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أخبار الهيئة

ل��ن��ت��وا���ص��ل ب�لا ح��دود
يف �أي وقت ويف �أي مكان
الآن...وبعد �أن �أ�صبحت خدمات هيئة الأوراق املالية وال�سلع
مبتناول يدك �أينما كنت ويف �أي وقت �شئت على �أي من الأجهزة
الذكية ومن خالل مركز التطبيقات جوجل بالي و�أبل �ستور
فقد �أ�صبح ب�إمكانك االطالع على قانون الهيئة والأنظمة
ال�صادرة مبقت�ضاه وكذلك التعميمات والقرارات ذات
ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من ميزة
حمرك البحث املتوفرة بكل من اللغتني
العربية والإجنليزية.

www.sca.gov.ae
أوراق مالية
2

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

م .سلطان بن سعيد المنصوري

يتزامن �صدور هذا العدد من جملة "�أوراق مالية" مع مرور  20عام ًا على �صدور قرار املغفور له ب�إذن الله
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب الله ثراه رقم ( )4ل�سنة  2000الذي و�ضع حجر الأ�سا�س يف �صرح هيئة
الأوراق املالية وال�سلع والأ�سواق املالية النظامية بالدولة.
ومنذ ذلك احلني انطلقت الهيئة بخطوات �سريعة من �أجل حتقيق الأهداف التي �أنيطت بها ،فقامت بتطوير
منظومة ت�شريعية متكاملة تتناول كل مايتعلق ب�إ�صدار و�إدراج وتداول الأوراق املالية وعقود ال�سلع و�آلياتها،
كما قامت باتخاذ الإجراءات التي من �ش�أنها النهو�ض ب�سوق ر�أ�س املال الوطني بناء على �أ�س�س علمية ومهنية
ووفق �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية.
وقطعت الهيئة �شوط ًا مهم ًا على طريق تطوير الأ�سواق املالية وترقيتها �إىل �أ�سواق نا�شئة على م�ؤ�شر
"مورجان �ستانلي" للأ�سواق املالية وم�ؤ�شر "فوت�سي" للأ�سواق الثانوية النا�شئة ،وهما من �أبرز م�ؤ�شرات
الأ�سواق املالية العاملية ،الأمر الذي �أ�سهم يف تعزيز تناف�سية هذه الأ�سواق على امل�ستوى العاملي وزاد من
جاذبيتها لدى امل�ستثمرين الأجانب ،ثم �أتبعت الهيئة ذلك بعدد من املبادرات والإجراءات التي متهد الطريق
نحو ترقية الأ�سواق �إىل �أ�سواق متقدمة ،وت�ضمن ذلك تفوي�ض الأ�سواق املالية بع�ض اخت�صا�صات الهيئة
وفق منهجية الأ�سواق ذاتية التنظيم  SROوحتويلها من منط الأ�سواق الر�أ�سية �إىل منوذج الأ�سواق الأفقية،
وقد تطلب ذلك �إجراء تطوير على البنية الت�شريعية للأ�سواق لتمهيد الطريق لظهور �شركات تقا�ص و�إيداع
وت�سوية منف�صلة.
ومار�ست الهيئة �صالحياتها يف الرتخي�ص لعدد من �أهم اخلدمات والآليات املالية وفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية ،كو�سطاء الأوراق املالية وال�سلع ،و�شركات اخلدمات املالية ،والتقا�ص املركزي ،و�شركات اال�ستثمار،
وذلك �إ�ضافة �إىل قيد ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة متهيد ًا للإدراج.
وقد تفردت هيئة الأوراق املالية وال�سلع بني نظرياتها يف املنطقة بكونها اجلهة الرقابية الوحيدة يف
املنطقة العربية التي تتوىل الإ�شراف على بور�صة لتداول عقود ال�سلع ،بعد �أن قامت العام  2005برتخي�ص
