  ودوائ���ر 
تنفيذ كل م� من �ص�أنه حتقيق ال�صع�دة للموظفني."

وت��ن�����س الت��ف���ق��ي��ة ع��ل��ى ���ص��م م��وظ��ف��ي الهيئة 
"اإ�صع�د"،  ب��ب��ط���ق��ة  وت��زوي��ده��م  ال��ربن���م��ج  اإىل 
موظفي  دب��ي  �صرطة  �صتزود  التف�قية  ومبوجب 
واملوؤ�ص�ص�ت  ال�صرك�ت  ا�صع�ر  مع  ب�لبط�قة  الهيئة 
التي  ذاته�  املزاي�  الهيئة  موظفي  ملنح  التج�رية 

يح�صل عليه� موظفو �صرطة دبي.

قاعدة بيانات
ومن ج�نبه�، تقوم الهيئة بتوفري ق�عدة بي�ن�ت 
تزويد  م��ن  ميكن  مب���  ل��دي��ه���.  الع�ملني  امل��وظ��ف��ني 
تتحمل  اأن  على  البط�قة  م��ن  بن�صخة  موظف  ك��ل 
جتديده�،  وتك�ليف  البط�قة  اإ�صدار  قيمة  الهيئة 
اإ�صع�د"  بط�قة"  �صع�ر  بو�صع  الهيئة  تقوم  كم� 
التوا�صل  �صبك�ت  على  الر�صمية  ح�ص�ب�ته�  على 
موقع  ربط  مع  له�،  الذكي  والتطبيق  الجتم�عي 
اإىل  الو�صول  ب�لهيئة  املعنيون  ليتمكن  به  اإ�صع�د 
�صع�ر  و�صع  وكذلك  �صهولة،  بكل  اإ�صع�د"  موقع" 
للهيئة  الت�صويقية  احل��م��لت  جميع  يف  البط�قة 
ك�صريك ر�صمي، ف�صًل عن و�صع فيديو الإر�ص�دات 
العر�س  �ص��ص�ت  جميع  على  ب�لبط�قة  اخل��صة 
عند  البط�قة  ت�صويق  فريق  مهمة  وت�صهيل  لديه�، 

النزول امليداين للتعريف به� يف الهيئة.

تعاون مع »�شرطة دبي« ي�شم موظفي 
»الأوراق املالية« لربنامج »اإ�شعاد«
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على  �صحفية  ت�����ص��ري��ح���ت  يف  ال��زع���ب��ي،  واأ����ص����ر 
ال�صرك�ت" التي  هيكلة  لإع�دة  ال�صنوية  "القمة  ه�م�س 
�صوق  من  ا�صرتاتيجية  و�صراكة  بدعم  دبي  يف  عقدت 
انبثقت  ال��ذي  الإف��ل���س  ق���ن��ون  اإىل  الع�ملي،  اأبوظبي 
عنه جلنة التنظيم امل�يل الت�بعة لوزارة امل�لية، والتي 
ا�صتكملت ك�فة الأطر الق�نونية من اأجل تقدمي خدم�ته� 

اىل ال�صرك�ت من اأجل الهيكلة م� قبل اإعلن الإفل�س.
وحول اإع�دة الهيكلة اخل��صة ب�لعديد من ال�صرك�ت 
املدرجة يف الأ�صواق امل�لية، اأو�صح الزع�بي اأن جميع 
واأ�ص�ر  داخلية.  تعترب  احل�لية  الهيكلة  اإع���دة  عملي�ت 
اإىل اأن الهيئة تتلقى طلب�ت ت�أ�صي�س واإدراج من العديد 
القريبة  ال��ف��رتة  يف  اإدراج����ت  متوقعً�  ال�صرك�ت،  م��ن 
مع  ب�لنتع��س  ب���داأت  الأ���ص��واق  واأن  �صيم�  ل  املقبلة 

وجود موؤ�صرات اقت�ص�دية قوية.

من�سة متويل امل�ساريع
وال�صغرية  املتو�صطة  امل�ص�ريع  متويل  من�صة  وعن 
اأن  التنفيذي  الرئي�س  اأو�صح  امل�ل،  اأ�صواق  طريق  عن 
الخت�ص��س  ذات  واجله�ت  ال�صوقني  مع  تعمل  الهيئة 
بطرق  وال�صندات  ب�لأ�صهم  متويل  من�ص�ت  لإط���لق 
وتقنية  امل�لية  ب�لتكنولوجي�  فيه�  ت�صتعني  مبتكرة، 
يتوقع  م�صرتكة  جلنة  وجود  اإىل  لفتً�  �صني"،  "البلوك 
ال�صرك�ت  هذه  ب��صتط�عة  ليكون  عمله�  من  تنتهي  اأن 

الكتت�ب واحل�صول على التمويل الع�م خلل 2020.
األ��ي���ت  و���ص��ع  يف  ب��دوره���  ت��ق��وم  الهيئة  اأن  واأك���د 
مبنح  الو�صط�ء  اإل��زام  اإىل  لفتً�  امل�صتثمرين،  حلم�ية 
اإ�ص�فة  امل�صتثمرين،  حقوق  يبني  كتيب  امل�صتثمرين 
الق�درين  غري  امل�صتثمرين  لتمكني  جديدة  اآلي�ت  اإىل 
الت�صويت  ع��رب  العمومية  اجل��م��ع��ي���ت  ح�����ص��ور  ع��ل��ى 

الإلكرتوين، واآلية مل�ص�ألة متثيل امل�صتثمرين الأقلية يف 
ال�صرك�ت.

ي�صمل  الذي  اجلديد  ق�نونه�  قدمت  الهيئة  اأن  وبني 
على  املركزي  امل�صرف  مع  التن�صيق  مت  التي  الأن�صطة 
الرق�بة  جم�ل  يف  كبريًا  دورًا  يعطي  وال��ذي  تنظيمه�، 
والإ�صراف والإنف�ذ واجلزاءات، لفتً� اإىل اأن امل�صرف 
اأ�صدر ق�نونه دون بع�س الأن�صطة ك�صن�ديق ال�صتثم�ر 
تقع  اأ�صبحت  قد  اأنه�  على  يبني  مب�  ال�صتثم�ر  واإدارة 

�صمن اخت�ص��ص�ت الهيئة.
واأ�ص�ر اإىل العديد من القوانني والتنظيم�ت اجلديدة، 
اإ���ص��دارات  تنظيم  وك��ذل��ك  احلوكمة،  ك��ود  اإط���لق  منه� 
الأ�صول الرقمية والعرتاف به� ك�أوراق، وذلك يف �صوء 
ت�ص�رع تطور �صوق الأ�صول الرقمية وجت�وب الهيئ�ت 

الرق�بية يف عدد من دول الع�مل يف تنظيمه�.

اأن  الزع�بي  اأك��د  الأ���ص��واق،  لأداء  التوقع�ت  وع��ن 
الع�م  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�س  مق�رنة  اأف�صل  ال��ع���م  الأداء 
امل������ص��ي، م��ت��وق��ع��ً� امل��زي��د م��ن ال��ن��م��و، وحت�����ص��ن اأداء 
اأطلقته�  التي  واحللول  واملحفزات  ك�لبنوك،  ال�صرك�ت 
تعك�س  القت�ص�د  موؤ�صرات  كون  اإىل  اإ�ص�فة  احلكومة 

�صورة مب�صرة لأداء اقت�ص�د الدولة.

فتح ن�سب متلك الأجانب
وحول فتح ن�صب متلك الأج�نب، اأ�ص�ر اإىل اأنه� اإحدى 
ال�صرك�ت  وق�نون  �صت�نلي،  مورغ�ن  موؤ�صر  متطلب�ت 
بدولة الإم�رات ي�صمح بتملك امل�صتثمرين الأج�نب حتى 
49 يف امل�ئة لل�صرك�ت، علم� ب�أن اأغلب ال�صرك�ت مل ت�صل 

الن�صبة  هذه  اإىل  ف�لو�صول  وب�لت�يل  الن�صبة،  هذه  اإىل 
ميكن اأن يزيد من الفر�س ال�صتثم�رية اأم�م امل�صتثمرين 
ويعزز ج�ذبية الأ�صواق اأم�م امل�صتثمرين املوؤ�ص�ص�تيني 
القمة  الهيئة يف  الأجنبي ع�مة". و�ص�ركت  وال�صتثم�ر 
الدكتور  �صع�دة  األقى  حيث  الهيكلة،  لإع����دة  ال�صنوية 
عبيد الزع�بي كلمة افتت�حية �صمن فع�لي�ت القمة، �صلط 
يف  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  دور  على  خلله�  من  ال�صوء 
تعزيز منو الأ�صواق امل�لية، واجلهود التي تبذله� الهيئة 

يف �صبيل تطوير نظ�م احلوكمة.
املوؤ�ص�صية  احلوكمة   دور  اإىل  ���ص��ع���دت��ه  واأ����ص����ر 
لل�صرك�ت يف جن�ح اإع�دة الهيكلة امل�لية لإدارة الإع�ص�ر 
امل�يل، وفع�ليته� يف خلق املن�خ املواتي لل�صتثم�ر مب� 
يعزز النمو يف املنطقة، لفت� اإىل اأن حوكمة ال�صرك�ت 
تخفيف  يف  حيوي  وب�صكل  ت�صهم  اأن  ميكنه�  الن�جحة 

الهيئة تشارك في »القمة السنوية إلعادة هيكلة الشركات«

 عبيد الزعابي: من�شات متويل مبتكرة ت�شتعني بالتكنولوجيا املالية و»البلوك �شني«
عبيد  الدكتور  س��ع��ادة  ق��ال   
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  الزعابي 
"إن  والسلع:  المالية  األوراق 
على  ينطوي  الشركات  قانون 
خطوات واضحة جدًا في حال تعثر 
شركة  تحقيق  حال  ففي  الشركة، 
رأس  من   % 50 نسبتها  لخسائر  ما 
الشركة  من  الهيئة  تطلب  المال 
الهيكلة  إلع��ادة  خطة  تقديم 
وعرضها على الجمعية العمومية 

للتصويت عليها كخطوة أولى.

 الهيئة تعمل مع 
السوقين والجهات ذات 

االختصاص إلطالق منصات 
تمويل باألسهم والسندات 

بطرق مبتكرة

مؤتمرات
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اأث�ر الع�ص�ر الن�جت عن املخ�لف�ت امل�لية و�صوء الإدارة.
واأكد يف كلمته اأهمية تعزيز تبني مع�يري حوكمة ال�صرك�ت 
اللفت  التطور  مع  لتتم��صى  اخل��صة  ال�صرك�ت  م�صتوى  على 
امل��درج��ة  ال�����ص��رك���ت  م�صتوى  على  امل��ع���ي��ري  ه��ذه  اع��ت��م���د  يف 
وق�ل  كبرية.  ر�ص�ميل  اأ�صواق  لديه�  التي  ال��دول  يف  وخ��صة 
بني  احلوكمة  مم���ر���ص���ت  يف  ك��ب��ريًا  ت��ف���وت��ً�  "نرى  �صع�دته: 
ال�صرك�ت اخل��صة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صم�ل اأفريقي�، 
ففي الوقت الذي تبنت فيه �صرك�ت ثق�فة اأف�صل للحوكمة، جند 
اأب��دا  تتن��صب  ل  مم�ر�ص�ت  تطبق  م�زالت  اأخ��رى  �صرك�ت  اأن 
وبيئة القت�ص�د مت�ص�رع التطور لت�صبح اأكرث تعقيدا وارتب�ط� 
م�صتوى  على  حتدي�ت  وجود  اإىل  ولفت  الع�ملي".  ب�لقت�ص�د 
الراهن  الو�صع  ظل  يف  املنطقة  يف  احلوكمة  مع�يري  تطبيق 
وتركيبة  امللكية  وهيكل  الق�نونية  والأط���ر  التمويل  لهيكل 

جم�ل�س الإدارات اإ�ص�فة اإىل مع�يري الإف�ص�ح وال�صف�فية.

تقارير احلوكمة
وحتدث �صع�دته عن تق�رير احلوكمة التي ترفعه� ال�صرك�ت 
املدرجة يف الدولة، والتي توفر الإف�ص�ح�ت اللزمة على من�صة 
احلوكمة  موؤ�صرات  من  للعديد   XBRL الإلكرتوين   الإف�ص�ح 
 مب� يف ذلك تركيبة جم�ل�س الإدارة وم�ص�ركة املراأة واملك�ف�آت.
ولفت اإىل اأن الهيئة وانطلق� من حر�صه� على تعزيز م�ص�ركة 
مدير  بتخ�صي�س  املدرجة  ال�صرك�ت  األزمت  امل�ص�همني،  �صغ�ر 
لعلق�ت امل�صتثمرين وتو�صيح بي�ن�ته على املوقع الإلكرتوين 
العمومية  للجمعية  دعوته�  اإر�ص�ل  منه�  طلبت  كم�  لل�صركة، 
ب�للغتني  الإل��ك��رتوين  وب�لربيد  ن�صية  بر�ص�ئل  للم�صتثمرين 

العربية والجنليزية.
وق�ل اإن الهيئة خ�ص�صت �صفحة على موقعه� حلم�ية �صغ�ر 
وواجب�تهم  امل�ص�همني  حقوق  تو�صيح  خلل  من  امل�صتثمرين، 

وك�فة البي�ن�ت اللزمة.

م�ساركة املراأة
اأهمية  على  موؤكدًا  امل��راأة،  م�ص�ركة  اإىل  كلمته  يف  وتطرق 
عدد  وج��ود  وعلى  الإدارة،  جم�ل�س  يف  امل���راأة  متثيل  تعزيز 
ال��دور  ه��ذا  لأخ��ذ  وامل�صتعدة  ال��ق���درة  الن�ص�ئية  القي�دات  من 
التوجه�ت  التي يتطلب لتوفريه� تغريا يف  الفر�س  وب�نتظ�ر 
املنتدى  تقرير  اأن  اإىل  ول��ف��ت  التغيري.  لتقبل  اأك���رث  وتفتح 
�صنف   2018 يف  اجلن�صني  بني  للفجوة  الع�ملي  القت�ص�دي 
دولة الإم�رات يف �صدارة دول املنطقة من حيث امل�ص�واة يف 

الأجور وعدد ال�صيدات يف املن��صب الوزارية.
نظ�م  �صمن  الهيئة  عليه�  ركزت  التي  الأخ��رى  النق�ط  ومن 
اإقرار نظم لتطبيق المتث�ل وهيكل مزدوج  احلوكمة اجلديد، 
جم�ل�س  اأع�ص�ء  ا�صتقللية  تخ�س  مع�يري  وفر�س  للحوكمة 
الإدارة وتكفل متتعهم ب�خلربات الك�فية مب� يف ذلك التدريب 
والتقييم.وق�ل: "كم� مت ت�صمني النظ�م درا�صة مقرتح�ت خللق 
جل�ن للمخ�طر وجل�ن فنية وحتديد تدابري للتدقيق وال�صبط 
الداخلي، وحتديد دور وا�صح للمدقق الداخلي ومدير املخ�طر 

وم�صوؤول المتث�ل واأطر حلوكمة ال�صرك�ت الت�بعة".

الرئي�س  ال��زع���ب��ي  عبيد  د.  ���ص��ع���دة  ق����ل 
اإن  وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 
راأ���س  �صوق  مع�ملت  لتنظيم  تخطط  الهيئة 
اإىل هن�ك درا�ص�ت  املُ��درج��ة، ون��وه  امل���ل غري 
ت�أ�صي�س  مدى جدوى   يف  تبحث  الإع��داد  قيد 
اإ����ص���دار  لتحفيز  حم��ل��ي��ة  ت�صنيف  وك������لت 
�صكوك جتزئة ب�لعملة املحلية من ج�نب قط�ع 

ال�صرك�ت.
خ��لل  الهيئة  كلمة  يف  ال��زع���ب��ي  وت��وق��ع 
منطقة  ف�ي  ال�صكوك  اأ�صواق  "تطوير  منتدى 
ال�صرق الأو�صط واأفريقي� من حيث احتم�لت 
ب�ل�صي��ص�ت"،اأن  املتعلقة  والعتب�رات  النم�و 
اإىل  الإ�صلمي  التمويل  اأ�صول  اإجم�يل  ي�صل 
3.5 تريليون دولر بحلول ع�م 2021، ونوه 

رويرتز" قدرت  "توم�صون  عن  �ص�در  لتقرير 
فيه اأن ال�صن�ديق الإ�صلمية �صوف تنمو على 
الع�م  بداية  مع  دولر  ملي�ر   77 بقيمة  الأق��ل 

 .2019

اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ن��ت��دى  جل�ص�ت  ع��ْق��د  ومت 
امل�لية  اخلدم�ت  جمل�س  من  كل  مع  ب�لتع�ون 
لأفريقي�  الإقليمية  واللجنة   IFSB الإ�صلمية 
وال�صرق الأو�صط  AMERC الت�بعة للمنظمة 
"اأيو�صكو"،  امل�لية  الأوراق  لهيئ�ت  الدولية 
الإ���ص��لم��ي،  الق��ت�����ص���د  لتطوير  دب��ي  وم��رك��ز 
وجمعية اخلليج لل�صندات وال�صكوك، ووك�لة 

اإ�س اآند بي جلوب�ل للت�صنيف�ت الئتم�نية.

القيمة الإجمالية لل�سكوك
ق���د  األ���ق���ى كلمة  ال���زع����ب���ي  ع��ب��ي��د  د.  ك�����ن 
املتحدث الرئي�س يف افتت�ح فع�لي�ت املنتدى، 
لظهور  دعت  التي  الأ�صب�ب  فيه�  وا�صتعر�س 
�صوق راأ�س امل�ل الإ�صلمي. ولفت اإىل اأن دولة  
الإم�رات العربية املتحدة اأ�صبحت اإحدى اأبرز 
املف�صلة  الإ�صلمية  امل�لية  والوجه�ت  املراكز 
موؤ�صر  ح�صب  اأن��ه  واأ�ص�ف  ال�صكوك،  لإدراج 
ف�إن   2017 ل�صنة   الع�ملي  الإ�صلمي  القت�ص�د 
املركز  تبواأت  املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة 
ال��ث���ين- ب��ع��د م���ل��ي��زي���، وف���ق م��ع��ي���ر القيمة 

الإجم�لية لل�صكوك املدرجة.

ع��ددًا  �صم  كبري  جمهور  الفع�لية  ح�صر   
والقت�ص�دية،  امل�لية  ال�صي��ص�ت  �صن�ع  من 
والإدارة العلي� ف�ي وزارات امل�لية والقت�ص�د، 
واملنظم�ت  والتنظيمية،  الرق�بية  وال�جه�ت 
والأط���راف  ال��دي��ن،  اإدارة  ومك�تب  ال��دول��ي��ة، 
ال�����ص��وق، واأ���ص��ح���ب امل�صلحة  ف�����ي  ال��ف���ع��ل��ة 

املعنيي�ن.
عن�وين  اأرب��ع��ة  املنتدى  جل�ص�ت  وحملت 
املف�هيم  وال�صكوك:  الإ�صلم�ي  التمويل  هي: 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة والأه���م���ي���ة ال��ع���مل��ي��ة، والآف������ق 
امل�صتقبلية دور ال�صكوك ف�ي حتقيق الأهداف 
التنموية: الآف�ق والتحدي�ت، واأخريًا البت�ك�ر 
اأ�صواق  ف�ي  منوه�  واحتم�لت  الت�كنولوجي 
راأ�س امل�ل الإ�صلمي، وتقوية الأطر الق�نونية 
امل�صتثمر  حم�ية  تعزيز  اأج��ل  من  والتنظيمية 
وا�صتقرار �صوق ال�صكوك واملج�لت الرئي�صة 

املتعلقة ب�ل�صي��ص�ت و�صبل امل�صي قدًم�.

فهم اأف�سل للتمويل الإ�سالمي
حول  امل��ن��ت��دى  يف  النق��س  حم����ور  دارت 
الإ�صلم�ي  للتمويل  اأف�صل  فهم  اإىل  التو�صل 
وخ�ص�ئ�صه املميزة، والتطورات التي ت�صهده� 
اأ����ص���واق ال�����ص��ك�����وك، مب��� ف�����ي ذل���ك اجت���ه���ت 

التنمية امل�صتدامة والبت�ك�رية.
الأخ����رية  ال���ت���ط���ورات  ا���ص��ت��ع��را���س   ومت 
واحتم�لت النمو امل�صتقبلية لأ�صواق ال�صك�وك 
ف�صًل  واأفريقي�،  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ف�ي 
مزيد  اإىل  حتت�ج  التي  امل��ج���لت  حتديد  ع��ن 
الأ�صواق  هذه  منو  تعزيز  بهدف  التطوير  من 
�صبيل  ف�ي  ف���ع��ًل  ا���ص��ت��خ��دام��ً�  وا�صتخدامه� 

حتقيق الأهداف التنموية للمنطقة.
ون�ق�صت الف�علية اجلوانب املتعلقة بتعزيز 
العتب�رات  ذل��ك  ف�ي  مب���  التنظيمية،  البيئة 
وال�صتقرار  امل�صتثمري�ن  بحم�ية  املت�صلة 
والن��صئة عن تطور اأ�صواق ال�صك�وك ومنوه�، 
لأ�صواق  الإجم�لية  وامل��رون��ة  النمو  وتقوية 
راأ���س امل���ل يف املنطقة مع الأخ��ذ يف العتب�ر 
خ�صو�صي�ت واختلف�ت ال�صكوك عن نظرائه� 

التقليدية. 

وكالت ت�شنيف حملية لتحفيز اإ�شدار �شكوك 
جتزئة بالدرهم من جانب قطاع ال�شركات
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األقى كلمة الفتت�ح �صع�دة د. عبيد الزع�بي الرئي�س 
التنفيذي للهيئة، وذلك بح�صور رئي�س واأع�ص�ء جمل�س 
الأو���ص��ط،  ب�ل�صرق  امل�صتثمرين  علق�ت  جمعية  اإدارة 
)الإقليمية  ال�صرك�ت  اأك��رب  ع��ن  ممثلني  اىل  ب�لإ�ص�فة 
امل�����يل، ع��لوة  التحليل  امل����زودة خل��دم���ت  وال��ع���مل��ي��ة( 
املدرجة  ال�صرك�ت  �صخ�س ميثلون   140 يق�رب  م�  على 
و�صرك�ت ال�صت�ص�رات امل�لية والتحليل امل�يل املرخ�صة 

يف الأ�صواق امل�لية ب�لدولة.

دور م�سوؤويل عالقات امل�ستثمرين
تن�ولت الكلمة الفتت�حية للملتقى الأدوار والوظ�ئف 
ب���ل�����ص��رك���ت  امل�صتثمرين  ع��لق���ت  مب��دي��ري  امل��ن��وط��ة 
امل�ص�همة الع�مة، و�صلط ال�صوء من خلله� على الأهمية 
علق�ت  م�صوؤويل  دور  تعزيز  يف  امللتقى  لهذا  الكبرية 

امل�صتثمرين يف ال�صرك�ت.
خ��ربات  م��ن  امل�ص�ركني  ا�صتف�دة  اأهمية  على  واأك���د 
الدعم  وتوفري  واملع�رف  املعلوم�ت  وتب�دل  املتحدثني، 
اللزم للم�صتثمرين، وا�صتعر�س كذلك عددًا من مب�درات 

�صرك�ت  بتحويل  الهيئة  م��ب���درة  بينه�  وم���ن  الهيئة 
الو�ص�طة اإىل �صرك�ت خدم�ت م�لية متك�ملة، والأنظمة 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ع��ر���ص��ه��� ع��ل��ى م��وق��ع��ه��� الإل���ك���رتوين 
على  وال��وق��وف  ال�صن�عة  اأ�صح�ب  ب��راأي  للإ�صتئن��س 
مقدمة  ويف  واملهتمني،  واملتع�ملني  اخل��رباء  ملحظ�ت 

ذلك نظ�م الأ�صول امل�صفرة".
علق�ت  "لإدارات  اأن:  اإىل  الزع�بي  عبيد  د.  واأ�ص�ر 
ه���م  دور  ال��ع���م��ة  امل�ص�همة  ب���ل�����ص��رك���ت  امل�صتثمرين 
م�ص�همني  م��ن  ال�صتثم�ر  جمتمع  مع   ال��ت��وا���ص��ل  يف 
هوية  وحت��دي��د  وموؤ�ص�ص�ت�ن(،  )اأف����رادًا  وم�صتثمرين 

مع  وال��ت��ع���م��ل  امل�صتثمرين  وا���ص��ت��ه��داف  امل�����ص���ه��م��ني 
ا�صتف�ص�راتهم ونقل ردود الأفع�ل والأ�صداء واملعلوم�ت 
اإىل  للو�صول  لل�صركة،  العلي�  ل���لإدارة  ال�صرتاتيجية 
ت�����ص��ور وا���ص��ح ودق��ي��ق ح���ول واق���ع ال�����ص��وق وت��وف��ري 
التحليلت اخل��صة ب�ل�صوق واملوقف التن�ف�صي لل�صركة.
يف  الفع�لية  ه��ذه  اأهمية  "تربز  �صع�دته:  واأ���ص���ف 
���ص��وء ال��ت��ح��ول ال��لف��ت ال���ذي �صهدته م��ه���م ووظ���ئ��ف 
البي�ن�ت  على  العتم�د  حيث  من  امل�صتثمرين  علق�ت 
التف�علية ولإدارة ملف�ت وخدم�ت ال�صركة عرب تطبيق�ت 
تدفق البي�ن�ت واأنظمة الإح�طة اللكرتونية التي تقدم 
املتعلقة  وال��ب��ح��وث  التق�رير  ع��ن  للجمهور  معلوم�ت 
بتحليل اأداء �صركة م� والتي ت�صدر- يف معظم احل�لت- 
عن موؤ�ص�ص�ت وحملليني متخ�ص�صني يف التحليل امل�يل 
لل�صرك�ت. ويتم اإعداد تق�رير ملت�بعة اأداء الدارة ورفعه� 

للإدارة العلي� لتخ�ذ القرارات التي تخت�س به�.

�سفحة عالقات امل�ستثمرين
 ا�صتعر�س الأ�صت�ذ اأحمد النقبي املحلل امل�يل بق�صم 
امل�لية  الأوراق  بهيئة  وامل��دق��ق��ني  ال�����ص��رك���ت  ح��وك��م��ة 
ودور  اأهمية  للملتقى،  الأوىل  اجلل�صة  خ��لل  وال�صلع 
املدرجة  ال�صرك�ت  يف  امل�صتثمرين  علق�ت  م�صوؤويل 
كقن�ة توا�صل مع امل�صتثمرين، ت�صمن و�صول معلوم�ت 
حتقيق  يف  وت�ص�هم  وواف��ي��ة،  �ص�ملة  ب�صورة  ال�صركة 
مم�  امل�لية،  الأ�صواق  يف  اللزمة  وامل�صداقية  ال�صف�فية 
اأداء  عن  وا�صحة  �صورة  تكوين  من  امل�صتثمرين  ميكن 

 نظمت هيئة األرواق المالية والسلع ملتقى تحت رعاية معالي المهندس 
سلطان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعنوان 
"أهمية دور نشاط  ادارة عالقات المستثمرين بالشركات المدرجة في تفعيل 
جهودها  إطار  في  وذلك  المستثمرين"،  مع  وفعالة  مبتكرة  تواصل  قنوات 
الرامية الى تعزيز الوعي االستثماري وتوفير المعلومات الالزمة للمستثمرين 

بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة، 

»الهيئة« تنظم ملتقى لإدارة عالقات امل�شتثمرين بال�شركات املدرجة

مؤتمرات

 توفير المعلومات الالزمة 
للمستثمرين بما يساهم في 
اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة
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ال�صتثم�ري  القرار  بن�ء  من  ميكنهم  وب�لت�يل  ال�صركة 
ب�����ص��ورة ���ص��ح��ي��ح��ة. وب���ني ك��ذل��ك جم��م��وع��ة امل��ب���دئ 
والتي  امل�صتثمرين،  علق�ت  دور  تعزز  التي  الأ�ص��صية 
املخ�طر  لو�صع  فهم جيد  توعيتهم وتكوين  ت�ص�هم يف 
واإدارة التوقع�ت، وبن�ء ق�عدة بي�ن�ت مف�صلة و�ص�ملة 

للم�ص�همني تعزز من عملية التوا�صل معهم.
كم� ا�صتعر�س يف اجلل�صة الث�نية، متطلب�ت �صفحة 
لل�صرك�ت  الإلكرتوين  املوقع  على  امل�صتثمرين  علق�ت 
ال�صتثم�ري،  ال��ق��رار  دع��م  يف  امل��وق��ع  ودور  امل��درج��ة 
جمل�س  رئي�س  ق��رار  من   )35( رقم  امل���دة  اىل   وتطرق 
2016 ب�ص�أن مع�يري  ل�صنة  الهيئة رقم )7/ر.م.(  اإدارة 
امل�ص�همة  ال�صرك�ت  وحوكمة  املوؤ�ص�صي  الن�صب�ط 
الع�مة، واملتعلقة بعلق�ت امل�صتثمرين، والتي  تو�صح 
علق�ت  اإدارة  يف  ت��وف��ره���  ال��واج��ب  املتطلب�ت  اأه���م 
املحلية  الع�مة  امل�ص�همة  ال�صرك�ت  يف  امل�صتثمرين 

املدرجة.
ال�صرك�ت  قي�م  ���ص��رورة  اإىل  النقبي  اأح��م��د  ون��وه 
ب���إدارة  املتعلقة  امله�م  بك�فة  خمت�س  م�صوؤول  بتعيني 
اإج�دة  منه�:  �صف�ت  بعدة  يتحلى  امل�صتثمرين،  علق�ت 
يكون  واأن  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  ب�للغة  ال��ت��ح��دث 
ال�صلة،  ذات  والت�صريعية  الق�نونية  ب�ملتطلب�ت  ملم� 
عملية  ب�لإ�ص�فة اىل خربة  علمي  موؤهل  على  وح��صًل 
العلق�ت  اأو  املح��صبة  اأو  الأع��م���ل  مبج�لت  مرتبطة 
املعرفة  لديه  يكون  واأن  ب�مل�صتثمرين،  اخل��صة  الع�مة 
اأم�مه�.  املت�حة  والفر�س  ال�صركة  ب�أن�صطة  الك�ملة 
لعلق�ت  خ������ص��ة  �صفحة  اإن�����ص���ء  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ص���ر 
امل�صتثمرين على املوقع الإلكرتوين اخل��س ب�ل�صركة، 
بحيث يتم حتديثه� و�صي�نته� ب�صكل دائم مب� يتم��صى 
ال�صفحة  ت�صمل  اأن  و���ص��رورة  ال��دول��ي��ة،  املع�يري  م��ع 
امل�صتثمرين  علق�ت  بق�صم  الت�ص�ل  وو�ص�ئل  بي�ن�ت 
واإدراج  خم�ص�س،  اإل��ك��رتوين  وبريد  ه�تف  رق��م  مثل 
امل�صجلة  �صواء  امل�لية  ب�لنت�ئج  املتعلقة  التق�رير  ك�فة 
ب�لأر�صيف اأو املن�صورة، وبي�ن�ت ال�صنة امل�لية على اأن 
وحم��صر  امل�لية،  النت�ئج  بي�ن�ت  ن�صر  تواريخ  ت�صمل 
اجتم�ع�ت اجلمعي�ت العمومية، واأي اأحداث اأو تق�رير 

ه�مة اأخرى. 

ن�سر املعلومات والبيانات
علق�ت  ل�صفحة  ال�صرك�ت  تفعيل  اأهمية  واأو���ص��ح 
يتم  ال��ت��ي  وال��ب��ي���ن���ت  امل��ع��ل��وم���ت  لن�صر  امل�صتثمرين 
الف�ص�ح عنه� للجه�ت الرق�بية اأو الأ�صواق اأو اجلمهور 
تت�صمن:  والتي  به�،  اخل��س  الل��ك��رتوين  املوقع  على 
اأخب�ر واأحداث ال�صركة وتطوراته� اجلوهرية اخل��صة 
وتق�رير  وامل��رح��ل��ي��ة  ال�صنوية  امل���ل��ي��ة  وال��ق��وائ��م  ب��ه���، 
جمل�س الدارة لعدة �صنوات �ص�بقة، وتق�رير احلوكمة، 
معلوم�ت  اىل  ب�لإ�ص�فة  التملك،  ون�صب  امللكية  وهيكل 
اللكرتوين  املوقع  على  ب��صتمرار  حتديثه�  يتم  ع�مة 
الر�صمي لل�صركة حول اأن�صطته� وا�صرتاتيجية اأعم�له�، 

وروؤيته� وخططه� امل�صتقبلية، ومعلوم�ت عن �صعر �صهم 
ال�صركة من حيث: �صعر الغلق، و�صعر الفتت�ح، واأعلى 
املختلفة وبع�س  ال�صهم  الع�م، وقيم  واأدن��ى �صعر خلل 
الآراء  لتقدمي  اآلية  امل�لية، واأن تت�صمن كذلك  املوؤ�صرات 
من  امل�صتثمرين  متكن  وال�صتف�ص�رات،  وامل��لح��ظ���ت 
ار�ص�ل ا�صتف�ص�راتهم املختلفة حول الأرب�ح غري امل�صتلمة 

اأو اآلية ا�صتلم الأرب�ح.

جلنة الأزمات 
وا�صتعر�س كذلك اأهمية ت�صكيل جلنة الأزم�ت بحيث 
لتتوىل  ال�صركة،  يف  العلي�  الفئ�ت  موظفي  من  تتكون 
والإف�����ص���ح  امل�صتثمرين،  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  خطة  و���ص��ع 
ح�ل  يف  ال�صركة  تتخذه�  التي  العملية  اخل��ط��وات  عن 

ب��صم  ر�صمي  متحدث  وحت��دي��د  اأزم���ة،  لأي  مواجهته� 
ال�صركة يتوىل عملية التوا�صل املذكورة. ب�لإ�ص�فة اىل 
ادراجه�  يتم  تقدميية  عرو�س  ب��صتخدام  التوعية  ن�صر 
وال�صرتاتيجي�ت  امل���يل  الو�صع  تو�صح  ال�صفحة  يف 
الأقل  على  واح��دة  مرة  لل�صركة  امل�صتقبلية  والتوقع�ت 
�صنويً�، مع مراع�ة حتديثه� بعد كل اإعلن حول النت�ئج 
وتوفري  �صنوي(.  ون�صف  �صنوي،  ربع  )ب�صكل  امل�لية 
جميع  لتوفري  ال��لزم��ة  الإج�����راءات  وو���ص��ع  البي�ن�ت 
ذلك  يف  مب���  امل�صتثمرين  ع��لق���ت  مل�����ص��وؤول  املعلوم�ت 
امل�لية  فور �صدوره� والبي�ن�ت  الإدارة  قرارات جمل�س 
وذلك  املجل�س،  من  اعتم�ده�  عند  وال�صنوية  ال��دوري��ة 
مه�مه  تنفيد  من  امل�صتثمرين  علق�ت  م�صوؤول  لتمكني 

املحددة يف هذه امل�دة.

اخل��صة  امل�صتثمرين  علق�ت  �صفحة  تفعيل   - 1

ي�صهم  مب�  املدرجة  لل�صرك�ت  الإلكرتونية  ب�ملواقع 
ال�����ص��رك���ت  ه���ذه  ب���أ���ص��ه��م  امل�صتثمرين  ت��وع��ي��ة  يف 

واإح�طتهم علمً� مب�صتجدات ال�صركة اأول ب�أول.
رئي�س  ق��رار  من   )35( امل���دة  لن�س  وفقً�  وذل��ك 
رقم  وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
الن�صب�ط  مع�يري  ب�ص�أن   2016 ل�صنة  م(  )7/ر. 

الع�مة. ال�صرك�ت امل�ص�همة  املوؤ�ص�صي وحوكمة 
ب�ملواقع  امل�صتثمرين  علق�ت  �صفحة  اإث��راء   -  2

ب�لإح�ص�ئي�ت  امل��درج��ة  لل�صرك�ت  الإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�صتثمرين  دعم  ت�صهم يف  التي  امل�لية  واملوؤ�صرات 
درجة  وتعزيز  ال�صتثم�رية،  القرارات  اتخ�ذ  عند 
للبي�ن�ت  فهمهم  وم�صتوى  امل�ص�لح  اأ�صح�ب  معرفة 

ال�صركة. ب�أداء  املتعلقة 
امل���يل  التحليل  لإدارات  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���ح��ة   -  3

ال�صت�ص�رات  �صرك�ت  وكذلك  املدرجة  ب�ل�صرك�ت 
امل���ل��ي��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل امل�����يل ل���لط���لع ع��ل��ى اأح���دث 
عملي�ت  يف  توظيفه�  و�صبل  امل���ل��ي��ة  التطبيق�ت 

التحليل امل�يل التي جتريه�.
اآل��ي��ة  يف  ال�صعف  م��ن���ط��ق  اإح����دى  م��ع���جل��ة   - 4

بتفعيل  املدرجة وامل�ص�همني  ال�صركة  التوا�صل بني 
وحت�صني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ع��لق���ت  م�����ص��وؤويل  دور 
ال�صركة، مب�  املقدمة من  املوجزة  التق�رير  م�صتوى 
الن�جت  الأ�صواق  يف  ال�ص�ئع�ت  مروجي  دور  يبطل 

عن بطء بع�س ال�صرك�ت يف الرد والتو�صيح.

للرد  امللتقى  م��ن  الأخ����رية  اجلل�صة  خ�ص�صت   
املدرجة  ال�صرك�ت  وممثلي  املتع�ملني  اأ�صئلة  على 
واملرخ�صة امل�ص�ركني ب�لفع�لية؛ حيث ا�صتمع د.عبيد 
ل�صتف�ص�رات  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزع�بي 
ال�صتف�ص�ر  يخ�س  وفيم�  احل�����ص��ور،  وم��ق��رتح���ت 
املوجه حول طريقة عر�س البي�ن�ت امل�لية لل�صرك�ت 
واأو���ص��ح  له�،  امل�صتثمرين  ق���راءة  طريقة  لت�صهيل 
الدولية  ب�ملع�يري  ملتزمة  املدرجة  ال�صرك�ت  كل  اأن 
مبع�يري  وك��ذل��ك   ،IFRS امل���ل��ي��ة  ال��ت��ق���ري��ر  لعر�س 
ال�صرك�ت  ك�فة  واأن   ،XBRL الإلكرتوين  الإف�ص�ح 
لديه� حد اأدنى من املتطلب�ت وفق اأنظمة الهيئة ومن 
املنظمة  والت�صريع�ت  احلوكة  �صوابط  نظ�م  بينه� 
البي�ن�ت  عر�س  طريقة  تطوير  ق��رار  واأن  الأخ��رى، 
كبري  معلوم�ت  حجم  وج��ود  وم��دى  لل�صركة  يرجع 

ترغب يف عر�صه للجمهور.

عر�س  طريقة  تب�صيط  ب�ص�أن  مقرتح  على  وردًا 
قط�ع  لكل  موحد  ب�صكل  وتقدميه�  امل�لية  البي�ن�ت 
مدة  تق�صري  وكذلك  املدرجة،  ال�صرك�ت  قط�ع�ت  من 
تكون  بحيث  امل�لية  البي�ن�ت  عن  الربعية  الإف�ص�ح 
اأن الهيئة  اأو�صح د.عبيد الزع�بي  45 يوم�،  اأقل من 
ق�مت بعمل مق�رن�ت معي�رية ودرا�صة لأف�صل املع�يري 
الع�ملية يف هذا ال�ص�أن، ووجدت اأن هذه املدة مطبقة 
يف العديد من الأ�صواق امل�لية حول الع�مل، ومع ذلك 
ف�إن الهيئة ل ت�أل جهدًا يف اإجراء املزيد من الدرا�ص�ت 
اأف�صل  لتطبيق  امل��و���ص��وع  ه���ذا  ح���ول  وال��ب��ح��وث 
الدرا�ص�ت  م��ن  تبني  ح���ل  ويف  الع�ملية  املم�ر�ص�ت 
ب�لدقة  البي�ن�ت  تقدمي  مع  الفرتة  تقليل  ميكن  اأن��ه 
املطلوبة ووفق املع�يري واملتطلب�ت املو�صوعة مب� ل 
يخل بحقوق امل�صتثمرين يف احل�صول على البي�ن�ت 

ال�صليمة ف�إن الهيئة لن مت�نع يف تبني هذا الجت�ه.

أهداف الملتقى

مالحظات ختامية
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منوذج تطبيقي
م�صتثمرين  ع���لق����ت  ل�صفحة  من����وذج  ع��ر���س  مت 
من  املو�صوعة  املع�يري  كبري  حد  اإىل  وطبقت  ا�صتوفت 
قبل الهيئة، وذلك كنموذج تطبيقي مل� يجب اأن تكون عليه 
�صع�د  الأ�صت�ذة  وقدمته�  امل�صتثمرين،  علق�ت  �صفحة 
ال�صرتاتيجي  الت�ص�ل  اإدارة  رئي�س  ن�ئب  ال�صرك�ل 
"اأف�صل  ال�صركة ج�ئزة  اأن ن�لت  "تربيد. و�صبق  ب�صركة 
اأطلقته�  التي  امل�ص�بقة  م�صتثمرين" يف  علق�ت  �صفحة 
�صع�د  2019. وتطرقت  من  الأول  الن�صف  الهيئة خلل 
ال�صرك�ل اإىل اأهمية علق�ت امل�صتثمرين كونه� اأ�صبحت 
مهمة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة جت��م��ع ب��ني ال��ت��م��وي��ل والت�����ص���ل 
التوا�صل  لتمكني  التنظيمي،  والم��ت��ث���ل  والت�صويق 
بفع�لية بني ال�صركة واأ�صواق راأ�س امل�ل، كم� اأ�ص�رت اإىل 
اجن�زات الق�صم يف م�صرية التحول التي �صهدته� ال�صركة 
�صفحة  ك��ذل��ك  وا�صتعر�صت  الأخ�����رية.  ال�����ص��ن��وات  يف 
لل�صركة،  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  يف  امل�صتثمرين  ع��لق���ت 
التي مت ت�صميمه� لتتم��صى مع اأف�صل املم�ر�ص�ت الدولية 
 35 امل����دة  يف  عليه�  املن�صو�س  التوجيهية  وامل��ب���دئ 
اىل  والرامية  وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  هيئة  لوائح  من 
م�ص�عدة امل�صتثمرين امل�ص�همني على اتخ�ذ قرار من��صب 
امل�صتثمرين  علق�ت  �صفحة  وتوفر  ب�ل�صركة.  يتعلق 
التوا�صل،  بي�ن�ت  ال�ص�عة،  مدار  على  تربيد  �صركة  يف 
وهيكل امل�ص�همني والن�صب املئوية للملكية، ومعلوم�ت 
والإف�����ص���ح���ت  امل���ل��ي��ة،  وال��ب��ي���ن���ت  ال�صهم،  �صعر  ع��ن 
وعرو�س  املرحلية  امل�لية  ب�لبي�ن�ت  اخل��صة  امل�لية 
الأرب�ح، والتق�رير ال�صنوية، وتق�رير حوكمة ال�صرك�ت 
واأرب�����ح  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اج��ت��م���ع���ت اجلمعية  وحم������ص��ر 

ال�صركة خلل  الزمني لإجن���زات  امل�ص�همني، واجل��دول 
م�صريته� التي متتد لع�صرين ع�ًم�، وغريه� من العرو�س 
وا�صرتاتيجي�ت  ال�صركة  ب�أعم�ل  اخل��صة  التقدميية 
الأعم�ل واخلطط امل�صتقبلية، املعلوم�ت املحدثة عن ك�فة 

امل�صتجدات امل�لية والتطورات اله�مة  يف ال�صركة.