بور�صة دبي للذهب وال�سلع ك�أول بور�صة من نوعها على امل�ستوى الإقليمي ،بجانب �سوقي �أبو ظبي للأوراق
املالية ودبي املايل اللذين رخ�صتهما الهيئة العام .2000
كذلك كانت الهيئة الأوىل يف املنطقة العربية التي بادرت بتطبيق نظام االف�صاح االلكرتوين  ،XBRLوكذلك
الأوىل عاملي ًا يف تطبيق هذا النظام باللغة العربية ،ومبا يتفق مع النظام املايل الإ�سالمي .كما كانت اجلهة
التنظيمية الأوىل يف املنطقة العربية التي تقوم بالتطبيق الإلزامي لقرار "�ضوابط احلوكمة واالن�ضباط
امل�ؤ�س�سي" �ضمانا التباع قواعد الإدارة الر�شيدة .وف� ً
ضال عن ذلك �أ�س�ست �أول مركز للتدريب واالختبارات
املهنية بغر�ض ت�أهيل العاملني يف �صناعة اخلدمات املالية يقوم بتقدمي برنامج ي�ضاهي نظريه يف �أف�ضل
الأ�سواق املالية العاملية.
وعلى م�ستوى العالقات الدولية �أ�س�ست الهيئة "احتاد هيئات الأوراق املالية العربية" ك�أول احتاد مهني
من نوعه يف الوطن العربي ،ومت اختيار دولة الإمارات كمقر له ولأمانته العامة ،كما �أ�صبحت الهيئة ع�ضوا
ن�شط ًا يف العديد من املنظمات الدولية وعلى ر�أ�سها املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية "�أيو�سكو" التي
فازت الهيئة بع�ضوية جمل�س �إدارتها ور�أ�ست جلنة الأ�سواق النا�شئة بها التي تعترب �أكرب و�أهم جلانها ،كما
تبو�أت مقعد نائب رئي�س املنظمة.
ومبثل ماحظيت به الهيئة من تقدير على ال�صعيد الدويل مت تكرمي الهيئة على �أعلى امل�ستويات يف دولة
الإمارات حيث كرمتها القيادة الر�شيدة للدولة عدة مرات بعد فوزها بجائزة حممد بن را�شد للأداء احلكومي
املتميز –�ضمن برنامج ال�شيخ خليفة للتميز احلكومي التي تعد �أرفع جائزة للتميز امل�ؤ�س�سي على م�ستوى
اجلهات احلكومية االحتادي– وكذلك جائزة الإم��ارات للموارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية ،و جائزة
�أف�ضل مبادرة داعمة للتوازن بني اجلن�سني على م�ستوى الدولة وجائزة الإم��ارات للموارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية.
ولي�س هذا �إال غي�ض من في�ض ونذر ي�سري من �سرية الهيئة احلافلة بالإجنازات على مدى عقدين من الزمن،
ومل يكن ليتحقق ذلك �إال بدعم القيادة احلكيمة للدولة وت�شجيعها املتوا�صل وت�سخري كافة الإمكانات الالزمة
من �أجل حتقيق املراكز الأوىل عاملي ًا والو�صول بالأ�سواق املالية بالدولة �إىل م�صاف الأ�سواق املالية املتقدمة.
ن�س�أل الله التوفيق وال�سداد،،
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عزيزي امل�ستثمر ..احر�ص على االطالع على
أخبار الهيئة
«دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة»
عرب البوابة الإلكرتونية للهيئة www.sca.gov.ae
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كلمة الرئيس التنفيذي
• نظام الأ�سهم املمتازة ،وكذلك �ضوابط حتديد اجلهات
مع مطلع العام اجلديد وبداية العقد الثالث من عمر
ً