اإح�سائيات وموؤ�سرات مالية 
 بينت اجلل�صة الث�لثة اأهمية ت�صمني �صفح�ت علق�ت 
ب�ل�صركة  اخل������س  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  امل�صتثمرين 
املدرجة اإح�ص�ئي�ت وموؤ�صرات م�لية ميكنه� اأن ت�صهم يف 
تقدمي الدعم للم�صتثمرين عند اتخ�ذ القرار ال�صتثم�ري، 
وكذلك اأهمية الطلع على الأنظمة والتطبيق�ت احلديثة 
الإح�ص�ئي�ت  واإع����داد  البي�ن�ت  بتحليل  تتعلق  التي 
امل�يل  التحليل  ب����إدارات  امل�ليني  للمحللني  واملوؤ�صرات 
ب�صرك�ت  امل�ليني  املحللني  وكذلك  امل��درج��ة  ب�ل�صرك�ت 

ال�صت�ص�رات امل�لية والتحليل امل�يل. 
�ص�ركت جمموعة ال�صرك�ت املزودة خلدم�ت التحليل 
امل�يل وامل�ص�ركني يف امللتقى يف تقدمي اجلل�صة الث�لثة، 
وقدم م�ص�ركة �صركة "بلومبريج" ال�صيد ديفيد م��صي�س، 
ريفينيتيف"  رويرتز  كم� قدم م�ص�ركة �صركة "توم�صون 
�صركة  م�����ص���رك��ة  وا���ص��ت��ع��ر���س  م��و���ص��ى،  حم��م��د  ال�صيد 
الع�مة  العلق�ت  ال�ص�لح مدير  "اأرق�م" ال�صيد م�صطفى 

ب�ل�صركة، و�صركة "مب��صر" ال�صيد عبدو خوري.

م�ساركة توم�سون رويرتز
علق�ت  ف��ري��ق  وظيفة  مو�صى  حممد  وا�صتعر�س 
اأ�صواق  مع  التع�مل  واجهة  ميثل  كونه  امل�صتثمرين 

املحللني  وامل�ص�همني وجمموع�ت  وامل�صتثمرين،  امل�ل، 
املعلوم�ت  توفري  يف  الرئي�صي  ودوره��م  القط�ع،  يف 
وتعزيز  املختلفة  امل��وؤ���ص�����ص���ت  يف  ال��ق��رار  ل�ص�نعي 
ح�صولهم على فهم �ص�مل للم�صهد الع�م لل�صتثم�ر. وبني 
فوائد اإدارة علق�ت امل�صتثمرين من حيث احلف�ظ على 
املدى  على  امل�ص�همني  قيمة  وتعزيز  امل�ص�همني،  ق�عدة 
م�صداقية  وبن�ء  امل���ل،  راأ���س  تكلفة  وخف�س  الطويل، 
طويلة الأجل مع جمتمع ال�صتثم�ر. وا�صتعر�س كذلك 
ايكون(،  )تطبيق  ال�صركة  توفره  الذي  الذكي  التطبيق 
من  واأك��رث  الع�مل  ح��ول  �صركة   8000 من  اأك��رث  يغطي 
والجتم�عية  البيئية  للبي�ن�ت  قي��س  وح���دة   400

واحلوكمة. وميكن التطبيق فريق علق�ت امل�صتثمرين 
احلديثة،  التكنولوجي�  ب��صتخدام  اأهدافهم  حتقيق  من 
من  اليومية   ال�����ص��وق  مت�بعه  للم�صتخدمني  ويتيح 
ح��ي��ث الط�����لع ع��ل��ى اأخ���ب����ر م��وث��ق��ة ت��غ��ط��ي خمتلف 
ومق�رنته�  القط�ع�ت  وحتليل  والقط�ع�ت،  الأ���ص��واق 
البحوث  على  والط���لع  لل�صركة،  امل���ل��ي��ة  ب�لبي�ن�ت 
والتوا�صل  ال�����ص��وق،  تغطي  التي  ال�صرك�ت  ملختلف 
الط��لع  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  وامل��ح��ل��ل��ني،  امل�صتثمرين  م��ع 
حممد  وتطرق  لل�صركة.  امل�ليني  املحللني  تغطيه  على 
الع�م  اأهمية عر�س ق�ص�ي� جتذب الهتم�م  مو�صى اىل 
وال�صي��صي، مثل تغري املن�خ والتنوع وحقوق الإن�ص�ن 
وح��وك��م��ة  ال��ع��م��ل  واأخ��لق��ي���ت  العمل"  و"ترخي�س 
متزايد  نحو  على  امل�صتثمرون  يط�لب  حيث  ال�صرك�ت، 
ال�صتثم�رية،  حم�فظهم  يف  الق�ص�ي�  ه��ذه  ب�����إدراج 
ب��صتخدام  خدم�تهم  بتمييز  امل�ليون  املهنيون  ويقوم 

.)ESG( املع�يري البيئية والجتم�عية واحلوكمة

مؤتمرات
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 ق���ل ع��ب��دال��ل��ه ال��زع���ب��ي، اأخ�����ص���ئ��ي ق���ن��وين 
البيئة  اإن  وال�صلع،  امل���ل��ي��ة  الأوراق  هيئة  يف 
بيئة  الإم�رات  يف  ال�صكوك  ل�صن�عة  الت�صريعية 
جيدة، واإن ك�نت حتت�ج اإىل بع�س التح�صين�ت.

م�لية"،  "اأوراق  جملة  مع  حوار  يف  واأ�ص�ف 
اأن الهيئة تعمل على توفري بيئة ا�صتثم�رية مثلى 
لتمكني ال�صكوك الإ�صلمية يف �صوق راأ�س امل�ل.

 وب�����ني ال����زع�����ب����ي، احل��������ص���ل ع���ل���ى درج����ة 
لل�صكوك  ال��ق���ن��وين  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل���ج�����ص��ت��ري 
اأك�دميية  من  الإم�راتي  الت�صريع  يف  ال�صلمية 
اإع��داد  على  ح�لي�  تعكف  الهيئة  اأن  دب��ي،  �صرطة 
ب�أ�صول،  املدعومة  امل�لية  ب���لأوراق  خ��س  نظ�م 
وفق  ال�صكوك  �صن�عة  ل���وازم  م��ن  يعد  وال���ذي 
اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية يف هذا ال�ص�أن، منوه� 
ت�صريعٍي  اأ�ص��س  لإي��ج���د  ت�صعى  الهيئة  اأن  اإىل 
 ،)SPV( اخل������س  الغر�س  ذو  الكي�ن  لتنظيم 

وتنظيم م� يعرف ب��"العهدة".
واأو���ص��ح اأن اخ��ت��ي���ره مل��و���ص��وع اأط��روح��ت��ه 
يف  ال���ص��لم��ي��ة  لل�صكوك  ال��ق���ن��وين  "التنظيم 

لهذا  الب�لغة  الأهميه  من  ينبع  الإم�راتي"،  الت�صريع 
متكني  خ��لل  م��ن  ال��دول��ة  اقت�ص�د  تدعيم  يف  اجل���ن��ب 
امل���ل،  راأ����س  �صوق  يف  الإ�صلمية  ال�صتثم�ر  اأدوات 

وتعزيز دور البحث العلمي.
ب�جل�نب  املتعلقة  العلمية  البحوث  قلة  اإىل  ون��وه 
اإىل  دع���  م���  الإ���ص��لم��ي��ة،  ال�صكوك  لتنظيم  ال��ق���ن��وين 
القت�ص�دية  املم�ر�ص�ت  من  ق�نونً�  الأ�صلح  ا�صتنب�ط 
الإ�صلمية،  ال�صكوك  جم�ل  يف  الرائدة  والت�صريعية 
جل��زر  الت�صريعية  وال��ت��ج��رب��ة  امل���ل��ي��زي،  ك�لت�صريع 
مب�دئ  عن  ف�صًل  ال�صعودي،  الت�صريع  وكذلك  ك�مين، 
القت�ص�د  ب�����أدوات  املتعلقة  وت��ق���ري��ره���  الأي��و���ص��ك��و 
حتكم  التي  ال�صرعية  املب�دئ  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الإ�صلمي، 

ال�صكوك الإ�صلمية.

مميزات ال�سكوك الإ�سالمية
غريه�  ع��ن  الإ���ص��لم��ي��ة  ال�صكوك  مم��ي��زات  وح���ول 
مميزات  اأهم  من  اأن  الزع�بي  بني  امل�لية،  الأدوات  من 
ال�صريعة  اأحك�م  مع  متوافقة  اأنه�  امل�لية  الورقة  هذه 
الإ�صلمية، وال�صتثم�ر فيه� يعترب ا�صتثم�ر ذو خم�طر 
امل�لية  الأوراق  ب�قي  يف  ب�ل�صتثم�ر  مق�رنة  منخف�صة 
اأداة  ميثل  الإ�صلمي  ال�صك  اأن  اعتب�ر  على  الأخ��رى، 
مع  متوافقة  الأ�صول  من  جمموعة  اأو  اأ�صل  يف  ملكية 

اأحك�م ال�صريعة الإ�صلمية.
الإ�صلمية  ال�صكوك  يف  ال�صتثم�ر  ف�ئدة  اإن  وق���ل 

و�صف�فيته،  ال�صتثم�ر،  خم�طر  انخف��س  يف  تكمن 
اأ�صل  يف  ملكية  ح�صة  متثل  م�لية  ورق��ة  اأنه�  ب�عتب�ر 
اأو جمموعة اأ�صول موجودة على اأر�س الواقع؛ وتدر 
م�صريا  دوري��ً�،  دخًل  _امل�صتثمر_  ال�صك  ح�مل  على 
اإىل  ال��ت��ي حت��ت���ج  ل��ل��دول  اأن��ه��� متثل ط��وق جن���ة  اإىل 
�صيولة لتمويل م�ص�ريعه� الع�مة، وت�صمن له� ال�صي�دة 
ال�صكوك  ط��رح  ك���ن  ح���ل  امل�����ص���ري��ع  تلك  على  ال��ت���م��ة 

مق�صورًا على مواطنيه�.

قلة املخاطر
الإ�صلمية  ال�صكوك  اأن  على  الب�حث  و�صدد 
تعترب مبعث اطمئن�ن لدى امل�صتثمرين، نظرًا لقلة 
خم�طر ال�صتثم�ر فيه� ؛ وب�لت�يل حتظى بقبول 
ال��ورق��ة  ه��ذه  يجعل  ال���ذي  الأم���ر  امل�صتثمرين؛ 
امل�لية تتيح متنف�صً� لل�صرك�ت يف احل�صول على 
ال�صيولة اللزمة لتمويل م�صروع�ته�، كم� ت�صمن 
للم�صتثمر توفري من�خ ا�صتثم�ري قليل املخ�طٍر.

وح�����ول م��لئ��م��ة ال��ب��ي��ئ��ة الق���ت�������ص����دي���ة يف 
الإم���������رات، وت�����ص��ري��ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ل��ن��ظ���م عمل 
اإن  الزع�بي  عبدالله  ق���ل  الإ�صلمية،  ال�صكوك 
لروؤو�س  خ�صبة  ا�صتثم�رية  بيئة  متثل  الإم�رات 
الأج��ن��ب��ي��ة،  اأو  منه�  ال��وط��ن��ي��ة  ���ص��واء  الأم�����وال 
توفري  على  للدولة  الر�صيدة  القي�دة  وحتر�س 
فر�صه،  ال�صتثم�ر وحت�صني  مع�يري جودة  اأعلى 
وخ�����ص��و���ص��ً� ال���ص��ت��ث��م���ر الإ���ص��لم��ي، مل��� ل��ه من 
القت�ص�د  ب��ه  م��ر  م���  يف  ب��ج��دارة  اأثبته�  ج��دوى 

الع�ملي من اأزم�ت.
وال�صلع  امل�لية  الأوراق  هيئة  ت�صريع�ت  وو�صف 
لتمكني ال�صكوك الإ�صلمية يف اأ�صواق راأ�س امل�ل، ب�أنه� 
التحدي�ت  على  التغلب  الهيئة  وب��صتط�عة  "ن��صجة". 
املنظمة  الت�صريعية  ك�فة اجلوانب  تتعلق بتوفري  التي 
اأف�صل  مع  يتوائم  مب�  الإ�صلمية  ال�صكوك  ل�صن�عة 

املم�ر�ص�ت الع�ملية.

في رسالة لنيل درجة الماجستير أعدها أخصائي قانوني بالهيئة

البيئة الت�شريعية ل�شناعة ال�شكوك يف الإمارات جيدة وجاهزة للمزيد من التطوير

بع�س النتائج والتو�شيات 
• تعديل امل�دتني )31، 32( من الق�نون الحت�دي رقم )2( ل�صنة 2015م ب�ص�أن ال�صرك�ت التج�رية ب��صتثن�ء 
اإ�صدار وطرح ال�صكوك من حكميهم�، وحلني ذلك ا�صتحداث ن�ص�ط لدى هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع مب�صمى 
الأ�صول" وال�صم�ح ل�صن�ديق ال�صتثم�ر للقي�م بذات دور الكي�ن ذي الغر�س اخل��س من خلل هذا  "ت�صكيك 
الن�ص�ط، اأو اإ�صدار جمل�س الوزراء املوّقر قرارًا يق�صي ب��صتثن�ء ال�صرك�ت الراغبة مبزاولة هذا الن�ص�ط من 
اأحك�م امل�دتني، وت�صمني عقود ت�أ�صي�س تلك ال�صرك�ت م� يفيد اأحقيته� يف اإ�صدار �صكوك وطرحه� للكتت�ب 

الع�م اإيف�ًء ب�ملتطلب الوارد يف الفقرة )1( من امل�دة )4( من ق�نون ال�صرك�ت املذكور اأعله. 
• تعديل امل�دة )123( من الق�نون الحت�دي رقم )2( ل�صنة 2015م ب�ص�أن ال�صرك�ت التج�رية بتمكني متعهد 
التغطية من تغطية ك�مل الطرح ابتداًء، اأو تغطية م� تبقى من الطرح واإع�دة طرحه، وقي�مه بدور �ص�نع �صوق 

للأوراق امل�لية امل�صدرة -ومنه� ال�صكوك الإ�صلمية- والتي مت اإدراجه� يف ال�صوق.
ذلك ا�صتحداث ن�ص�ط "اأمني ا�صتثم�ر" لدى هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع،  وحلني  العهدة،  ق�نون  • اإ�صدار 

مت�ر�صه �صركة تتوىل مه�م العهدة، على اأن يت�صمن الإط�ر التنظيمي له� اأحك�مً� ت�صمن ُبعده� عن الإفل�س.
• اإ�صدار هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع تنظيمً� ت�صريعيً� للتوريق )تعمل الهيئة ح�ليً� على اإ�صداره(.

• اإ�صدار هيئة الأوراق امل�لية وال�صلع تنظيمً� ت�صريعيً� لرهن ال�صكوك.

حوار

الباحث عبدالله الزعابي
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ت���وؤك���د ق���واع���د احل��وك��م��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��لل��ي��ة م��دق��ق 
احل�ص�ب�ت اخل�رجي، والعمل على �صرورة منع �صرك�ت 
لل�صرك�ت  ا�صت�ص�رية  اأعم�ل  اأداء  من  اخل�رجي  التدقيق 
التي تدقق عليه�، م� قد يرتتب عليه قي�م �صركة التدقيق 
ب�»�صرف النظر« عن بع�س التج�وزات التي قد حتدث يف 

هذه ال�صرك�ت.
تعري�صهم  وع��دم  احل�ص�ب�ت  مدققي  ا�صتقلل  ويعد 
لل�صغط من قبل جم�ل�س الإدارة، ال�صم�ن الأكرب لنزاهة 

و�صدقية البي�ن�ت امل�لية لل�صرك�ت.
بنزاهة  العمل  على  ال��ق��درة  ب�»ال�صتقلل«  ويق�صد   
اأن  اخل���رج��ي  احل�ص�ب�ت  مدقق  على  اإذ  ومو�صوعية، 
يلتزم دائمً� ب��صتقلل تفكريه يف جميع الأمور املرتبطة 

ب�ملهمة املكلف به�.
ح�لة  الأ���ص������س  يف  ه��و  التفكري  يف  و»ال���ص��ت��ق��لل« 
يكّون  اأن  اخل���رج��ي  احل�ص�ب�ت  مدقق  على  اإذ  فكرية، 
راأيه من خلل ا�صتقلله يف التفكري والعمل، كم� عليه اأن 
يعترب هذا »ال�صتقلل« �صرورة ل غنى عنه�، من �ص�أنه� 
يبدي  التي  املح��صبية  املعلوم�ت  �صدقية  من  تزيد  اأن 
الدائنني وامل�صتثمرين  اأن  راأيه، خ�صو�صً�  فيه�  املراجع 
امل�صتفيدة  الأط���راف  من  وغريهم  احلكومية  واجله�ت 
مدقق  راأي  على  يعتمدون  املح��صبية،  املعلوم�ت  م��ن 

احل�ص�ب�ت اخل�رجي، ب�صفته خبريًا م�صتقًل وحم�يدًا.
ول يكفي اأن يكون مدقق احل�ص�ب�ت اخل�رجي م�صتقًل 
ظ�هريً�، بل يجب توافر ال�صتقلل الواقعي، وهذا يعتمد 

على م�صتوى املدقق الأخلقي.

دعم ال�ستقاللية
وقد تثري العلق�ت امل�لية التي تربط املدقق ب�ل�صركة 
التي يدقق ح�ص�ب�ته�، اإ�ص�فة اإىل م� يّطلع عليه من اأمور، 
التي  املختلفة،  اجله�ت  لدى  �صكوكً�  ب�ل�صرية،  ت�صنف 
ال�صوابط  ول  املعلوم�ت،  تلك  حي�زة  اأهمية  ت��درك  ل 
ا�صتخدامه� من طرف مدقق احل�ص�ب�ت  املو�صوعة على 

اخل�رجي، على اأ�ص��س حي�ده وا�صتقلله.
مدقق  ا�صتقللية  ت��دع��م  ال��ت��ي  العن��صر  اأه���م  وم��ن 
التي  الأم��ور  جميع  يف  ب�حلي�د  يت�صف  اأن  احل�ص�ب�ت 
اإذ يجب اأن تتميز اأعم�له ب�لعدالة جلميع  تعر�س عليه، 
ب���لأم���ن��ة  امل��دق��ق  فتمّيز  املختلفة،  وال��ف��ئ���ت  الأط����راف 
يجب  كم�  جهة،  لأي  متحيزة  غري  اآراءه  يجعل  املهنية 
املراجع،  ب��صتقلل  امل�لية  القوائم  م�صتخدمو  يقتنع  اأن 
على  يعتمد  اخل�رجي  التدقيق  ملهنة  احلقيقي  ف�لوجود 

هذا القتن�ع.
ويف ح�ل �صك م�صتخدمو القوائم امل�لية يف ا�صتقلل 
ل  وب�لت�يل  قيمة،  له�  تكون  ل  اآراءه��م  ف���إن  املراجعني، 

تكون هن�ك ح�جة خلدم�ت املدققني.

تعزيز الثقة
ال�صتقلل  مبظهر  احل�ص�ب�ت  مراجع  ظهور  ويعزز   
واحلي�د، من ثقة جميع اجله�ت امل�صتفيدة من خدم�ته، 
وميّكن ذلك من التحقق من متتعه ب�ل�صتقلل الت�م، ولعل 
املظهر امل�صتقل ين�ل اهتم�مً� من اجلمهور اأكرث من احل�لة 
العقلية، كم� اأن النظرة ال�صلوكية لعمل مدقق احل�ص�ب�ت 
ت�صغط  قد  التي  املوؤ�صرات  حتديد  من  متّكن  اخل�رجي 
على حي�ده، وتخرجه من ال�صتقلل الت�م. ومتثل اإدارة 
على  الأك��رب  ال�صغط  م�صدر  اإدارته�  جمل�س  اأو  ال�صركة 
نف�صه  الوقت  يف  اأنه�  كم�  اخل�رجي،  احل�ص�ب�ت  مدقق 

ت�صكل م�صدرًا لعدم ثقة م�صتخدمي القوائم امل�لية.

�سغوط الإدارة
احل�ص�ب�ت  مدقق  على  �صغوط�  الإدارة  مت�ر�س  قد 
على  ال�صركة  اإدارة  حر�س  منه�  امل�صتقل،  اخل���رج��ي 
و�صع  عند  اأخ����رى،  دون  معينة  ن��ق���ط  على  ال��رتك��ي��ز 
املدقق اخل�رجي برن�مج التدقيق واملراجعة وحتديده 

اأنه�  كم�  به�.  القي�م  ووق��ت  والإج���راءات  للختب�رات 
اأدل��ة  على  احل�صول  من  اخل���رج��ي  املدقق  متّكن  ل  قد 
اخل�رجي  املدقق  يرى  التي  وامللئمة،  الك�فية  الإثب�ت 
اكت�ص�ف  من  خلوفه�  نظرًا  عليه�،  احل�صول  �صرورة 

تلعب اأو حر�صً� على بع�س الأ�صرار.
اإدارة  تدخل  كذلك،  مت�ر�س  قد  التي  ال�صغوط  ومن 
ال�صركة يف عمل املراجع، وجعله يركز على بنود دون 
اأخرى، يف ح�ل قي�م املدقق اخل�رجي بعملية الفح�س 
وال�صجلت،  للدف�تر  ال��لزم��ة  الخ��ت��ب���رات  واإج����راء 
ب�لإجراءات  وقي�مه  الداخلية،  الرق�بة  اأنظمة  وانتق�د 
ومن  ال�صركة  اأ���ص��ول  وج��ود  م��ن  للتحقق  ال�صرورية 
مل�صلحة  عليه�  مرهون�ت  وج��ود  وع��دم  له�،  ملكيته� 

الغري، ومت�بعة الأحداث اللحقة لعمل القوائم امل�لية.
املدقق،  له�  يتعر�س  التي  الأخ��رى  ال�صغوط  وم��ن 
احل�����ص���ب���ت  م��دق��ق  راأي  ت��ع��دي��ل  يف  الإدارة  رغ��ب��ة 
اخل�رجي، اأو اإحج�مه عن الإف�ص�ح عن بع�س احلق�ئق 
القوائم  الث�لث من م�صتخدمي  الطرف  تهم  التي  امل�لية 

امل�لية.

منع شركات »التدقيق الخارجي« من أداء أعمال استشارية لشركات تدقق عليها

 ا�شتقالل مدققي احل�شابات �شمان لنزاهة البيانات املالية لل�شركات

»التعيني« وحتديد الأتعاب 
م�صتخدمي  ثقة  يف  مهمً�  عن�صرًا  ال�صتقلل  عن�صر  يعترب  اإذ  كبرية،  اأهمية  ال�صتقلل  معي�ر  يكت�صي 
يتم  اأن  التي راجعه� ودققه� مدقق احل�ص�ب�ت اخل�رجي، وب�لت�يل، يجب  ب�ملعلوم�ت  املح��صبية  املعلوم�ت 

التعرف اإىل اأهم ال�صغوط التي يتعر�س له� مدقق احل�ص�ب�ت اخل�رجي، والتي توؤثر يف راأيه الفني.
وتعترب اإدارة ال�صركة اأو جمل�س اإدارة ال�صركة من اأهم اجله�ت التي ميكن اأن ت�صغط على مدقق احل�ص�ب�ت 
الإدارة على  به�  توؤثر  التي  ال�صغط  مب��صر، مبختلف و�ص�ئل  اأو غري  مب��صرًا  ت�أثريًا  ك�ن  �صواء  اخل�رجي، 
املدقق، والتي تتمثل اأ�ص��صً� يف طريقة التعيني، اأو العزل، اأو حتديد الأتع�ب، لذلك يتم اإ�صن�د مه�م التعيني 

وحتديد الأتع�ب للجمعية العمومية للم�ص�همني يف ال�صركة.

توعية
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فيه  يتوافر  ال��ذي  ال�صتثم�ر  هو  الأمثل  ال�صتثم�ر 
عند  ممكن  ع�ئد  اأعلى  حتقيق  هم�:  اأ�ص��صي�ن  �صرط�ن 
م�صتوى حمدد من الأخط�ر، اأو حتقيق اأدنى درجة من 

اخلطر عند م�صتوى حمدد من الع�ئد.
من  اإل  ال�صرطني  هذين  من  اأي  ا�صتيف�ء  ميكن  ول 
خلل تنويع ال�صتثم�ر اأو م� يعرف ب�ل�صتثم�ر املتنّوع 
وفية تتوزع الأخط�ر بني عدد كبري من ال�صرك�ت التي 
يف  تدخل  وال��ت��ي  امل�لية  اأوراق��ه���  يف  ال�صتثم�ر  يتم 
تكوين املحفظة، وب�صكل ت�صبح فيه هذه الأخط�ر عند 

حدوده� الدني� كم� يتحقق معه الع�ئد املرغوب فيه.
خلف  فهو  املتنّوع  وغ��ري  الأح����دي  ال�صتثم�ر  اأم��� 
فيه  وتزيد  كثريًا،  الأخ��ط���ر  فيه  ترتكز  اإذ  مت�مً�،  ذل��ك 

احتم�لت الإخف�ق يف حتقيق الع�ئد املطلوب.

حجم الأموال 
وح��صمً�  مهمً�  ع�مًل  امل�صتثمرة  الأموال  مقدار  يعّد 
ال���ص��ت��ث��م���ري اجل��ي��د، ويف و�صع  ال��ق��رار  ات��خ���ذ  يف 
ف�ل�صتثم�رات  ال�صتثم�ر.  لهذا  ال�صليمة  ال�صرتاتيجية 
ال�صغرية ل متكن �ص�حبه� من تكوين حمفظة متوازنة 
اإذ  ال�صليمة،  العلمية  للأ�صول  طبقً�  امل�لية  ل���لأوراق 
ي�صعب �صراء العدد الك�يف من الأوراق امل�لية املتنّوعة 

التي حتقق الع�ئد املطلوب.

احلجم الأدنى
طبقً�  امل��ت��وازن��ة  للمحفظة  الأدن����ى  احل��ج��م  يتحدد 
امل�لية  الأوراق  اأ�صع�ر  وم�صتوى  �صوق  كل  لظروف 
قد  املحدودة  الأم��وال  �ص�حب  ال�صغري  ف�مل�صتثمر  فيه. 
ل متّكنه ا�صتثم�راته ال�صغرية من تكوين تلك املحفظة 
هذه  ويف  املتنّوع،  ال�صتثم�ر  مبزاي�  للتمتع  املتوازنة 
وهي  ال�صتثم�ر  �صن�ديق  يف  ال���ص��رتاك  عليه  احل�لة 
الهدف  حتقيق  ميكنه�  جم�عية  م�لية  اأوراق  حمفظة 

ال�صتثم�ري لأ�صح�ب املّدخرات القليلة.
و�صندوق ال�صتثم�ر، هو اآلية لتجميع املّدخرات من 
امل�صتثمرين ليتوىل ني�بة عنهم اإدارة هذه ال�صتثم�رات 
ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وف��ق��ً�  متخ�ص�صة،  ح��رف��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
على  توزيعه�  يتم  عوائد  حتقيق  وبغر�س  ا�صتثم�رية، 

اأع�ص�ء ال�صندوق امل�ص�ركني فيه.

ال�ستثمار املتنّوع
املتنّوع  امل�ص�ركون فيه مبميزات ال�صتثم�ر  ءيتمتع 
الذي تقل فيه الأخط�ر اإىل حدوده� الدني� اأو يتع�ظم فيه 
الع�ئد قدر الإمك�ن. وي�صدر �صندوق ال�صتثم�ر اأوراقً� 

م�لية خ��صة به، تتيح للم�ص�ركني فيه متلكه� واقت�ص�م 
يف  امل�لية  الأوراق  ه��ذه  وتكون  يحققه.  ال��ذي  الع�ئد 
وكله�  لل�صتثم�ر  وث�ئق  اأو  وحدات  اأو  اأ�صهم،  �صورة 

اأدوات ملكية ذات �صف�ت متعددة.
القت�ص�دية  ب�ملف�هيم  الإمل���م  امل�صتثمر  على  ويجب 
ال�صتثم�رية،  وب�لعملية  امل�ل  ب�صوق  املرتبطة  وامل�لية 
وكذلك  والت�صخم،  وال�صتثم�ر  الدخ�ر  مف�هيم  ومنه� 
ال�صتثم�رية  العملية  وم�هية  ال�صتثم�ر  اأخط�ر  معرفة 
لتوجيه  اتخ�ذه�  املّدخر  على  يجب  التي  والإج��راءات 
فهم  اإىل  اإ���ص���ف��ة  ال�صليم،  ال��ق��رار  وات��خ���ذ  م��ّدخ��رات��ه 
من  وغريه�  ال�صتثم�ر  وخ��ي���رات  التمويلية  العملية 
تعميق  اأن  ي��درك  اأن  للم�صتثمر  ولب��د  املهمة.  املف�هيم 
الأ�ص��س  امل�ل، هي  املتعلقة ب�صوق  ال�صتثم�رية  ثق�فته 
ال�صرورية  واملعرفة  امله�رات  امتلك  من  ميّكنه  الذي 
لنج�ح ا�صتثم�راته وا�صتمراره� يف هذه ال�صوق، لذلك 
يف  اجل��ه��ود  م��ن  م��زي��دًا  يبذل  اأن  امل�صتثمر  على  يجب 

تنمية معرفته ال�صتثم�رية وتطويره�.

يتم تحقيقهما باالستثمار المتنّوع

»اأعلى عائد واأدنى خطر« �شرطان اأ�شا�شيان لال�شتثمار الأمثل

مقدار األموال المستثمرة 
عامل حاسم في اتخاذ القرار 
االستثماري الجيد

الحجم األدنى للمحفظة المتوازنة 
يتحدد طبقًا لظروف كل سوق 
ومستوى أسعار األوراق المالية
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 يجب على اأع�ص�ء جمل�س الإدارة جتنب اأي تع�ر�س 
عليهم  يجب  ذل��ك،  ولتحقيق  ال�صركة.  مع  امل�ص�لح  يف 

القي�م ب�صبعة واجب�ت ومه�م اأ�ص��صية.
امل�ص�لح  تتع�ر�س  عندم�  امل�ص�لح«  »تع�ر�س  ين�ص�أ   
ب�أي �صكل من  الإدارة  ال�صخ�صية لأي ع�صو يف جمل�س 

الأ�صك�ل، مع م�ص�لح ال�صركة ككل.
اأن تن�ص�أ ح�لة تع�ر�س م�ص�لح، عندم� يتخذ  وميكن 
ع�ئلته  اأف���راد  من  ف��رد  اأي  اأو  اإدارة،  جمل�س  ع�صو  اأي 
ال�صعب  م� يجعل من  لديه م�ص�لح،  اأو تكون  خطوات، 
ال�صركة  عن  ب�لني�بة  ق���رارات  اتخ�ذ  للع�صو  ب�لن�صبة 
تع�ر�س  ين�ص�أ  اأن  ميكن  كم�  وفّع�ل.  مو�صوعي  ب�صكل 
امل�ص�لح عندم� ي�صتلم اأحد اأع�ص�ء جمل�س الإدارة اأو اأي 
الدرجة الأوىل وحتى  )اأق�ربه من  اأف��راد ع�ئلته  فرد من 
الرابعة ح�صب م� ج�ء يف الت�صريع�ت(، مزاي� �صخ�صية 
يف  الإدارة  جمل�س  ع�صو  من�صب  ب�صبب  اأ�صولية  غري 
جم�ل�س  اأع�ص�ء  على  يجب  خطوات  وهن�ك  ال�صركة. 

الإدارة القي�م به� ملنع تع�ر�س امل�ص�لح منه�:

فر�ص ال�سركة
الفر�س  اأع�ص�ء جمل�س الإدارة ا�صتغلل  يحظر على 
اأو  ال�صركة  ممتلك�ت  ا���ص��ت��خ��دام  خ���لل  م��ن  املكت�صفة 
معلوم�ته� اأو من��صبهم فيه�، كم� يحظر عليهم ا�صتخدام 
ممتلك�ت ال�صركة اأو معلوم�ته� اأو من��صبهم فيه� لتحقيق 
ال�صركة  م��ع  التن�ف�س  ع��ن  ف�صًل  �صخ�صية،  مك��صب 

بخ�صو�س فر�س العمل.

�سرية املعلومات
يجب على اأع�ص�ء جمل�س الإدارة املح�فظة على �صرية 
معلوم�ت  واأية  عليه�،  ال�صركة  ت�أمتنهم  التي  املعلوم�ت 
التي ي�صبحون على اطلع  ال�صركة  اأخ��رى حول  �صرية 
اأع�ص�ء جمل�س  امل�ص�در ب�صفتهم  اأي م�صدر من  به� من 
اإدارة، اإل يف ح�لة الت�صريح ب�لك�صف عنه�، اأو ك�ن ذلك 
الك�صف مطلوبً� مبوجب الق�نون. كم� يجب األ ي�صتخدم 
ملنفعته  ال�صرية  امل��ع��ل��وم���ت  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأي 
ال�صخ�صية، اأو ملنفعة اأ�صخ��س اأو هيئ�ت خ�رج ال�صركة. 
عب�رة  ف���إن  املهني،  ال�صلوك  قواعد  تطبيق  ولأغ��را���س 
املعروفة  املعلوم�ت غري  كل  ت�صمل  ال�صرية«  »املعلوم�ت 

لدى ع�مة اجلمهور فيم� يتعلق ب�ل�صركة.

اللتزام بالقوانني 
�صخ�صيً�،  التقّيد  الإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  على  يجب 
واملديرين  وم�صوؤوليه�  ال�صركة  موظفي  تقيد  و�صم�ن 
على  الن�فذة  واللوائح  والقواعد  ب�لقوانني  الآخ��ري��ن 

ال�صركة  موظفي  ت���داول  ق��وان��ني  ذل��ك  يف  مب���  ال�صركة، 
الإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  على  يجب  كم�  امل�لية.  ب�أوراقه� 
التقيد ب�لقوانني والقواعد واللوائح التي ت�صري عليهم 
وتخ�صع  ال�صركة،  يف  اإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  ب�صفتهم 
التع�ملت يف الأوراق امل�لية لل�صركة لل�صي��صة اخل��صة 

ب�لتع�مل يف الأوراق امل�لية لل�صركة.

التعامل العادل
اللتزام  مراقبة  الإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  على  يجب 
يف  وامل�����ص��وؤول��ني  امل��وظ��ف��ني  قبل  م��ن  ال��ع���دل  ب�لتع�مل 
ومن�ف�صيه�  وم��وردي��ه���  معه�  املتع�ملني  م��ع  ال�صركة 
اأي  الإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  ي�صتغل  ل  واأن  وموظفيهم، 
�صخ�س من خلل التلعب، اأو اإخف�ء، اأو اإ�ص�ءة ا�صتخدام 
املعلوم�ت التي ميلكونه� اأو حتريف الوق�ئع اجلوهرية 

اأو اأية مم�ر�صة اأخرى بخ�صو�س التع�مل غري الع�دل.

اأ�سول ال�سركة
يتحمل اأع�ص�ء جمل�س الإدارة امل�صوؤولية عن الإ�صراف 
فقط  اأ�صوله�  ا�صتخدام  ل�صم�ن  ال�صركة  �صي��ص�ت  على 
اأ�صول  ي�صتخدموا  ول��ن  ال�صرعية،  الأع��م���ل  لأغ��را���س 

ال�صركة ملنفعتهم اأو مك��صبهم ال�صخ�صية.

�سلوك غري قانوين 
يف  ال�صتمرار  الإدارة،  جمل�س  اأع�ص�ء  على  يجب 
اخلطوات  وات��خ���ذ  الأخ��لق��ي  ال�صلوك  على  الت�صجيع 
على  املوظفني  ت�صجيع  يف:  ال�صركة  ا�صتمرار  ل�صم�ن 
ال��ت��ح��دث اإىل م��روؤو���ص��ي��ه��م وم��دي��ري��ه��م وغ��ريه��م من 
يف  معني  مبوقف  ي�صّكون  عندم�  املخت�صني  املوظفني 
عن  الإب���لغ  على  املوظفني  وت�صجيع  الأع��م���ل،  �صي�ق 

اأية خم�لف�ت للقوانني اأو اللوائح اأو القواعد اأو قواعد 
ال�صلوك املهني اإىل املوظفني املخت�صني، ف�صًل عن اإبلغ 
املوظفني  من  ب�لنتق�م  ت�صمح  لن  ال�صركة  ب�أن  املوظفني 

الذين يقدمون تق�رير بنية ح�صنة.

التبليغ عن املخالفات
اأية  عن  الإب���لغ  الإدارة  جمل�س  اأع�ص�ء  على  يجب 
اإىل  امل��ه��ن��ي،  ال�صلوك  ل��ق��واع��د  فيه�  م�صتبه  خم���ل��ف���ت 
ال�صخ�س املعني على الفور، والذي يلتزم ب�لتن�صيق مع 
الدائرة املعنية )الإدارة الق�نونية مثًل( ح�صب م� يلزم، 
اأ�صخ��س  اأو  �صخ�س  اأي  اأو  الإدارة  جمل�س  وي��ت��وىل 
املخ�لف�ت  يف  التحقيق  بذلك،  الإدارة  جمل�س  يكلفهم 
املذكورة، واتخ�ذ الإج��راءات املن��صبة يف ح�لة حدوث 

اأية خم�لف�ت لقواعد ال�صلوك املهني.

اتخاذ القرارات
اإذا راأى اأحد اأع�ص�ء جمل�س الإدارة اأن لديه تع�ر�س 
م�ص�لح فعليً� اأو حمتمًل مع م�صلحة ال�صركة، فيجب على 
اأ�صرع  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإبلغ  املذكور  الع�صو 
امل�ص�ركة يف اتخ�ذ  الأح��وال عدم  وقت ممكن، ويف كل 
اأي قرار ي�صدر عن جمل�س الإدارة يف م� يتعلق ب�مل�ص�ألة 
التي توؤدي اإىل ن�صوء ح�لة تع�ر�س امل�ص�لح ب�أي �صكل 
ق���رار املجل�س  الأ���ص��ك���ل. ويف ه��ذه احل���ل��ة ي�صدر  م��ن 
الع�صو  ل��ذل��ك  ي��ج��وز  ول  الأع�����ص���ء،  اأك��رثي��ة  بح�صور 
�ص�حب امل�صلحة يف القرار الت�صويت عليه. ويف ح�لت 
جل�ن  خلل  من  امل�ص�ئل  هذه  مع�جلة  ميكن  ا�صتثن�ئية، 
من  بقرار  الغر�س  لهذا  م�صّكلة  للمجل�س  ت�بعة  فرعية 
الإدارة  اإىل جمل�س  اللجنة  راأي  اإح�لة  املجل�س، ويجب 

لتخ�ذ قرار بهذا اخل�صو�س«.

 يحظر استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها لتحقيق مكاسب شخصية

7 واجبات اأ�شا�شية على جمال�س اإدارة ال�شركات ملنع »تعار�س امل�شالح«

توعية
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م�سكالت اأخرى يتفاداها التدقيق الداخلي
اأخرى تكمن يف ال�صتع�نة ب�لتدقيق  هن�ك م�صكلت 
اخل�رجي، جتعل من الأف�صل الرتكيز على خلق اإدارات 

داخلية له منه�:
• ع��دم متكني ال��ط��رف اخل���رج��ي م��ن الط��لع: 
الطرف اخل�رجي من الطلع على  احتم�ل عدم متكني 
اإليه�، وينتج عن هذا  قد يحت�ج  التي  املعلوم�ت  جميع 
الأمر عدم التع�ون املحتمل بني املراجع اخل�رجي وبني 
اأ�ص�س  وج��ود  ع��دم  ثم  وم��ن  الأخ���رى،  الإدارات  بع�س 

عملية للنت�ئج التي يتو�صل اإليه� املدقق اخل�رجي.
الأتع�ب: وذلك ن�جت من  لزي�دة  امل�صتمر  • الطلب 
اعتق�د املراجع اخل�رجي ب�أنه املحتكر لعملية املراجعة 

ب�ل�صركة، م� ميكن اأن يدفعه اإىل زي�دة الأتع�ب.

فعدم  اخل���رج��ي:  ال��ط��رف  معلوم�ت  ���ص���آل��ة   •
يفقده  اأن  ميكن  اخل���رج��ي  للطرف  امل�صتمر  التواجد 
عن�صرا مهم� وهو الدراية الك�ملة ب�ل�صركة، م� قد يوؤثر 
على اأداء عمله وعلى النت�ئج التي ميكن التو�صل اإليه�.

املراجع  حي�د  على  ال�صلبي  الت�أثري  احتم�ل   •
ب�أعم�ل  اخل���رج��ي  امل��دق��ق  قي�م  ح�لة  يف  اخل���رج��ي: 
بع�س  ي�صوبه  ق��د  ا�صتقلله  ف����إن  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق 
ال��ق�����ص��ور، وي��وؤي��د ذل��ك ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ص���ت، حيث 
�صتت�أثر  الداخلي  التدقيق  عملية  قيمة  اأن  اإىل  اأ�ص�رت 
واأعم�ل  بوظيفة  نف�صه  اخل�رجي  املدقق  ق�م  اإذا  �صلبً� 

التدقيق الداخلية.
الطرف  اإىل  اخل�رجي  الأداء  اأع�ص�ء  انتم�ء   •
اخل�رجي  ف�����لأداء  ال�صركة:  اإىل  ولي�س  اخل���رج��ي 
للتدقيق الداخلي قد يوؤدى اىل فقد ميزة املح�فظة على 

�صرية النت�ئج التي مت التو�صل اإليه� ويزيد من احتم�ل 
للأطراف  منه�  التج�رية  خ�صو�صً�  الأ���ص��رار،  اإف�ص�ء 

الأخرى املن�ف�صة.