املهمة نظاميا ( SIFIاخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة) و�إج��راءات
الهيئة التي ت�أ�س�ست العام 2000م ترنو هيئة الأوراق
التعامل معها.
املالية وال�سلع للم�ستقبل بنظرة متفائلة ،وت�ضع ن�صب
وف� ً
ضال عن ذلك من املقرر �أن يتم خالل العام  2020جتميع
�أعينها تنفيذ املبادرات والأن�شطة التي ت�ضمنتها خطتها
�أنظمة وق��رارات الهيئة يف كتيب الت�شريعات ،Rulebook
الت�شغيلية للعام  2020يف �إطار اخلطة اال�سرتاتيجية
وتفعيل املبادئ التوجيهية لأ�سواق املال امل�ستدامة ،وو�ضع
( ،)2021-2017وهي يف هذا ال�صدد تخطو خطوات
�آلية التعامل مع ال�شركات املتعرثة املوقوفة عن التداول.
وا�سعة على درب تطوير الأ�سواق املالية واالرتقاء بها
كما تت�ضمن م�ب��ادرات الهيئة للعام اجلديد -وفقا للهدف
�إىل م�صاف الأ�سواق املالية املتقدمة.
ال�ث��اين للخطة الت�شغيلية  2020املتمثل يف حماية حقوق
والواقع �أن الهيئة يف م�سعاها هذا -وبدعم وتوجيه
امل�ستثمرين بالأ�سواق املالية -مايلي:
م��ن جمل�س �إدارت �ه��ا برئا�سة معايل املهند�س �سلطان
• �إن�شاء وتفعيل البوابة االلكرتونية املوحدة لإجراءات
بن �سعيد املن�صوري وزي��ر االقت�صاد رئي�س جمل�س
ال�ترخ �ي ����ص م��ن خ�ل�ال ال��رب��ط االل� �ك�ت�روين م��ع ال �� �ش��رك��اء
الإدارة -ال ت ��أل��و ج �ه��د ًا يف التن�سيق م��ع الأ� �س��واق
اال�سرتاتيجيني.
و�أ�صحاب امل�صلحة و�شركاء ال�صناعة ب�ش�أن م�شروعاتها
• رفع كفاءة عمليات الإ�شراف والرقابة على ال�شركات
ومبادراتها ،موقنة �أن من �ش�أن و�ضعها مو�ضع التطبيق
املدرجة واملتعاملة بالأ�سواق عرب متابعة �إف�صاحات ال�شركات
زي��ادة جاذبية الأ��س��واق �سواء من خالل توفري املزيد
د .عبيد سيف الزعابي
امل�ساهمة العامة امل��درج��ة (املحلية والأجنبية) عن القوائم
م��ن املنتجات لتنويع اال�ستثمارات (مثل ال�صكوك،
وال�صناديق الإ�سالمية ،والأ�سهم املمتازة ف� ً
املالية ال�سنوية ،والعمل على خف�ض املخالفات اجل�سيمة
ضال عن
الأ�سهم وال�سندات)� ،أو من خالل التمكن من �إدارة خماطر اال�ستثمار بطريقة �أكرث املتعلقة مبمار�سات ال�شفافية واحلوكمة.
• تعزيز ا�ستقرار الأ�سواق املالية وحمايتها من املخاطر النظامية املحتملة نتيجة
فاعلية (عن طريق ا�ستخدام امل�شتقات والبيع على املك�شوف) �أو عرب توفري خدمات
جديدة من �ش�أنها ت�سهيل دخول ال�سوق (كالتقا�ص املركزي والعهدة)� ..أو �إتاحة �آليات مزاولة الأن�شطة املرخ�صة من الهيئة.
وفيما يخ�ص الهدف الثالث للخطة الت�شغيلية - 2020املتمثل يف تعزيز ممار�سات
جديدة (مثل احل�سابات املجمعة يف الأوراق املالية ،والت�سليم مقابل الدفع املتكامل،
وت�سهيل متطلبات فتح احل�سابات) ،وغريها من امل�شاريع التي نثق من قدرتها على ال�شفافية وحوكمة ال�شركات -ف�سوف توا�صل الهيئة العمل على امل�سارات التالية:
• ن�شر وزيادة الوعي اال�ستثماري والقانوين بني املتعاملني يف الأ�سواق من
�أن ت�شكل رافعة للأ�سواق وجتذب املزيد من اال�ستثمارات وتوفر ال�سيولة املطلوبة
خالل امل�شروع الوطني للتوعية اال�ستثمارية وال�شمول امل��ايل؛ حيث يتم توجيه
لتحقيق �أداء �أف�ضل.
وم��ن املنتظر �أن يتم ال�ع��ام اجل��اري يف �إط��ار حتقيق ال�ه��دف الأول م��ن اخلطة برامج التوعية املالية واال�ستثمارية للجمهور العام وامل�ستثمرين واملتخ�ص�صني
الت�شغيلية للهيئة للعام - 2020املتمثل يف تعزيز الإطار الت�شريعي الالزم لتطوير وطلبة اجلامعات ،مع ا�ستقطاب املزيد من متابعي الهيئة على �شبكات التوا�صل
�أ�سواق ر�أ�س املال بالدولة� -إ�صدار جمموعة من الأنظمة التي �سينعك�س �أثرها �إيجاب ًا االجتماعي.
• رفع الكفاءة املهنية للعاملني وغري العاملني يف ال�سوق املايل ،من خالل طرح
على �أ�سواق ر�أ�س املال  ،و�أهمها:
• نظام احلوكمة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية مت�ضمن ًا �أحكام التقارير املتكاملة برامج تعليمية وور���ش عمل لت�أهيل العاملني وغ�ير العاملني يف الهيئة ،وتوفري
وت��وازن اجلن�سني ومعايري اال�ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية اختبارات برامج الرتخي�ص املهني للعاملني بال�سوق املايل.
• تفعيل م�ؤ�شر قيا�س "م�ستوى فاعلية امتثال ال�شركات ل�ضوابط احلوكمة".
...ESGونظام الأ�صول امل�شفرة .Crypto assets
ومب��وازاة ذلك �ستوا�صل الهيئة العمل على �إيجاد �أ�سواق مالية م�ستدامة؛ بعد
• نظام ال�صكوك الإ�سالمية املعدل كلي ًا ،ونظام �صناديق اال�ستثمار املعدل
وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ومتطلبات ال�صناعة والأحكام املتعلقة بال�صناديق �أن ب��ادرت بت�شكيل جمموعة عمل م�شرتك هي الأوىل من نوعها يف جمال التمويل
الإ�سالمية.ووفق اجلدول الزمني لتنفيذ ا�سرتاتيجية الهيئة لتطوير �سوق ر�أ�س املال امل�ستدام� ،ضمت اجلهات التنظيمية املالية والأ��س��واق املالية يف دول��ة الإم��ارات،
منوطة بتطوير جمموعة من املبادئ التوجيهية اخلا�صة بالتمويل امل�ستدام يف الدولة
الإ�سالمي.
• نظام التمويل اجلماعي القائم على امللكية  ،Crowdfundingيف �إطار مبادرات لت�شجيع وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية ورفع م�ستوى جودة اال�ستثمارات امل�ستدامة.
و�أخ�ير ًا ف�إنه مما ال �شك فيه �أن م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد الوطني لدولة الإمارات
الهيئة لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف احل�صول على التمويل من خالل �سوق
تعرب عن اقت�صاد متني و�صلب وم�ستدام ،ومن ثم ف�إن الأ�سواق املالية مطالبة ب�أن
ر�أ�س املال.
• �ضوابط امل�لاءم��ة  Suitabilityللمنتجات امل��ال�ي��ة ،ون�ظ��ام اعتماد مراقبي تعك�س هذا الأداء ،و�سوف تبذل الهيئة ق�صارى جهدها و�ست�سخر كافة �إمكاناتها
لتحقيق هذا الهدف ،والله املوفق.
احل�سابات والرقابة على جودة �أعمالهم.
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تعديل نظام إدراج وتداول السلع واعتماد نظام نشاط عضو التقاص العام