اإدارة للتدقيق الداخلي
خ�صو�صً�  ال�صرك�ت،  لدى  م�صكلت  حل��دوث  تف�ديً� 
الأمريكية  ال�صرك�ت  التي واجهته� بع�س  الأحداث  بعد 
ويف غريه� من الدول، ن�دى بع�س الب�حثني ب�صرورة 
من  مبوظفني  مدعمة  الداخلي  للتدقيق  اإدارة  وج��ود 
الأداء  على  احل�صول  اإمك�نية  مع  الداخليني،  املدققني 
امل�صرتك Co-sourcing، من مك�تب التدقيق اخل�رجي 
الت�أكيد على الرتق�ء  للم�ص�عدة يف  اأخ��رى،  اأط��راف  اأو 
بوظيفة املدقق الداخلي، و�صوًل اإىل اأن ت�صبح وظيفة 

ذات م�صتوى ع�ملي.

أبرزها الدراية بنشاط الشركة وتكوين كوادر للمناصب القيادية

7 مزايا لتواجد موظفي التدقيق الداخلي بال�شركات

قد  والتي  ال�صركة،  بن�ص�ط  ومعرفة  دراي��ة  اأكرث  الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأع�ص�ء  يعد 
اليومي  الت�ص�ل  خ��لل  من  ويكت�صبونه�  اخل�رجية،  الأط���راف  ل��دى  مفقودة  تكون 
وال�صعف  القوة  مواطن  حتديد  على  القدرة  يف  ينعك�س  م�  ال�صركة،  اأف��راد  بجميع 
من  نت�ئج جيدة  على  منه�  تنفيذه� واحل�صول  التي ميكن  امللئمة  واق��رتاح احللول 

منطلق ملءمة احللول لظروف ال�صركة، واملعرفة اجليدة للمدقق الداخلي.

ي�ص�عد وجود اإدارة للتدقيق الداخلي يف عملية تكوين كوادر ت�صلح لتويل املن��صب 
تعترب  لذلك  جيد،  تدريبي  اأ�ص��س  وجود  ح�لة  يف  خ�صو�صً�  امل�صتقبل،  يف  القي�دية 

اإدارة التدقيق الداخلي م�صدرًا مهمً� لإعداد وتكوين مديري امل�صتقبل ب�ل�صركة.

على  تعتمد  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقدمه�  التي  والتق�رير  واملقرتح�ت  التقييم�ت 
اأ�ص��س ال�صتمرارية خلل الع�م، مم� ي�ص�عد على تقدمي معلوم�ت ذات قيمة لأ�صح�ب 
وظيفة  وج��ود  اأن  من  املتك�مل  الداخلية  الرق�بة  اإط���ر  يت�صمنه  مل�  وطبقً�  امل�ص�لح 

للمراجعة الداخلية ب�ملن�ص�أة ي�ص�عد على تدعيم املت�بعة امل�صتمرة للتدقيق الداخلي.

�صم�ن وجود م�صدر مو�صوعي وب��صتمرار لتوفري املعلوم�ت املطلوبة لكل من الإدارة 
وجلنة املراجعة، حيث اأن قي�م جهة واحدة ب�لتدقيق الداخلي واخل�رجي معً� قد يوؤدي 

اإىل فقد وجهة نظر اأخرى قد تكون متميزة.

مت  التي  النت�ئج  �صرية  على  املح�فظة  ميزة  يوفر  الداخلي  للتدقيق  الداخلي  الأداء 
اإف�ص�ء الأ�صرار، خ�صو�صً� التج�رية منه� للأطراف  اإليه� ويقلل من احتم�ل  التو�صل 

الأخرى املن�ف�صة.

نظرًا لكون املدقق الداخلي موظفً� لدى ال�صركة، ف�إنه �صيكون اأكرث ولء له�، ومن ثم 
الأهداف  ال�صركة، وعلى حتقيق  اأثن�ء عمله على  اإليه  التو�صل  ت�أثري م� مت  �صرياعي 
املخططة، ويتطلب ذلك قي�مه ب�أداء عمله بجودة ع�لية واتب�ع كل م� من �ص�أنه اأن يزيد 

من قيمة ال�صركة.

نظرًا للتواجد الدائم ملوظفي ادارة التدقيق الداخلي، ميكن مواجهة اأية مه�م جديدة، 
واأية م�صوؤولي�ت اإ�ص�فية تعهد اإىل ال�صركة، وذلك من خلل اإع�دة توزيع الأعم�ل عليهم 

واإمك�نية تكليفهم ب�أعب�ء جديدة.

 دراية ومعرفة بنشاط الشركة

 تكوين كوادر لتولي مناصب قيادية

تقديم المراجعة الداخلية لخدماتها

وجود مصدر موضوعي

 أمن وسرية المعلومات

الجدية في أداء التدقيق الداخلي

المرونة في مواجهة أعباء العمل

1

2

3

4

5

6

7

يوفر وجود مدققني داخليني لل�صرك�ت 7 مزاي� اأ�ص��صية من اأهمه� املعرفة والدراية 
بن�ص�ط ال�صركة وامل�ص�عدة يف تكوين كوادر لتويل من��صب قي�دية م�صتقبًل.

للتدقيق  ب����إدارة  ال�صركة  احتف�ظ  الداخلي  للتدقيق  الداخلي  ب����لأداء  ويق�صد 

رواتبهم  ويتق��صون  ال�صركة  داخل  موظفني  داخليني  مدققني  من  تت�صكل  الداخلي، 
مه�م  اأداء  يف  الداخلي  التدقيق  اإدارة  على  العتم�د  مزاي�  وتتمثل  منه�.  ومزاي�هم 

التدقيق الداخلي مب� يلي:
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املق�مرة،  ي�صبه  التداول  اأن  ترى  فكرة خ�طئة  هن�ك 
امل��خ���ط��رة  يتحمل  اأن  امل��ت��داول  ع��ل��ى  يتعني  اأن���ه  ذل��ك 
غري  ال���راأي  ه��ذا  اأن  اإل  ال�صوق،  يف  ب�لفعل  ال�ص�ئدة 
اأهدافً�  يحقق  الأ���ص��واق  يف  ال��ت��داول  اأن  ذل��ك  �صحيح، 

اإقت�ص�دية عدة.

 العقود امل�ستقبلية
يكمن جوهر عقد ال�صلع امل�صتقبلي يف اأن ال�صعر يتم 
ب�لتزام�ت  الوف�ء  يتم  ولكن  العقد،  اإب��رام  عند  حتديده 
ت�ريخ  يف  املعنية  الأط���راف  قبل  من  والت�صليم  الدفع 
البور�ص�ت،  يف  امل�صتقبلية  العقود  تداول  ويتم  لحق. 
العقود حمددة م�صبقً� وقي��صية،  تلك  كم� تكون �صروط 
وت��غ��ط��ي ال��ع��دي��د م��ن اجل���وان���ب، م��ث��ل ج���ودة الأ���ص��ل 
الأ�ص��صي، والكمية، وت�ريخ الت�صليم، وت�ريخ النته�ء، 
جمموع�ت  ثلث  وتوجد  والأ�صع�ر.  الت�صليم،  وطريقة 
هم:  امل�صتقبلية،  ال��ع��ق��ود  اأ���ص��واق  يف  املتع�ملني  م��ن 
املتحّوطون، واملراجحون، وامل�صتثمرون/    املتداولون.

»مركز �سراء«
امل�صتقبلية  العقود  �صراء« يف  »مركز   احل�صول على 
عقد  ���ص��راء  يت�صمن  ال���ص��ت��ث��م���ر،  ال���ت���داول/     ب��غ��ر���س 
انته�ء  قبل  ال�صعر  زي���دة  توقع  اأ�ص��س  على  م�صتقبلي 
العقد، ويف ح�لة زي�دة �صعر العقد امل�صتقبلي قبل انته�ء 
املركز، ويف ح�لة  اأرب�ح ت�صوية  املتداول  العقد، يجنى 

هبوط اأ�صع�ر العقد امل�صتقبلي، يتكبد املتداول خ�ص�رة.
الذين  ه��م  ال�����ص��راء،  م��راك��ز  وم�صتثمرو/    متداولو 
ومن  اجل�ري،  امل�صتوى  فوق  ال�صعر  ارتف�ع  يتوقعون 

ثم ف�إنه يتحمل املخ�طرات ب�صراء العقود امل�صتقبلية.

»مركز بيع«
اأم� احل�صول على »مركز بيع« يف العقود امل�صتقبلية 
بغر�س التداول/    امل�ص�ربة، فيت�صمن بيع عقد م�صتقبلي 
على اأ�ص��س توقع هبوط ال�صعر قبل انته�ء العقد، ويف 
العقد،  انته�ء  قبل  امل�صتقبلي  العقد  �صعر  هبوط  ح�لة 
ارتف�ع  ح�لة  ويف  املركز،  اإقف�ل  اأرب���ح  املتداول  يجني 

اأ�صع�ر العقد امل�صتقبلي، يتكبد املتداول خ�ص�رة.
الذين  فهم  البيع،  مراكز  متداولو/    م�صتثمرو  اأم��� 
العقود  يبيعون  ول��ه��ذا  ال�صعر،  انخف��س  يتوقعون 

امل�صتقبلية على اأ�ص��س هذا التوقع. 
ي�ص�وي  اأن  امل�صتقبلية  العقود  اأ���ص��واق  يف  ويجب 
املكّون  البيع  مركز  املك�صوف/     املركز  اإج��م���يل  دائ��م��ً� 
البيع،  مراكز  متداويل  اأو  البيع  حتوط  مم�ر�صي  من 
من  امل��ك��ّون  ال�����ص��راء  مركز  اأو  املغطى  امل��رك��ز  اإج��م���يل 
ال�صراء،  مراكز  متداويل  اأو  ال�صراء،  حتوط  مم�ر�صي 
ول����ذا، ف���إن��ه يف ح���ل��ة جت����وز حت���وط ال��ب��ي��ع لتحوط 
يتج�وز  بحيث  ال��ت��وازن،  حتقيق  يجب  ف�إنه  ال�صراء، 

)حتوط ال�صراء( )حتوط البيع( ب�لكمية نف�صه�«.

التداول واملقامرة
وعلى الرغم من اأن نية كل من املتداولني واملق�مرين 
ي�صنع  املق�مر  ف���إن  املخ�طر،  بتحمل  الربح  جني  هي 
يتحمل  بينم�  خم���ط��رة،  ت��وج��د  ل  حينم�  امل��خ���ط��رة 
املتداول املخ�طرة ال�ص�ئدة ب�لفعل يف ال�صوق، ب�لت�يل 
يلعب  اأخ��رى،  ن�حية  من  مهمً�.  اقت�ص�ديً�  دورًا  يلعب 
التي  الأ�ص��صية  للعوامل  الدقيق  والتف�صري  التقييم 
م���دى جن���ح  ال�����ص��وق، دورًا يف حت��دي��د  ق���وى  حت���رك 
امل�صتقبلية،  العقود  اأ���ص��واق  يف  امل�ص�ربة  التداول/    

بينم� يعتمد الربح يف املق�مرة على امل�ص�دفة فقط.

التداول واملناورة
 ل ي���وج���د ت�����ص���ب��ه ب���ني »ال�����ت�����داول/   امل�����ص���رب��ة« 
و»امل���ن����ورة«، اإذ ي��ح���ول »امل��ن���ور« دف��ع الأ���ص��ع���ر يف 
الجت�ه العك�صي لتزان ال�صوق، بينم� يتنب�أ »املتداول« 
الأمر  نه�ية  املجهود يف  الأ�صع�ر، وي�ص�عد هذا  بحركة 

على جعل الأ�صع�ر قريبة من اتزان ال�صوق.

م�سطلح »متداول«
ي�صمل م�صطلح »متداول« نط�قً� كبريًا من الأفراد، اإذ 
الق�صري،  اأو  الطويل  املديني  على  امل�صتثمرين  يت�صمن 
ال��ي��وم��ي��ني، و�صغ�ر  امل��راك��ز وامل��ت��داول��ني  وم��ت��داويل 

امل�ص�ربني يف البور�صة.

تشبيه »التداول« ب� »الُمقامرة« فكرة خاطئة

 3 اأنواع للمتعاملني يف �شوق العقود امل�شتقبلية
المتداولون/   المستثمرونالمتعاملون المراجحونالمتعاملون المتحوطون

امل�����ص���رك��ون  يف ن�ص�ط  ي��ع��رف 
ب��صم  ال�����ص��وق،  يف  ال��ت��ح��وط 
اللجوء  يتم  حيث  املتحوطني، 
ح��دة  لتخفيف  ال��ت��ح��وط،  اإىل 
امل���خ����ط���ر امل��رت��ب��ط��ة ب���ل��ت��غ��ري 
الأ������ص�����ل. وم��ع��ظ��م  ���ص��ع��ر  يف 
امل��وؤ���ص�����ص���ت ال��ت��ج���ري��ة ال��ت��ي 
الفعلية،  الأ���ص��واق  يف  تتع�مل 
اأو  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ����ص���رك����ت  م��ث��ل 
اجلملة  جت����ر  اأو  امل��ت��داول��ني، 
بيع  وك����لء  اأو  ال��ت��ج��زئ��ة،  اأو 
ب���أ���ص��واق  ت�صتعني  ال��ب�����ص���ئ��ع، 
امل�صتق�ت ملم�ر�صة التحوط �صد 
اأعم�لهم  تنطوي  التي  املخ�طر 
ع��ل��ي��ه���. وي��ت�����ص��م��ن ال��ت��ح��وط 
�صوق  يف  مركز  على  احل�صول 
ال���ع���ق���ود امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة م�����ص���ٍو 
وم��ق���ب��ل ل��ل��م��رك��ز امل��م��ل��وك يف 

�صريحة ال�صوق امل�دي.

املراجحون  املتع�ملون  ي��ه��دف 
اأي  م��ن  خ�لية  اأرب����ح  جني  اإىل 
خم�طر، حيث تقدم اأ�صواق عقود 
الأح��ي���ن،  بع�س  يف  امل�صتق�ت 
فر�صً� مربحة، تن�ص�أ عن الفروق 
امل�صتقبلية  ال�صلع  �صعر عقد  بني 
اأو بني �صوقني  والقيمة الع�دلة، 
خمتلفني يتع�ملن يف املنتج�ت 
ن��ف�����ص��ه���. وت��ت�����ص��م��ن امل��راج��ح��ة 
الفوري  الربح ب�لدخول  حتقيق 
�����ص����وق واح����د  م���ع����م���لت  يف 
ال��ع��ق��ود  ���ص��وق  ويف  اأك����رث.  اأو 
ب�صلعة  اخل������ص��ة  امل�صتقبلية 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ا���ص��ت��ث��م���ري��ة، 
�صعر العقود امل�صتقبلية م�ص�ويً� 
لل�صعر الفوري، اإ�ص�فة اإىل كلفة 
ت�ريخ  اإىل حني حلول  التخزين 
تن�ص�أ  واإل  امل�صتقبلي،  الت�صليم 

فر�صة املراجحة.

ُيعرف امل�ص�ركون الذين يقومون 
»ال�صتثم�ر/    امل�ص�ربة«  بن�ص�ط 
املتداولني/    امل�صتثمرين/    ب��صم 
 امل�ص�ربني، ويت�صمن ال�صتثم�ر 
ت����وق����ع حت�����رك������ت الأ�����ص����ع�����ر 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة جل��ن��ي الأرب�������ح، 
وال��ه��دف الأ���ص������س ل��ل��ت��داول اأو 
ال���ص��ت��ث��م���ر يف ���ص��وق ال��ع��ق��ود 
حتمل  ه��و  لل�صلع،  امل�صتقبلية 
امل��خ���ط��رة، وج��ن��ي الأرب�����ح من 
ت���غ���ريات الأ����ص���ع����ر امل��ت��وق��ع��ة 
امل�صتقبلي.  الأ����ص���ل  ���ص��ع��ر  يف 
العقود  ب�صراء  املتداول  ويقوم 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة »م���رك���ز م�����ص��رت«، 
ال�صلعة  �صعر  زي����دة  ت��وق��ع  اإذا 
العقود  وي��ب��ي��ع  امل�صتقبل،  يف 
اإذا  ب���ئ��ع«،  »م��رك��ز  امل�صتقبلية 
يف  ال�صلعة  �صعر  ه��ب��وط  ت��وق��ع 

امل�صتقبل.

توعية
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زراعي  منتج  اأي  بب�ص�طة  »ال�صلعة«  م�صطلح  يعني 
ومن  البيع،  اأو  التداول  بغر�س  اإنت�جه  مت  تعديني  اأو 
اأم��ث��ل��ة ذل���ك، احل��ب��وب، وال��ق��ط��ن، وال��ت��ب��غ، وال��ذه��ب، 
املنتج�ت  ال�صلع  اأن��واع  وتت�صمن  والنفط،  والف�صة، 
الأجنبية،  والعملت  والبرتول،  واملع�دن،  الزراعية، 
هن�ك  احل�صر  ل  املث�ل  �صبيل  وعلى  امل�لية،  وال�صندات 
وهم�:  �صلعة،  بكل  ع�مة  ب�صفة  ترتبط�ن  خ��صيت�ن 
وجود اأ�صواق لتب�دله� الفعلي، ووجود اأ�صواق منظمة، 
العقود  لتداول  معتمدة  بور�صة  تكون  م�  ع���دة  وه��ي 
امل�صتقبلية لل�صلع، لتداول عقود امل�صتق�ت و�صراء وبيع 

هذه ال�صلع.  
ال�صلع،  الأ�صواق يرتبط�ن بتج�رة  هن�ك نوع�ن من 
ال�صلع،  وب��ور���ص���ت  الفعلية،  ال�صلع  اأ���ص��واق  ه��م���: 
ويختلف كل �صوق منهم� عن الآخر، من حيث وظ�ئفهم� 

واآلي�تهم� والغ�ية النه�ئية لكل منهم�.

الفعلية  ال�سلع 
اأي�صً�  تعرف  التي  الفعلية  ال�صلع  اأ�صواق  ُت�صتخدم   
النقدية  الأ�صواق  اأو  الفورية  العملي�ت  اأ�صواق  ب��صم 
الثمن،  لل�صلع مق�بل  الفعلي  التب�دل  اأ�ص��صي يف  ب�صكل 
حيث ُي�صلم امل�صرتي الأموال للب�ئع ويت�صلم الب�ص�ئع، 

اأي ي�صبح امل�لك الفعلي له�. 
ح�جة  اإ�صب�ع  اأج��ل  من  ع���دة  املت�جرة  عملية  وتتم 

الأعم�ل التج�رية اأو ال�صتهلك للأطراف.

بور�سات ال�سلع
ال�صلع  ب��ور���ص���ت  يف  نف�صه�  ال�صلعة  ت����داول  ي��ت��م 

بطريقة خمتلفة وخلدمة غر�س اآخر، حيث ل يتم تداول 
تداول  يتم  ولكن  ال�صلع،  بور�ص�ت  يف  الفعلية  ال�صلعة 
عقود م�صتقبلية وخي�رات تقوم على العقود امل�صتقبلية 
اأي�صً�  امل�صتقبلية،  العقود  وتعرف  ب�ل�صلعة.  وترتبط 
ب��صم عقود امل�صتق�ت، لأن قيمته� ت�صتق من قيمة الأ�صل 
وظيفتني  واأه��م  ح�لة.  كل  ح�صب  )ال�صلعة(،  الأ�ص��صي 
اقت�ص�ديتني توؤديهم� بور�ص�ت ال�صلع هم�: امل�ص�عدة يف 
لإدارة  ق�عدة  وتوفري  الأ�صلية،  ال�صلع  اأ�صع�ر  اكت�ص�ف 
من  الكثري  وهن�ك  ب�لأعم�ل.  املرتبطة  الأ�صع�ر  خم�طر 
ومنه�:  ال�صلع،  بور�ص�ت  تقدمه�  التي  الأخ��رى  الفوائد 
ن�صر املعلوم�ت اخل��صة ب�لأ�صع�ر، والكف�ءة وال�صف�فية، 
وال�صيولة، و�صم�ن الأداء. وبور�صة العقود امل�صتقبلية، 
هي �صوق مركزية للم�صرتين والب�ئعني، وتقوم بت�صهيل 
نط�ق  على  تعرف  التي  القي��صية  العقود  ت��داول  عملية 
ت��داول،  من�صة  خ��لل  من  امل�صتق�ت  عقود  ب��صم  وا�صع 
ولهذا ال�صبب، تعرف هذه الأ�صواق اأي�صً� ب��صم اأ�صواق 

عقود امل�صتق�ت.

املزايا القت�سادية 
من  العديد  امل�صتقبلية  ال�صلع  عقود  بور�ص�ت  تقدم 

املزاي� القت�ص�دية، منه�:
1- اكت�صاف الأ�صعار: اأي خلق اآلية اكت�ص�ف م�صتمرة 
حتدد  ول  ب���ل��ب��ور���ص��ة،  ال��ت��داول  من�صة  يف  ل��لأ���ص��ع���ر 
بور�ص�ت العقود امل�صتقبلية اأ�صع�ر ال�صلع، فهي اأ�صواق 
حرة تعمل كمن�صة جلمع كل القوى التي توؤثر يف اأ�صع�ر 

ال�صلعة معً� يف مزاد مفتوح.
 2- اإدارة خماطر الأ�صعار: وتت�صمن موازنة خم�طر 
طريق  ع��ن  الفورية  العملي�ت  ب�صوق  املت�صلة  ال�صعر 

�صوق  يف  مع�ك�س  ولكنه  م�ص�و،  مركز  على  احل�صول 
العقود امل�صتقبلية.

التناف�صية يف ال�صترياد والت�صدير:  3- القدرة 
العقود  ���ص��وق  ب������ص��ت��خ��دام��ه��م  امل�������ص���درون،  ي�صتطيع 
امل�صتقبلية، تقليل تك�ليفهم، وحت�صني قدرتهم التن�ف�صية.

4- تهدئة الأ�صعار الفعلية: حيث ت�صهم بور�ص�ت 
العقود امل�صتقبلية يف تهدئة اأ�صع�ر ال�صلع ع�مليً�.

5- فوائد تعود على املزارعني: ميكن اأن ي�صتخدم 
الأ�صع�ر  خم�طر  اإدارة  يف  الأ���ص��واق  ه��ذه  امل��زارع��ون 

ملنتج�تهم يف امل�صتقبل.
6- اإمكانية احل�صول على ت�صهيات ائتمانية.

7- حت�صني جودة املنتجات.

نقد غري من�سف
من  كثري  يف  ال�صلع  م�صتق�ت  عقود  اأ�صواق  واجهت 
لأن  اأول��ه���،  اأ�صب�ب:  لثلثة  من�صف  غري  نقدًا  الأح��ي���ن 
اأدى  امل�صتق�ت معقدة وي�صعب فهمه�، وقد  بع�س عقود 
تنق�صهم  ممن  املتداولني،  بع�س  تكبد  اإىل  التعقيد  هذا 
والتي  متوقعة،  تكن  مل  ف�دحة  م�لية  خ�ص�ئر  اخل��ربة، 
اأن  مت ن�صره� على امللأ. بينم� يركز ال�صبب الث�ين على 
بع�س املعلقني يرون اأن امل�صتق�ت ت�صجع على امل�ص�ربة، 
وتت�صمن  للتداول،  امل�ل  من  الكثري  اإىل  حتت�ج  ل  لأنه� 
رفعً� م�ليً� ع�ليً�. فيم� يو�صح ال�صبب الث�لث اأن البع�س 
على  ت�صجع  امل�صتق�ت  تقدمه�  التي  ال�صيولة  اأن  يعتقد 
التداول ب�صكل مفرط وتقلب الأ�صع�ر الذي يوؤثر بدوره 

يف اأ�صواق م�لية اأخرى.

أبرزها تهدئة األسعار وفوائدها للمزارعين وتنافسية االستيراد والتصدير

7 مزايا اقت�شادية لبور�شات »عقود ال�شلع امل�شتقبلية«

المزايا
القدرة التنافسية في  االقتصادية 

االستيراد والتصدير
إمكانية الحصول على 

تسهيالت ائتمانية

فوائد تعود 
على المزارعين

تهدئة األسعار
الفعلية

 إدارة مخاطر األسعار

 اكتشاف األسعار

 تحسين جودة 
المنتجات
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 و�صع الق�نون �صوابط رق�بية لأي �صفق�ت جتريه� 
الع�مة،  امل�ص�همة  ب�ل�صرك�ت  العلقة«  ذات  »الأط���راف 
دون  مزاي�  ب���أي  الفئة  ه��ذه  ا�صتئث�ر  ع��دم  على  حر�صً� 
الإف�ص�ح عنه� اأو من غري موافقة جمل�س الإدارة عليه�.

والأطراف ذات العلقة« هم: رئي�س واأع�ص�ء جمل�س 
ب�ل�صركة،  العلي�  التنفيذية  الإدارة  واأع�ص�ء  الإدارة 
من  اأي  فيه�  ي�صهم  التي  وال�صرك�ت  فيه�،  والع�ملون 
ه����وؤلء، مب��� ل ي��ق��ل ع��ن 30 % م��ن راأ���ص��م���ل��ه���، وك��ذا 

ال�صرك�ت الت�بعة اأو ال�صقيقة اأو احلليفة.

التعامالت والعقود
اأو  ال��ع��ق��ود  اأو  ال��ت��ع���م��لت  ب���ل�����ص��ف��ق���ت،  ي��ق�����ص��د 

التف�قي�ت التي تربمه� ال�صركة امل�ص�همة الع�مة املدرجة 
يف ال�صوق، والتي ل تدخل �صمن الن�ص�ط الرئي�س لتلك 
متنحه�  ل  تف�صيلية،  �صروطً�  تت�صمن  التي  اأو  ال�صركة 
اأخ��رى  �صفق�ت  واأي  معه�،  للمتع�ملني  ع���دة  ال�صركة 
اأو  اأو تعليم�ت  بقرارات  الهيئة من وقت لآخر  حتدده� 

تع�ميم ت�صدره�.
و ل يجوز لل�صركة اإبرام ال�صفق�ت مع الأطراف ذات 
يتج�وز  ل  فيم�  الإدارة  جمل�س  مبوافقة  اإل  العلقة، 
اجلمعية  ومب��واف��ق��ة  ال�����ص��رك��ة،  راأ���ص��م���ل  م��ن   )%5(
العمومية فيم� زاد على ذلك، ول يجوز اإبرام ال�صفق�ت 
التي جت�وز قيمته� )5%( من راأ�س امل�ل امل�صدر اإل بعد 
يجوز  ول  الهيئة،  لدى  معتمد  مقيم  بو�ص�طة  تقييمه� 

اخل��س  الت�صويت  يف  ال�صرتاك  العلقة،  ذي  للطرف 
بقرار جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العمومية ال�ص�در يف 

�ص�أن هذه ال�صفقة.

جمل�ص الإدارة
ب�ل�صركة  تلحق  التي  الأ�صرار  عن  امل�صوؤولية  وتقع 
الأط��راف  مع  ال�صفق�ت  اأو  التع�ملت  اإب��رام  ح���ل  يف 
ذات العلقة، على كل من الطرف ذي العلقة ب�لتع�مل 
الآراء،  ب���إج��م���ع  ال��ق��رار  �صدر  اإذا  الإدارة،  وجمل�س 
عنه  ي�����ص���أل  ف��ل  ب�لأغلبية  ���ص���در  ال��ق��رار  ك���ن  اإذا  اأم���� 
ويف  اعرتا�صهم.  اأثبتوا  قد  ك�نوا  متى  املع�ر�صون، 
مع  تع�مل  العلقة،  ذات  الأط���راف  لأح��د  ك���ن  اإذا  ح���ل 

 �شوابط ل�شفقات »الأطراف ذات العالقة« بال�شركات امل�شاهمة
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ال�صركة اأو ال�صركة الأم اأو اأي من �صرك�ته� الت�بعة اأو ال�صقيقة، 
فيجب الآتي:

الطرف ذو العاقة: يتعني عليه قبل اإبرام ال�صفقة، الإف�ص�ح 
الفوري مبوجب كت�ب يوجه ملجل�س الإدارة عن طبيعة ال�صفقة 
و�صروطه�، وجميع املعلوم�ت اجلوهرية عن ح�صته اأو م�ص�همته 

يف ال�صركتني طريف ال�صفقة، ومدى م�صلحته اأو منفعته.
جمل�ص اإدارة ال�صركة: يتعني على املجل�س الإف�ص�ح الفوري 

للهيئة وال�صوق. 
لأي  فيحق  ال�صفق�ت  تلك  اإب��رام  عن  امل�ص�همني  حقوق  وعن 
دعوى  رف��ع  ال�صركة،  اأ�صهم  من  ف�أكرث   )% 5( ميلك  به�  م�ص�هم 
ق�ص�ئية اأم�م املحكمة املخت�صة، ب�ص�أن ال�صفق�ت مع الأطراف ذات 
العلقة، واإلزام اأطراف ال�صفقة بتقدمي كل املعلوم�ت وامل�صتندات 
غري  ال�صفقة  اأن  له�  ثبت  اإذا  املخت�صة،  وللمحكمة  به�،  املتعلقة 
ع�دلة، اأو تنطوي على تع�ر�س م�ص�لح وت�صر بقية امل�ص�همني، 
اأن حتكم ب�إلغ�ء ال�صفقة، واإل��زام الطرف ذي العلقة ب�أن يوؤدي 
لل�صركة اأي ربح اأو منفعة حتققت له، ف�صًل عن التعوي�س اإذا ثبت 

اإحل�ق �صرر ب�ل�صركة.

�سوابط حمددة
رفع  اإىل  ال�صوابط  ه��ذه  مثل  و�صع  م��ن  الأه���داف  تكمن   
ال�صتف�ص�رات  ع��ل��ى  ال���رد  يف  واجل����ودة  الت�����ص���ق  م�صتوى 
امل��ح��ل��ل��ني وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، وتعزيز  ال�����واردة م��ن  اخل���رج��ي��ة 
بج�نب  ب�ل�صوق،  والرتب�ط  الدولية  ال�صتثم�رية  العلق�ت 
للبي�ن�ت  وفهمهم  امل�����ص���ل��ح  اأ���ص��ح���ب  م��ع��رف��ة  درج���ة  ت��ع��زي��ز 
املتعلقة ب�أداء ال�صركة، من خلل تطبيق اأف�صل طرق التوا�صل، 
اإيج�د  بج�نب  املقدمة،  املوجزة  التق�رير  م�صتوى  وحت�صني 
الإدارة  اأو  العلي�  الإدارة  لتف�عل  كف�ءة  واأك��رث  متطور  هيكل 
ال�صوابط  ه��ذه  وتت�صمن  ال�صوق.  متطلب�ت  م��ع  التنفيذية 
اأربعة متطلب�ت اأ�ص��صية، يجب على ال�صرك�ت املدرجة تطبيقه� 

يف اإدارة علق�ت امل�صتثمرين كمع�يري قي��صية، وهي ك�لآتي:
1 - تعيني م�صوؤول خمت�س ب�إدارة علق�ت امل�صتثمرين.

املوقع  على  امل�صتثمرين  لعلق�ت  خم�ص�س  ق�صم  اإن�ص�ء   - 2

الإلكرتوين اخل��س ب�ل�صركة.
عنه�،  الإف�����ص���ح  يتم  التي  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  ن�صر   3-

وغريه� من البي�ن�ت املتعلقة ب�ل�صركة وحقوق امل�ص�همني.
امل�يل  الو�صع  تو�صح  مبدئية  تقدميية  عرو�س  ن�صر   -  4

وال�صرتاتيجي�ت والتوقع�ت امل�صتقبلية لل�صركة.

احلوكمة
الرئي�صة  الأطراف  العلقة بني  تنظيم  اإىل  تهدف احلوكمة   
التنفيذية،  الإدارة  الإدارة،  جمل�س  )اأع�����ص���ء  ال�صركة  يف 
وحقوقه،  ط��رف  ك��ل  م�صوؤولي�ت  حت��ّدد  بحيث  امل�ص�همني(، 
ومن �ص�أنه� توجيه الق�ئمني على ال�صرك�ت للجت�ه اإىل امل�ص�ر 
كل  لتف�دي  وذلك  ال�صف�فية،  م�صتوى  رفع  خلل  من  ال�صحيح، 
الذي  الأم��ر  ال�صرك�ت،  له�  تتعر�س  قد  التي  املحتملة  املخ�طر 
ي�صمن له� تعظيم قيمة ال�صركة، وتدعيم تن�ف�صيته� ب�لأ�صواق، 

مع احلر�س على تدعيم ا�صتقرار اأ�صواق امل�ل.

هن�ك نوع�ن من املخ�طر يتحملهم� امل�صتثمر 
ب�أ�صواق امل�ل، الأول خم�طر منتظمة، والث�ين 

غري منتظمة.
وامل��خ���ط��ر ه��ي اح��ت��م���ل ح����دوث اأم����ر غري 
امل�صدرة  ال�صركة  تكبد  ك�حتم�ل  فيه،  مرغوب 
تراجع  اأو  الأرب���ح  تراجع  اأو  خ�ص�ئر  للأ�صهم 
ف�مل�صتثمر  الأ���ص��ه��م.  ل��ه��ذه  ال�����ص��وق��ي��ة  القيمة 
يرغب دائمً� يف زي�دة القيمة ال�صوقية لأ�صهمه، 
الرتاجع  حدوث  اأو  الزي�دة  هذه  حدوث  وعدم 
يف الأ���ص��ع���ر ي��ع��دان ح��دث��ً� غ��ري م��رغ��وب فيه 

للم�صتثمر، وهو ميثل اأخط�ر ال�صتثم�ر.

امل�ستثمر العقالين
امل�ل، يجب  �صوق  )العقلين( يف  امل�صتثمر   
اأن يدرك اأن هن�ك اأخط�رًا مرتبطة ب�ل�صتثم�ر، 
وتتمثل هذه املخ�طر يف عدم اليقني من حتقيق 
الع�ئد املتوقع على ال�صتثم�ر، ويقع على ع�تق 
املخ�طرة  عوامل  تقلي�س  على  العمل  امل�صتثمر 
تعمل  ن�حيته�،  من  �صيطرته.  حتت  تقع  التي 
تقلي�س  على  امل���ل  �صوق  يف  املنظمة  اجله�ت 
عوامل اخلطر التي تقع حتت �صيطرته�، لتبقى 
ال�صيطرة  اأحد  ميلك  ل  التي  العوامل  تلك  فقط 
عليه�، وهي اأخط�ر يجب على امل�صتثمر حتمله�.
وتق�صم الأخط�ر اإىل نوعني اأ�ص��صيني، هم�: 
وخم�طر  املنتظمة(،  )الأخط�ر  ال�صوق  خم�طر 

ال�صركة )الأخط�ر غري املنتظمة(.
توؤثر  التي  املخ�طر  وهي  ال�صوق:  خماطر 
يف ال�صوق ع�مة، وي�صمل ت�أثريه� جميع الأ�صهم 
املتداولة يف �صوق معينة، وتتمثل هذه الأخط�ر 
والقت�ص�دية  ال�صي��صية  الأو���ص���ع  يف  ع�مة 
ال��ع���م��ة، وم��ن��ه��� ع��وام��ل ال��ن��م��و الق��ت�����ص���دي، 
الت�صخمية،  وال�����ص��غ��وط  ال��ف���ئ��دة،  واأ���ص��ع���ر 
واأخ��ط���ر تغري اأ���ص��ع���ر ال�����ص��رف، وغ��ريه��� من 
العوامل التي يكون ت�أثريه� �صموليً� يف �صوق 

الأوراق امل�لية.
املرتبطة  الأخط�ر  وهي  ال�صركة:  خماطر 
خ�ص�ئر  تكبد  اأخط�ر  اأنه�  اأي  بعينه�،  ب�صركة 
اأعم�ل  لرتاجع  نتيجة  ب�لأ�صهم  ال�صتثم�ر  يف 
ف��ي��ه���، وميكن  ال��ت��ي مت ال���ص��ت��ث��م���ر  ال�����ص��رك��ة 
�صمن  م���  ب�صركة  املرتبطة  الأخ��ط���ر  ت�صنيف 

اأنواع عدة.

ال�سركة امل�سدرة
- خماطر الأعمال: وهي اأخط�ر عدم جن�ح 
ب�صبب  اأعم�له�،  يف  للأ�صهم  امل�صدرة  ال�صركة 
اأو  الإدارة  ق��درة  ع��دم  اأو  ال�صديدة،  املن�ف�صة 
تغري اأذواق امل�صتهلكني جت�ه منتج�ت ال�صركة، 
تراجع  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�صب�ب  من  وغريه� 
حتقيق  على  قدرته�  وع��دم  اأدائ��ه���،  يف  ال�صركة 

غ�ي�ته� الأ�ص��صية ب�صكل مربح جت�ريً�.
ترتبط  اأخ��ط���ر  وه���ي  املالية:  املخاطر   -
غ�ي�ته�  خ��لل  من  لي�س  ولكن  ب�ل�صركة،  اأي�صً� 
الأ�ص��صية، واإمن� من خلل الو�ص�ئل امل�لية التي 
تنتهجه� ال�صركة يف حتقيق هذه الغ�ي�ت، مثل 
اأن  املعلوم  فمن  الديون،  ال�صركة  حتمل  اأخط�ر 
ب�صبب  اأخ��ط���ره���  م��ن  ت��زي��د  ال�صركة  مديونية 
اعتم�ده� على م�ص�در متويل خ�رجية )الديون(، 
على  تعتمد  التي  لل�صركة  اأقَل  اأخط�ر  مق�بل  يف 

م�ص�در متويل ذاتية )حقوق امل�ص�همني(.
اأن��ه  على  ُي��ع��رف  ال�صتثم�ر  اأن  اإىل  وي�ص�ر 
ت�أجيل ال�صتهلك احل�يل اأو بع�س منه للح�صول 
اأعظم يف  ف�ئدة  اأو  واأف�صل  اأكرب  ا�صتهلك  على 
امل�صتقبل. كم� يعرف ب�أنه ت�صحية بقيمة ح�لية 
موؤكدة يف �صبيل احل�صول على قيمة اأو منفعة 
اأكرب متوقعة اأو حمتملة يف امل�صتقبل، ولهذا ف�إن 
متويل  يف  امل��ّدخ��رات  ا�صتخدام  هو  ال�صتثم�ر 
العملي�ت الإنت�جية، اأي �صراء الأ�صول املنتجة 
امل��دخ��رات  ه��ذه  قيمة  م��ن  ي��زي��د  ع���ئ��د  لتحقيق 
يح�فظ  الأق��ل  على  اأو  الزمن،  مب��رور  وينميه� 
مبرور  النق�ص�ن  من  امل��ّدخ��رات  هذه  قيمة  على 
الزمن.وتتنوع اأ�صك�ل ال�صتثم�ر بني ال�صتثم�ر 
امل�دي من خلل احل�صول على اأ�صول م�دية، اأو 
ال�صتثم�ر امل�يل من خلل احل�صول على اأ�صول 
اأح�ديً�،  ال�صتثم�ر  يكون  اأن  ميكن  كم�  م�لية، 
يكون  اأن  اأو  واح����دة،  �صركة  يف  ك�ل�صتثم�ر 
ا�صتثم�رًا متنوعً�، ك�ل�صتثم�ر املختلط يف �صكل 
الأوراق  فمحفظة  متعددة.  اأن��واع  ذات  حمفظة 
اأك��رث من ورقة  على  ت�صتمل  امل�لية هي حمفظة 
م�لية، كل منه� ذات طبيعة خمتلفة. ويوؤدي هذا 
تقليل  مع  ن�حية  من  الع�ئد  تعظيم  اإىل  التنوع 

الأخط�ر من ن�حية اأخرى.

نوعان من املخاطر يتحملهما امل�شتثمر يف اأ�شواق املال 
يت�شمنان خماطر »ال�شوق« و»ال�شركة«
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أبرزها التسعير والتتبع والتحوط ضد المخاطر

 7 اختالفات جوهرية بني عقود ال�شلع امل�شتقبلية والأ�شهم

اأو  موؤ�ص�صة  يف  ملكية  الأ���ص��ه��م  متثل  املعنى: 
امل�صتقبلية  ال�صلع  عقود  متثل  حني  يف  �صركة، 
�صلعة  ت�صليم  اأو  ب��صتلم  م�صتقبليً�  ال��ت��زام��ً� 
العك�س  وعلى  امل�صتقبل،  يف  حم��دد  موعد  يف 
اإىل  ال�صلع  �صعر  يهبط  اأن  ميكن  ل  الأ�صهم  من 

م�صتوى ال�صفر.

الوقت  يف  وتنخف�س  ال�صلع  اأ�صع�ر  ت�صعد  ل 
الأ�صهم  اأ�صواق  ت�صهد  وعندم�  ك�لأ�صهم،  نف�صه 
من  العظمى  الغ�لبية  ف���إن  التدهور،  من  ح�لة 
الأ�صهم تهبط مت��صيً� مع الجت�ه الع�م للأ�صهم، 
بغ�س النظر عن قيمته� اأو حمتواه�، لكن الأمر 
و�صع  ف��ت��ده��ور  ال�����ص��ل��ع،  اأ����ص���واق  يف  خمتلف 
املع�دن ل يوؤدي ب�ل�صرورة اإىل انخف��س اأ�صع�ر 

ال�صلع الزراعية والعك�س �صحيح.

ي�صهل تتبع ال�صلع ب�صكل اأكرب مق�رنة ب�لأ�صهم، 
بعوامل  اأ�ص��صي  ب�صكل  ال�صلع  �صعر  وي��ت���أث��ر 
وقيمة  والطلب  العر�س  مثل  الكلي،  القت�ص�د 
يتطلب  اأخ���رى،  ن�حية  من  والت�صخم.  العملة 
القت�ص�د  لعوامل  عميقة  درا�صة  الأ�صهم  حتليل 
الكلي واجلزئي، واأداء ال�صركة امل�يل، وتن�ف�س 
ال�صوق، وحتليل للقط�ع�ت، ب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، 
ف�إن ال�صلع التي يتم تداوله� يف البور�ص�ت عرب 
العدد،  ن�حية  من  الأ�صهم  من  بكثري  اأق��ل  الع�مل 
وب�لت�يل ف�إن الوقت واجلهد املطلوب ملت�بعتهم� 

اأقل بكثري.

أواًل: 

ثانيًا

ثالثًا

ل تتعر�س اأ�صع�ر ال�صلع للتلعب، ونظرًا لت�أثر اأ�صع�ر 
ف�إنه�  الكلي،  القت�ص�د  بعوامل  اأ�ص��صي  ب�صكل  ال�صلع 
ال�صلع  اأ�صع�ر  تتعر�س  ل  حيث  الأ�صهم،  عن  تختلف 
للتلعب اأو التداول من قبل الأطراف الداخلية املطلعة.

للتحوط  غط�ء  ال�صلع  تقدم  املخ�طر:  �صد  التحوط 
اجلغرافية  الأح���داث  اأو  احل���روب  مثل  املخ�طر  �صد 
نتيجة  ال�صلع  اأ�صع�ر  ترتفع  م�  ع�دة  حيث  ال�صي��صية، 
امل�لية  الأ�صول  اأ�صع�ر  تنخف�س  بينم�  الظروف،  لتلك 

مثل الأ�صهم وال�صندات.

ف���رتة الم���ت���لك: ه��ن���ك ف���رق اآخ���ر ب��ني ع��ق��ود ال�صلع 
ميتلك  التي  الفرتة  وهو  البور�صة  واأ�صهم  امل�صتقبلية 
فيه� املرء يف املعت�د العقد امل�صتقبلي اأو الأ�صهم. وبينم� 
يتطلب ال�صتثم�ر يف الأ�صهم ب�صفة ع�ملية اإط�رًا زمنيً� 
ال�صلع  عقود  يف  امل�صتثمرون  يحت�ج  ل  الأج��ل،  طويل 

امل�صتقبلية �صوى فرتة اأق�صر ن�صبيً� من الوقت.

ال��رف��ع امل����يل: م��ن امل��ي��زات الأخ����رى ال��ت��ي يتمتع به� 
امل�صتثمر عند التداول يف �صوق عقود ال�صلع امل�صتقبلية 
ميزة  هي  الفورية،  الأ�صهم  اأ�صواق  يف  به�  يتمتع  ول 
ب��صتخدام مبلغ �صغري  اأنه  امل�يل«، وهذا يعني  »الرفع 
من راأ�س امل�ل، ي�صتطيع امل�صتثمر التحكم يف قيمة اأكرب 
من الأ�صول، ف�مل�صتثمر ل يحت�ج اإىل �صيء �صوى دفع 
ن�صبة ب�صيطة من القيمة الكلية للعقد لبدء ال�صتثم�ر يف 

�صوق العقود امل�صتقبلية.

خامسًا

رابعًا

سادسًا

سابعًا

هناك سبعة اختالفات جوهرية بين عقود السلع المستقبلية واألسهم، رغم أن كاًل منهما يتم تداوله 

في بورصات منظمة تجمع المشترين والبائعين في سوق مركزية. وتكمن الفروق في اآلتي:

العقود  ب��ور���ص���ت  يف  ال�����ص��ل��ع  ت����داول 
معروف  هو  مم�  بكثري  اأ�صهل  امل�صتقبلية 
ج��زءًا  تعد  ال�صلع  ف���أ���ص��واق  ع���م��ة.  ب�صفة 
الكلي  القت�ص�دي  النظ�م  من  مهمً�  فرعيً� 
لفئ�ت  مربحة  ا�صتثم�رية  فر�صً�  وت��ق��دم 

خمتلفة من امل�صتثمرين.

�سندات امل�ستقات املالية
ُتعرف ال�صلع اإىل حد كبري كفئة م�صتقلة 
الأ�صول والتي ت�صتحق ال�صتثم�رات،  من 
لأن منط العوائد اخل��س به� ينف�صل ب�صكل 
اخل��صة.  الأ���ص��ول  ف��ئ���ت  اأداء  ع��ن  كبري 
ب��صتخدام  ال�صلع  يف  ال�صتثم�ر  وميكن 
���ص��ن��دات امل�����ص��ت��ق���ت امل���ل��ي��ة م��ث��ل ال��ع��ق��ود 
تداوله�  يتم  التي  واخل��ي���رات  امل�صتقبلية 
يف بور�ص�ت ال�صلع بدًل من �صراء الأ�صهم 

الفعلية لل�صلع.
وت��وج��د ع��وام��ل اأخ���رى ع��دة مثل ميزة 
الرفع امل�يل، وال�صيولة الع�لية، واحل�ص�نة 
م�����ص���رك��ة  اأو  ب����لأ����ص���ع����ر  ال��ت��لع��ب  ���ص��د 
عملة  يف  امل��ط��ل��ع��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  الأط�������راف 
التداول، ب�لإ�ص�فة اإىل اإمك�نية ا�صتخدامه� 
م�  الت�صخم،  �صد  التحوط  و�ص�ئل  ك�إحدى 
ال�صلع  عقود  ت��داول  يف  ال�صتثم�ر  يوجب 

امل�صقبلية.

توعية
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الرؤية: 

نهضــة  فــي  مســاهمتنا  مــن  ينبــع  نجاحنــا 
رؤيتنــا  وتتجلــى  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
فــي أن نصبــح مــن أكثــر المطوريــن العقارييــن 
لتطويــر  المنطقــة  المســتوى  علــى  ريــادة 
شــبكة  مــع  بالتعــاون  الحضريــة،  المشــاريع 

الداعمــة. والجهــات  الشــركاء  مــن  واســعة 

الرسالة: 

نهــدف إلــى تحقيــق رؤيتنــا مــن خــال تســليم 
الجــودة،  عاليــة  عقاريــة  وخدمــات  منتجــات 
مجتمعيــة  أحيــاء  تطويــر  علــى  بالتركيــز 
المســاهمين. تطلعــات  وتحقيــق  متكاملــة 

الهوية: 

للقــوة  رمــزًا  بكونهــا  الشــركة  تفتخــر 
ومــن  العقــاري.  الميــدان  فــي  واالعتماديــة 
تتطلــع  حيــث  “إشــراق”،  معنــى  يتجلــى  هنــا 
بتفــاؤل  المشــرق  مســتقبلها  إلــى  الشــركة 

الباهــر. النجــاح  قمــم  نحــو  متألــق 
شــروق  فكــرة  الجديــدة  هويتنــا  تجســد 
يبشــر  ممــا  الحضــارة،  أرض  علــى  الشــمس 
ال  تــكاد  واعــدة  بفــرص  زاخــر  بمســتقبل 
ُتحصــى. وتعكــس الهويــة الجديــدة قيمنــا 
المؤسســية القائمــة علــى الثقــة واالســتقرار، 
ــا  ــا وتطلعاتن ــيرة نمّون ــع مس ــى م ــا يتماش بم
ــى  ــدف إل ــار، نه ــذا اإلط ــي ه ــتقبلية. وف المس
ــازة  ــا، وحي ــي أراضين ــة ف ــة التنمي ــة رحل مواصل
شــأنها  مــن  التــي  األصــول  مــن  المزيــد 

األربــاح. تحقيــق 

التأسيس ومســيرة تطور الشركة: 
(»إشــراق«  ش.م.ع«  لاســتثمار  إشــراق 
اســتثمارية  شــركة  هــي  »الشــركة«)  أو 
أبوظبــي  ســوق  فــي  مدرجــة  وعقاريــة 
لــأوراق الماليــة تتخــذ مــن أبوظبــي مقــرًا 
 2006 عــام  فــي  الشــركة  تأسســت  لهــا. 
»إشــراق  مســمى  تحــت  عقاريــة  كشــركة 
العــام  مــن  ينايــر  فــي  ش.م.خ«،  العقاريــة 

أعمالهــا  نمــوذج  »إشــراق«  عّدلــت   2017
ــوي  ــي ق ــق أداء مال ــن تحقي ــا م ــا يمكنه بم
وتســجيل نمــو صــاٍف فــي األربــاح. ويتولــى 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــي منص ــم الصديق جاس
ــً  ــو أيض ــتثمار« وه ــراق لاس ــركة »إش إدارة ش
أبوظبــي  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 

الماليــة. 

حققــت »إشــراق لاســتثمار« أرباحــً صافيــة 
لعــام  إماراتــي  درهــم  مليــون   3 بلغــت 
2018 مســّجلة بذلــك عامهــا الثانــي مــن 
الجديــدة.  اإلدارة  مظلــة  تحــت  الربحيــة 
ــت  ــام 2019، حقق ــن ع ــع األول م ــي الرب وف
ــون  ــة 2,1 ملي ــة بقيم ــً صافي ــركة أرباح الش
 %15 بنســبة  زيــادة  وشــهدت  درهــم، 
ــا  ــي إيراداته ــي صاف ــنوي ف ــاس س ــى أس عل

التمويليــة. النقديــة 

وفــي ظــل اإلدارة الجديــدة، حولــت »إشــراق 
لاســتثمار« تركيزهــا مــن أنشــطة التطويــر 
العقــارات  فــي  االســتثمار  إلــى  العقــاري 
ويعكــس  والصناديــق.  التجاريــة  واألصــول 
الجديــدة  المؤسســية  الهويــة  إطــاق 
»إشــراق  مــن  اســمها  وتغييــر  للشــركة 
العقاريــة« إلــى »إشــراق لاســتثمار« – والــذي 
ل  تــم اإلعــان عنــه فــي فبرايــر 2019 - تحــوُّ

الجديــد. أعمالهــا  ونمــوذج  الشــركة 

»æWƒdG ´hô°ûª∏d »°†a »YGQ

‹ÉŸG ∫ƒª°ûdGh ájQÉªãà°S’G á«Yƒà∏d

9 �شروط ملزمة ملنح ترخي�س »التقا�س العام«
 اأ�صدر مع�يل املهند�س �صلط�ن بن �صعيد املن�صوري، 
الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�ص�د،  وزي��ر 
امل�لية وال�صلع، قرارًا ينظم اأن�صطة ع�صو التق��س الع�م 
يف اأ�صواق الدولة، ب��صتثن�ء امل�ص�رف املحلية، وفروع 
مبزاولة  الهيئة  م��ن  له�  املرخ�س  الأجنبية  امل�ص�رف 
املوقع  بح�صب  امل�لية،  ل���لأوراق  الأم��ني  احلفظ  ن�ص�ط 

الإلكرتوين للهيئة.
ا�صرتطت  حيث  رئي�صة،  م���دة   16 يف  ال��ق��رار  وج���ء 
امل�دة الث�لثة منه، ملنح ترخي�س مزاولة ع�صو التق��س 
الع�م، توافر 9 ا�صرتاط�ت رئي�صية يف ط�لب الرتخي�س، 
اأجنبي  م�صرف  ف��رع  اأو  حمليً�  م�صرفً�  يكون  اأن  منه� 
اأو  الدولة،  يف  للعمل  املركزي  امل�صرف  من  له  مرخ�س 
�صركة و�ص�طة ملتزمة بن�صب امللءة امل�لية املعتمدة لدي 
الهيئة، اأو ع�صو تق��س اأجنبي مرخ�صً� له مبقر ت�أ�صي�صه 

خ��صعً�  يكون  اأن  على  الع�م،  التق��س  ن�ص�ط  مبزاولة 
ل�صلطة رق�بية مثيلة للهيئة، وح��صًل على موافقة اجلهة 

املعنية، وفقً� لق�نون ال�صرك�ت التج�رية.
كم� ا�صرتطت اأن تتوفر الأنظمة الفنية اللزمة ملزاولة 
التق��س  �صركة  مع  للربط  اجل�هزية  يفيد  وم�  الن�ص�ط، 
التق��س  �صركة  م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول  اأو  امل��رك��زي، 
املقر  توفري  مع  الرتخي�س،  �صدور  بعد  للربط  املركزي 
اللزمة  الفنية  والأنظمة  الإلكرتونية  والربامج  امللئم 

ملزاولة الن�ص�ط.
وج�����ءت امل�����دة اخل���م�����ص��ة م��ن ال���ق���رار، ل��ت��ح��دد م��دة 
�صدور  ت���ري��خ  م��ن  ت��ب��داأ  واح���دة،  �صنة  يف  الرتخي�س 
املقرر  ال�صنوي  للر�صم  وفقً�  �صنويً�  وجت��دد  الرخ�صة، 
من الهيئة، قبل انته�ء مدته� ب�صهر على الأقل، يف حني 
حددت امل�دة ال�ص�د�صة �صروط اإلغ�ء الرتخي�س، من خلل 

الرتخي�س  اإلغ�ء  بطلب  معه�  املتع�قد  اجله�ت  اإخط�ر 
قبل ثلثة اأ�صهر على الأقل من املوعد املحدد للإلغ�ء، مع 
ال�صتمرار يف مم�ر�صة الأعم�ل املنوطة به، اإىل حني قي�م 
تلك اجله�ت املتع�قد معه� ب�لتع�قد مع ع�صو تق��س ع�م 

بديل.
وب��خ�����ص��و���س اجل������زاءات ع��ل��ى امل��رخ�����س ل��ه��م غري 
امللتزمني ب�أحك�م القرار، فقد حددت امل�دة الرابعة ع�صر 
امل�لية،  الغرامة  ثم  ب���لإن��دار  تبداأ  اجل���زاءات،  من  ع��ددًا 
مرورًا بوقف الن�ص�ط ملدة ل تزيد عن 12 �صهرًا، وو�صوًل 
اإىل اإلغ�ء الرتخي�س، يف ح�لت فقدان �صرط من �صروط 
منح الرتخي�س، اأو الإخلل اجل�صيم ب�أي الواجب�ت اأو 
اللتزام�ت، اأو التخلف عن �صداد ر�صم التجديد ال�صنوي، 
اأو العلم�ت املقررة، اأو �صدور حكم ق�ص�ئي ب�ت يق�صي 

ب�إ�صه�ر اإفل�س ال�صركة.

توعية قانونية
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توعية قانونية

اأ�صدر مع�يل املهند�س �صلط�ن بن �صعيد املن�صوري، 
الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�ص�د،  وزي��ر 
الأنظمة  من  ع��ددًا  تعديل  ب�ص�أن  ق��رارًا  وال�صلع،  امل�لية 
امللكية  ونقل  والت�صوي�ت  واملق��صة  ب�لتداول  املتعلقة 

وحفظ الأوراق امل�لية.
وج�ء القرار يف 13 م�دة، حيث حددت امل�دة الث�لثة 
اإجراء التداول يف الأوراق امل�لية من خلل نظ�م  منه، 
مل  م�  وذل��ك  ال�صوق،  يف  املتوافر  الإل��ك��رتوين  التداول 
مبوجب  �صفق�ت  اإج���راء  على  م�صبقً�  ال�صوق  ي��واف��ق 
اخل��س  ال�صم�ن  م��ن   % 80 ت��ت��ج���وز  خ��صة  اأوام����ر 

ب�لو�صيط اأو ع�صو التق��س الع�م اأو �ص�نع ال�صوق.
اأم� امل�دة الرابعة من القرار، فقد حظرت على رئي�س 
امل�لية  اأوراقه�  املدرجة  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  واأع�ص�ء 
يف ال�صوق ومديره� الع�م اأو اأي من املوظفني املطلعني 
اأو  بنف�صه  التع�مل  لل�صركة،  اجلوهرية  املعلوم�ت  على 
حل�ص�ب  اأخ��رى  �صفة  ب���أي  اأو  الغري  بو�ص�طة  حل�ص�به 
غريه، يف الأوراق امل�لية لل�صركة ذاته� اأو ال�صركة الأم 
اأو الت�بعة اأو ال�صقيقة اأو احلليفة لتلك ال�صركة، اإذا ك�نت 
اأيً� من هذه ال�صرك�ت مدرجة اأوراقه� يف ال�صوق، وذلك 
اأي�م عمل من الإعلن عن اأي معلومة جوهرية   10 قبل 
م� مل تكن املعلومة ن�جتة عن اأحداث ط�رئة، اأو قبل 15 
اأو  ال�صنوية  ن�صف  اأو  الربعية  الفرتة  نه�ية  من  يومً� 

ال�صنوية وحلني الإف�ص�ح عن البي�ن�ت امل�لية.
والزمت امل�دة ال�ص�د�صة من القرار، الو�صيط وع�صو 
عملية  ت��وىل  ال���ذي  ال�����ص��وق  و���ص���ن��ع  ال��ع���م،  التق��س 
وفقً�  عليه  امل�صتحق  ال�����ص���يف  املبلغ  ب�����ص��داد  ال�����ص��راء 
امل�صتحق  ال�ص�يف  ب�ص�أن  املق��صة  عن  ال�ص�در  للتقرير 
�صريطة  املق��صة،  الذي حتدده  الإج��راء واملوعد  ح�صب 
الت�يل  الث�ين  العمل  يوم  انته�ء  املوعد  ذلك  يتعدى  األ 

ليوم التداول.

جمل�ص التاأديب 
امل�صرف  خم�طبة  القرار  من  ال�ص�بعة  امل���دة  واأك��دت 
املرت�صدة  املب�لغ  و�صداد  لت�صييل  ال�صم�ن  اأ�صدر  الذي 
الع�م  التق��س  ع�صو  اأو  الو�صيط  اأخ��ل  اإذا  ذمتهم  يف 
ال��ق��رار،  م��ن  ال�ص�د�صة  امل����دة  بحكم  ال�صوق  �ص�نع  اأو 
اأو  الو�صيط  ت�صبب  اإذا  الث�منة  امل����دة  ج����ءت  بينم� 
ت�صوية  ت���أخ��ري  يف  ال�صوق  �ص�نع  اأو  التق��س  ع�صو 
ال�صفق�ت التي يكون اأي منهم طرفً� فيه� لأكرث من مرتني 
متت�ليتني اأج�ز لل�صوق اإح�لتهم اإىل جمل�س الت�أديب اأو 
الهيئة - ح�صب الأحوال - وذلك دون الإخلل ب�لأحك�م 
وق���رارات  والأن��ظ��م��ة  ال��ق���ن��ون  يف  عليه�  املن�صو�س 

ال�صوق ال�ص�درة تنفيذًا له.

واألزمت امل�دة الت��صعة املق��صة ب�إ�صدار الأمر ب�صداد 
اأو  الع�م  التق��س  ع�صو  اأو  للو�صيط  امل�صتحق  املبلغ 
لتقريره�  وفقً�  البيع  عملية  توىل  الذي  ال�صوق  �ص�نع 
ب�ص�أن ال�ص�يف امل�صتحق، وذلك ح�صب الإجراء واملوعد 
املوعد  ذل��ك  يتعدى  األ  �صريطة  املق��صة،  حت��دده  ال��ذي 

انته�ء يوم العمل الث�ين الت�يل لت�ريخ التقرير.
الو�صيط  يلتزم  القرار،  من  الع��صرة  للم�دة  ووفقً� 
اأو ع�صو التق��س الع�م اأو �ص�نع ال�صوق بدفع الأموال 
امل�صتحقة للم�صتثمر اأو بقيده� يف ح�ص�ب ذلك امل�صتثمر 
لدى الو�صيط اأو ع�صو التق��س الع�م خلل مدة غ�يته� 
امل�دة  ال�صفقة، فيم� راعت  الت�لي�ن لإمت�م  العمل  يومي 
والت�صوية  للتق��س  املنظمة  الأح��ك���م  ع�صرة  احل���دي��ة 
ع�صو  اأو  الو�صيط  يتمكن  مل  اإذا  النظ�م،  بهذا  ال��واردة 
التق��س الع�م اأو �ص�نع ال�صوق اأو الب�ئعون من ت�صليم 

الأوراق امل�لية حمل ال�صفقة يف ت�ريخ الت�صوية، وجب 
النظ�م اخل��س  اتب�ع الإج��راءات املن�صو�س عليه� يف 
 ،)DVP( الدفع  مق�بل  الت�صليم  اأ�ص��س  على  ب�لت�صوية 
امل�لية  الأوراق  ت�صليم  يف  ب�لإخف�ق  يتعلق  فيم�  وذلك 

والتعوي�س النقدي.
اأي �صخ�س  وبخ�صو�س اجلزاءات يف ح�ل خم�لفة 
ال�ص�درة  الأنظمة  اأو  الق�نون  اأو  ال��ق��رار  ه��ذا  لأح��ك���م 
 5 مبقت�ص�ه، فقد حددت امل�دة الث�نية ع�صرة من القرار 
امل�لية  الغرامة  ثم  ب�لإندار  تبداأ  اجل��زاءات،  من  اأن��واع 
التي ل تتج�وز 100 األف درهم، مرورًا بوقف امل�صتثمر 
الأ�صخ��س  اإيق�ف  اإىل  ع�م، وو�صوًل  على  تزيد  ل  ملدة 
املعتمدين عن مزاولة املهنة ملدة ل جت�وز ال�صهرين، اأو 
اإلغ�ء العتم�د، اأو الإيق�ف عن مزاولة الن�ص�ط املرخ�س 
من قبل الهيئة ملدة ل تزيد على ع�م اأو اإلغ�ء الرتخي�س. 

5 جزاءات على المخالفين من المستثمرين والوسطاء 

تعديل نظم تداول ومقا�شة وت�شويات ونقل ملكية وحفظ الأوراق املالية

 تعريف امل�شتثمر املوؤهل 
 اأ������ص�����در م����ع�����يل امل���ه���ن���د����س ����ص���ل���ط����ن ب����ن ���ص��ع��ي��د امل����ن���������ص����وري، وزي�������ر الق����ت���������ص�����د، رئ��ي�����س 
امل����وؤه����ل. امل�����ص��ت��ث��م��ر  ت���ع���ري���ف  ب�������ص����أن  ق��������رارًا  وال�������ص���ل���ع،  امل����ل���ي���ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  اإدارة   جم��ل�����س 
امل�����ص��ت��ث��م��ر  ت���ع���ري���ف  ت���ع���دي���ل  ع���ل���ى  م���ن���ه،  امل��������دة الأوىل  ن�����ص��ت  م�����دت����ني، ح���ي���ث  ال����ق����رار يف  وج�������ء 
امل����وؤه����ل يف ك����ف���ة الأن���ظ���م���ة ال���������ص�����درة ع����ن ال��ه��ي��ئ��ة ل���ي���ك���ون امل�����ص��ت��ث��م��ر امل����وؤه����ل ه����و ال�����ص��خ�����س 
ال�������ص���روط. م���ن  ل���ع���دد  وف���ق���ً�  ب���ذات���ه  ا���ص��ت��ث��م���رات��ه  اإدارة  ع��ل��ى  ال����ق�����در  الع���ت���ب����ري  اأو   ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الهيئة  من  املرخ�صة  واجله�ت  الدولية  واملنظم�ت  الهيئ�ت  تكون  اأن  القرار  من  الأوىل  امل���دة  وت�صمنت 
مليون   75 قيمته�  ت�صل  ميزانية  ب�إجم�يل  امل�لية  البي�ن�ت  من  لعدد  امل�صتويف  العتب�ري  ال�صخ�س  اأو 
7 مليني درهم. بقيمة  راأ�صم�ل  اأو  اأم��وًل  اأو ميلك  150 مليون درهم،  بقيمة  اأو �ص�يف ع�ئد �صنوي   درهم، 
مثيلة  رق�بية  جهة  اأي  من  اأو  الهيئة  من  املعتمد  ال�صخ�س  وهو  الطبيعي  لل�صخ�س  تعريفً�  القرار  وت�صمن 
ملزاولة اأي من امله�م املرتبطة ب�لأن�صطة اأو اخلدم�ت امل�لية، فيم� ا�صرتط القرار يف ال�صخ�س الطبيعي، اأن 
يكون م�لكً� ل�ص�يف حقوق ملكية مببلغ 4 مليني درهم، ودخله ال�صنوي ل يقل عن مليون درهم، واأن يقر ب�أن 

لديه اخلربة واملعرفة مبج�ل ال�صتثم�ر وخم�طره.
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اأ�صدر مع�يل املهند�س �صلط�ن بن �صعيد املن�صوري، 
الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�ص�د  وزي��ر 
»املعلومة  ت��ع��ري��ف  بتعديل  ق����رارًا  وال�����ص��ل��ع،  امل���ل��ي��ة 
الهيئة،  ع��ن  ال�����ص���درة  الأن��ظ��م��ة  ك�فة  يف  اجل��وه��ري��ة« 
اأو  املعلومة  تلك  هي  اجلوهرية  املعلومة  تكون  بحيث 
الت�أثري  �ص�أنه�  من  التي  الواقعة  اأو  القرار  اأو  احل��دث 
امل�لية،  الورقة  �صعر  على  مب��صر  اأو غري  مب��صر  ب�صكل 
اأو حركة اأو حجم تداوله�، اأو يكون له� ت�أثري على قرار 

امل�صتثمر.

7 مواد
وج�ء القرار ال�ص�در عن جمل�س اإدارة هيئة الأوراق 
امل�لية وال�صلع، يف �صبع مواد، حيث اأكدت امل�دة الأوىل 
�صبيل  على  اجل��وه��ري��ة،  املعلوم�ت  م��ن  ع��دد  على  منه 
اأو  زي����دة  الأرب�����ح،  ت��وزي��ع  ومنه�  احل�صر،  ل  امل��ث���ل 
اإدارة  اأع�ص�ء جمل�س  التغيري يف  امل�ل،  راأ�س  تخفي�س 
ن�ص�ط  تغيري  العلي�،  التنفيذية  اإدارت��ه���  اأو  ال�صركة 
الندم�ج،  اأو  ال�صتحواذ  عملي�ت  غر�صه�،  اأو  ال�صركة 
الإف��ل���س،  اأو  الختي�رية  الت�صفية  اأو  الهيكلة  اإع���دة 

تق�رير الت�صنيف الئتم�ين.
الأخرى  امل�صطلح�ت  من  عددًا  التعديل  ت�صمن  كم� 
على  ت��ط��راأ  ق��د  التي  املهمة  التغيريات  مقدمته�،  ويف 
امل�ل،  راأ���س  من  ف�أكرث   % 5 بلغت  متى  ال�صركة  اأ�صول 
اأو العقود اأو اللتزام�ت امل�لية التي تربمه� ال�صركة اأو 
اأو  امل�ل،  راأ�س  من  ف�أكرث   % 5 ن�صبة  بلغت  متى  تلغيه� 
اإ�صدار ال�صندات اأو ال�صكوك اأو اأي تغيري يطراأ عليه�، 
العلقة،  ذات  الأط��راف  مع  والتع�ملت  ال�صفق�ت  اأو 
اأو  الأم،  ال�صركة  اأو  اأفرعه�  اأحد  اأو  ال�صركة  توقف  اأو 
ن�ص�طه�،  مزاولة  عن  احلليفة  اأو  الت�بعة  اأو  ال�صقيقة 
اأو اأي دعوى ق�ص�ئية تكون ال�صركة اأو اأي من اأع�ص�ء 
فيه�  طرفً�  العلي�  التنفيذية  اإدارته�  اأو  اإدارته�  جمل�س 

بحكم من�صبهم اأو وظيفتهم.

اإخطار الهيئة واإدارة ال�سوق 
امل���دة  تعديل  ال��ق��رار  م��ن  الث�لثة،  امل���دة  وت�صمنت 
 2000 ل�صنة   3 رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  من   33

حيث  وال�صف�فية،  ب�لإف�ص�ح  اخل��س  النظ�م  �ص�أن  يف 
اأوراقه�  اإدراج  التي مت  اأو اجلهة  ال�صركة  امل�دة  األزمت 
عن  ال�صوق  واإدارة  الهيئة  ب�إخط�ر  ال�صوق  يف  امل�لية 
اأي معلوم�ت جوهرية، موؤكدة اأن ملجل�س اإدارة ال�صوق 
حق ن�صر اأي بي�ن يتعلق بتلك املعلوم�ت اجلوهرية يف 

ال�صحف املحلية وو�ص�ئل الإعلم التي يراه� من��صبة.
كم� ن�صت امل�دة الرابعة من القرار على تعديل امل�دة 
 2000 ل�صنة   3 رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  من   34

لتلزم  وال�صف�فية،  ب�لإف�ص�ح  اخل��س  النظ�م  �ص�أن  يف 
يف  امل�لية  اأوراق��ه���  اإدراج  مت  التي  اجلهة  اأو  ال�صركة 
ب�أو�ص�عه�  تتعلق  اإي�ص�حية  معلومة  اأي  بن�صر  ال�صوق 
ال��ت��ع���م��ل واط��م��ئ��ن���ن  ���ص��لم��ة  واأن�����ص��ط��ت��ه���، مب��� يكفل 
امل���دة  ج���ءت  فيم�  ذل��ك،  منه�  طلب  متى  امل�صتثمرين 

املعلوم�ت  بن�صر  ال�صركة  لتلزم  القرار  من  ال�ص�د�صة 
والبي�ن�ت التي يتم الإف�ص�ح عنه� للجه�ت الرق�بية اأو 
اأو اجلمهور على املوقع الإلكرتوين اخل��س  الأ�صواق 
الر�صمية،  ب�جلريدة  القرار  ين�صر  اأن  على  ب�ل�صركة، 

ويعمل به خلل 30 يومً� من ت�ريخ ن�صره.

 تعديل تعريف املعلومة »اجلوهرية« 
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�صعيد  بن  �صلط�ن  املهند�س  مع�يل  اأ���ص��در   
جمل�س  رئي�س  القت�ص�د  وزي���ر  امل��ن�����ص��وري، 
ق��رارًا  وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  هيئة  اإدارة 
ال�صرك�ت  مع  ب�لتع�مل  اخل��صة  الآلية  ينظم 
ح�ل  يف  املحلية  امل���ل��ي��ة  ب���لأ���ص��واق  امل��درج��ة 
من  ف���أك��رث   % 20 امل��رتاك��م��ة  خ�ص�ئره�  ب��ل��وغ 
راأ�س م�له�، حيث ت�صمن القرار خطة مع�جلة 
به�  املرتبطة  والإج���راءات  املرتاكمة  اخل�ص�ئر 

على ال�صرك�ت امل�ص�همة الع�مة املحلية فقط.

8 مواد رئي�سة
وج����ء ال��ق��رار يف 8 م���واد رئ��ي�����ص��ة، حيث 
األزمت امل�دة الث�لثة منه ال�صركة عند اإف�ص�حه� 
اأو ال�صنوية التي  عن البي�ن�ت امل�لية املرحلية 

مرتاكمة  خ�ص�ئر  تت�صمن 
من  اأق���ل  اإىل   % 20 بلغت 
50 % من راأ�س م�له�  ن�صبة 
حتليل  اإف�ص�حه�  بت�صمني 
تف�صيلي� للخ�ص�ئر ون�صبته� 
والأ�صب�ب  امل���ل،  راأ���س  من 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ص��ة 

وت�ريخه�،  امل��رتاك��م��ة،  اخل�ص�ئر  ه��ذه  ب��ل��وغ 
ملع�جلته�.  اتخ�ذه�  �صيتم  التي  والإج����راءات 
كم� ت�صمنت امل�دة، اإلزام ال�صوق امل�يل اإ�ص�فة 
ا�صم  ج�نب  اإىل  الأ�صفر  ب�للون  مميزة  علمة 
ال�صركة على �ص��ص�ت التداول تفيد اأن اخل�ص�ئر 
اأقل  اإىل   % 20 ن�صبة  بلغت  لل�صركة  املرتاكمة 
�صدور  ف��ور  م�له�  راأ���س  من   % 50 ن�صبة  من 
الإف�ص�ح عن البي�ن�ت امل�لية، فيم� األزمت امل�دة 
العلمة  بحذف  ال�صوق  قي�م  ب�صرورة  اأي�صً� 
ال�����ص��رك��ة ع��ن انخف��س  اإع����لن  ف���ور  امل��م��ي��زة 

خ�ص�ئره� اإىل اأقل من 20 % من راأ�س م�له�.
اأم���� امل�����دة ال��راب��ع��ة م��ن ال���ق���رار، ف���أل��زم��ت 
امل�لية  بي�ن�ته�  ع��ن  اإف�ص�حه�  عند  ال�صركة 
خ�ص�ئر  تت�صمن  التي  ال�صنوية  اأو  املرحلية 
راأ�س  من  ف�أكرث   % 50 ن�صبة  بلغت  مرتاكمة 
تف�صيلي�  حتليل  الإف�����ص���ح  بت�صمني  م�له� 
من  ون�صبته�  ومقداره�،  املرتاكمة،  للخ�ص�ئر 
اأدت  التي  الرئي�صة  والأ���ص��ب���ب  امل����ل،  راأ����س 
وت�ريخ�،  املرتاكمة،  اخل�ص�ئر  هذه  بلوغ  اإىل 
ملع�جلته�،  اتخ�ذه�  �صيتم  التي  والإج���راءات 
مميزة  علمة  ب�إ�ص�فة  ال�صوق  يقوم  اأن  ف�صًل 
على  ال�صركة  ا�صم  ج�نب  اإىل  الأحمر  ب�للون 
املرتاكمة  اخل�ص�ئر  اأن  تفيد  التداول  �ص��ص�ت 

50 % ف�أكرث من راأ�س  لل�صركة قد بلغت ن�صبة 
البي�ن�ت  ع��ن  الإف�����ص���ح  ���ص��دور  ف���ور  م���ل��ه��� 
قي�م  �صرورة  اأي�صً�  امل�دة  األزمت  فيم�  امل�لية، 
اإع��لن  ف��ور  املميزة  العلمة  بحذف  ال�صوق 
من  اأقل  اإىل  خ�ص�ئره�  انخف��س  عن  ال�صركة 

20 % من راأ�س م�له�.

اإل��زام  القرار،  من  الرابعة  امل���دة  وت�صمنت 
والتي  املحلية،  الع�مة  امل�ص�همة  ال�صرك�ت 
ف�أكرث   % 50 ن�صبة  املرتاكمة  خ�ص�ئره�  بلغت 
خطة  عن  وال�صوق  الهيئة  من  لكل  ب�لإف�ص�ح 
اخلطة  تلك  تكون  اأن  على  اخل�ص�ئر  مع�جلة 
معتمدة من جهة ذات خربة فنية وم�لية توافق 
عليه� الهيئة خلل فرتة ل تتج�وز 30 يومً� من 
اإلزام  امل�لية، مع  البي�ن�ت  الإف�ص�ح عن  ت�ريخ 
ال�����ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
جلنة  بت�صكيل  اخل������ص��رة 
ت�صمى »جلنة مت�بعة تنفيذ 
خ��ط��ة م��ع���جل��ة اخل�����ص���ئ��ر 
يقل  ل  بحيث  امل��رتاك��م��ة«، 
عدد اأع�ص�ئه� عن ثلثة من 
جمل�س  اأع�ص�ء  اأحد  بينهم 
التي  اخل��ربة  ذات  واجلهة  امل�صتقلني  الإدارة 
بح�صب  ال�صركة  وتلتزم  الهيئة.  عليه�  وافقت 
للهيئة  ب�لإف�ص�ح  ال��ق��رار،  م��ن  الرابعة  امل����دة 
طلب  على  بن�ء  اأو  �صهري  وب�صكل  وال�صوق 
الهيئة اأو ال�صوق، عن تف��صيل تنفيذ اخلطة مع 
حتديث التوقع�ت والأرق�م الواردة يف اخلطة 
الزمت  بينم�  ل���لأداء،  ان��ح��راف  اأي  وم���ربرات 
امل�دة ال�ص�د�صة من القرار ال�صركة عند اإف�ص�حه� 
ح�ل  ال�صنوية  اأو  املرحلية  امل�لية  بي�ن�ته�  عن 
انخف��س خ�ص�ئره� املرتاكمة اإىل اأقل من ن�صبة 
50 % من راأ�س م�له� بت�صمني اإف�ص�حه� حتليل 

تف�صيلي� للخ�ص�ئر املرتاكمة.

اجلزاءات
ال�صرك�ت  على  ب���جل��زاءات  يتعلق  وفيم� 
اأن  ال�ص�بعة،  امل����دة  فن�صت  للقرار،  املخ�لفة 
القرار  اأح��ك���م  خم�لفة  ح���ل  يف  احل��ق  للهيئة 
اأربعة ج��زاءات منه�  اأكرث من  اأو  توقيع واحد 
ل  مب���  م�لية  غ��رام��ة  توقيع  اأو  ال�صركة  اإن���ذار 
وقف  اأو  ق���ن��ون��ً�،  عليه  املن�صو�س  ي��ت��ج���وز 
يف  ال�صركة  اإدراج  اإل��غ���ء  اأو  ال�صركة،  ت��داول 
ال�صوق امل�يل، على اأن يعمل ب�لقرار من ت�ريخ 

�صدوره ون�صره ب�جلريدة الر�صمية.

قرار ينظم اآلية التعامل مع »ال�شركات 
اخلا�شرة« املدرجة بالأ�شواق املالية الدولة

 التقارير المالية لألنشطة 

المرخصة 
وزير  املن�صوري،  �صعيد  بن  �صلط�ن  املهند�س  مع�يل  اأ�صدر   
وال�صلع،  امل�لية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�ص�د، 

قرارًا ب�ص�أن التق�رير امل�لية للأن�صطة املرخ�صة.
منه،  الأوىل  امل���دة  عدلت  م��واد، حيث  ث��لث  القرار يف  وج���ء 
الهيئة رقم )157ر( ل�صنة  اإدارة  11( من قرار جمل�س  امل�دة )3 - 
وعقود  ال�صلع  وت��داول  ب���إدراج  اخل��س  النظ�م  �ص�أن  يف   2005

امل�لية  ب�لتق�رير  الهيئة  بتزويد  ال�صرك�ت  اإلزام  خلل  من  ال�صلع، 
يومً�   45 مدقق احل�ص�ب�ت اخل�رجي خلل  من  مراجعة  املرحلية 
من انته�ء الفرتة الربعية، وموقعة من ال�صخ�س املخول ب�لتوقيع 
امل���يل  ب�لتقرير  الهيئة  ت��زوي��د  م��ع  ال�����ص��رك��ة،  ت�أ�صي�س  عقد  يف 
امل�لية، حيث  ال�صنة  انته�ء  اأ�صهر من  املدقق خلل ثلثة  ال�صنوي 
و�صرك�ت  وفروعه�  والأجنبية  املحلية  امل�ص�رف  امل���دة  ا�صتثنت 

التمويل من التق�رير املطلوبة.
كم� عدلت امل�دة رقم 9 من قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم )48 ر( 
ل�صنة 2008 ب�ص�أن ال�صت�ص�رات امل�لية والتحليل امل�يل، من خلل 
�صرورة تزويد الهيئة ب�لتقرير امل�يل ال�صنوي املدقق خلل ثلثة 
التق�رير املرحلية خلل  امل�لية، ف�صًل عن  ال�صنة  انته�ء  اأ�صهر من 
مدة ل تتج�وز ال�45 يومً�، وتعديل امل�دة 7 من قرار جمل�س اإدارة 
الهيئة رقم )29 ر( ل�صنة 2009 ب�ص�أن تنظيم ن�ص�ط احل�فظ الأمني 
رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  من   11 وامل���دة  امل�لية،  ل���لأوراق 
اخل�م�صة  الفقرة  األزمت  حيث  ال�صتثم�ر،  اإدارة  نظ�م  ب�ص�أن   )1(
ال�صركة  اأن�صطة  عن  دورية  بتق�رير  الهيئة  بتزويد  ال�صرك�ت  منه 
اأ�صم�ء  وع��دد  ال�صركة  مبعرفة  ت��دار  التي  الأم���وال  حجم  ومنه� 
وحجم ا�صتثم�رات وتع�ملت عملء ال�صركة ومعدلت دوران تلك 
واأ�صواق  اأدوات  امل��دارة على  الأم��وال  الأم��وال، وبي�ن توزيع�ت 

ال�صتثم�ر املختلفة.
الهيئة  اإدارة  )17( من قرار جمل�س  امل�دة رقم  القرار  كم� عدل 
الأوراق  يف  الو�ص�طة  بنظ�م  اخل��س   2014 ل�صنة  ر(   27( رقم 
ال�صهرية حول تع�ملت  الهيئة ب�لتق�رير  امل�لية، من خلل تزويد 
الأوراق امل�لية اخل��صة بكل من اأع�ص�ء جمل�س اإدارة ال�صركة اأو 
من  اأي�م عمل   5 له�، خلل  الت�بعة  ال�صرك�ت  اأو  املدير وموظفيه� 

انته�ء ال�صهر، اإيل ج�نب التق�رير املرحلية وال�صنوية.
10 من قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم   وعدل القرار امل�دة رقم 
ال�صلع،  �صوق  يف  التق��س  اأعم�ل  تنظيم  ب�ص�أن   2015 ل�صنة   11

اإدارة الهيئة رقم )22 رم( ل�صنة  16 من قرار جمل�س  وامل�دة رقم 
8 من  2016 ب�ص�أن تنظيم اأعم�ل �صركة التق��س املركزي، وامل�دة 

تنظيم  ب�ص�أن   2017 ل�صنة  رم(   3( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار 
الهيئة  اإدارة  7 من قرار جمل�س  الرتويج والتعريف، وامل�دة رقم 
الإداري��ة  اخلدم�ت  ن�ص�ط  تنظيم  ب�ص�أن   2017 ل�صنة  رم(   4( رقم 

ل�صن�ديق ال�صتثم�ر.
8 من قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم  كم� عدل القرار امل�دة رقم 
الت�صنيف  وك���لت  ترخي�س  تنظيم  ب�ص�أن   2018 ل�صنة  ر(   18(
ب�ص�أن  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  من   10 رقم  وامل���دة  الئتم�ين، 

تنظيم ن�ص�ط الإيداع املركزي.

 القرار تضمن خطة لمعالجة 
الخسائر المتراكمة 

واإلجراءات المرتبطة بها 
على الشركات المساهمة 

العامة المحلية فقط

توعية قانونية



45أوراق مالية

www.sca .gov.ae

»æ«JÓH »YGQ»ÑgP »YGQ»°†a »YGQ



أخبار الهيئة

أوراق مالية 46

مقدمــة في األوراق المالية واالســتثمار –   •
الدولي. المنهج 

األنظمــة واللوائــح المالية في دولة اإلمارات   •
العربيــة المتحدة

المالية  األوراق   •

المخاطر التشــغيلية  •

مخاطــر الخدمات المالية  •

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات   •
واالســتثمار- المستوى الثالث

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات –   •
المســتوى الرابع متقدم

االمتثــال للوائح األنظمة الماليــة العالمية.  •

خدمات
مركز التدريب 

واالختبارات 
املهنية 

برنامــج اختبارات الترخيــص المهني: 

ــتثمار  ــد االس ــع معه ــاون م ــة بالتع ــر العالمي ــل المعايي ــً ألفض ــه وفق ــم تصميم ــذي ت ــج ال ــى البرنام بمقتض
التأهيــل المهنــي  الرائــدة عالميــً فــي مجــال  CISI، إحــدى الجهــات  واألوراق الماليــة بالمملكــة المتحــدة 
8 اختبــارات  للعامليــن فــي صناعــة الخدمــات الماليــة، يقــوم مركــز التدريــب واالختبــارات المهنيــة بإجــراء 

تتضمــن: المهنــي  للترخيــص 

ويتوجـــه البرنامـــج فـــي األســـاس للفئـــات العاملـــة 
 7 ــن  ــة، والتـــي تتضمـ ــاطة بالدولـ ــركات الوسـ فـــي شـ

مســـارات للمهـــن المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة هـــي:

ممثلـــي الوســـطاء/ وضبـــاط االمتثـــال ومســـؤولي 
ـــن/  ـــن الداخليي ـــوال والمراقبي ـــل األم ـــة غس مكافح
ــداول ومســـؤول  ــري التـ ــات ومديـ ــري العمليـ ومديـ
التقـــاص/ ومســـؤولي إدارة المخاطـــر/ والمحلليـــن 
الماليـــن/و مديـــري اســـتثمار ورؤســـاء االســـتثمار/ 

ومديـــري الترويـــج. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك يقــدم المركــز عــدة خدمــات 
معادلــة  برنامــج  بتوفيــر  يقــوم   حيــث  أخــرى 
وبرنامــج  المهنيــة،  واالختبــارات  الشــهادات 
CPD، وكذلــك الــورش  التعليــم المهنــي المســتمر 

قطــاع رأس المــال. التدريبيــة المتخصصــة فــي 

www.sca.gov.ae