جمل�س �إدارة «الأوراق املالية» يعتمد دليل معايري االن�ضباط
امل�ؤ�س�سي و«حوكمة ال�شركات امل�ساهمة»
اعتمد مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع «دليل معايير االنضباط
المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» ،وذلك خالل اجتماعه
الثاني عشر (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد ،رئيس مجلس
اإلدارة .كما وافق في اجتماعه الحادي عشر على تطبيق اإلجراءات الخاصة
بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والتي بلغت خسائرها
المتراكمة  % 20فأكثر من رأس مالها.

المجلس يوجه بالتطبيق
التجريبي للتصويت اإللكتروني
في اجتماعات الجمعية
العمومية لعينة من الشركات
المدرجة
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واعتمد املجل�س الدليل ،ال��ذي �أع��دت��ه �إدارة الهيئة
وف �ق � ًا لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وم��ن �أب ��رز مالمح
النظام اجلديد ت�ضمينه معايري ومتطلبات جديدة تتعلق
باالعتبارات البيئية واالجتماعية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية
.ESG
وا�شرتك يف �إعداد الدليل بيت خربة متخ�ص�ص ،ومت
عر�ضه على كربيات ال�شركات العاملة يف املجال ،وكذلك
ن�شره على املوقع الإل �ك�تروين للهيئة لتلقي مالحظات
ال�صناعة ومرئيات ذوي ال�صلة وو�ضع املنا�سب منها يف
االعتبار عند ال�صياغة النهائية ،و�إجراء التعديالت التي
اقرتحتها اللجنة التنفيذية ملجل�س الإدارة قبل عر�ضه على
اجتماع املجل�س.
وخالل االجتماع ،اطلع املجل�س على جدول مقارنة بني
قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) ل�سنة 2016
ب�ش�أن معايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي وحوكمة ال�شركات
امل�ساهمة ال�ع��ام��ة وم �� �ش��روع دل�ي��ل م�ع��اي�ير االن�ضباط
امل�ؤ�س�سي وحوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،وكذلك

تقرير ب�ش�أن �أبرز املالمح اجلديدة للم�شروع.
ووجه جمل�س الإدارة عند اعتماده مل�شروع الدليل �إىل
مراعاة عدم و�ضع �سقف ن�سبة امللكية ملن يرغب بتوكيل
�أي من املمثلني املعينني من قبل ال�شركة املتعلقة بالفقرة
( )1من البند (ج) من املادة ( )39من م�شروع النظام ،كما
وجه ب�إعطاء ال�شركات مهلة لتطبيق التعديالت اجلديدة
حتى نهاية  2020على �أن يقوم املجل�س عندها بالنظر يف
متديد املهلة حال االقت�ضاء وفق كل حالة على حدة.

معايري املالءمة واملنا�سبة للعمالء
و�أقر جمل�س �إدارة الهيئة م�شروع قرار ب�ش�أن معايري
املالءمة واملنا�سبة ،ويق�صد بتلك املعايري املعلومات التي
يتعني على اجلهة املرخ�صة احل�صول عليها وا�ستيفائها
من كل عميل -با�ستثناء امل�ستثمر امل��ؤه��ل -قبل �إج��راء
�أي تعامل معه ،وذل��ك م��ن خ�لال قيا�س �أه ��داف العميل
اال�ستثمارية ومركزه املايل وقدرته املالية وخربته وغريها
من �أدوات القيا�س الأخرى التي متكن اجلهة املرخ�صة من
بيان مدى مالئمة ومنا�سبة العميل لال�ستثمار املقبل عليه.
وكانت �إدارة الهيئة قد قامت بعر�ض م�شروع القرار
على كربى ال�شركات العاملة يف املجال كما مت عر�ضه على
املوقع الإل�ك�تروين للهيئة ودرا��س��ة املالحظات ال��واردة
والأخذ باملنا�سب منها.
واطلع املجل�س على قائمة �ضمت املالحظات ال��واردة
من ال�صناعة بخ�صو�ص امل�شروع وما �أخذت به الهيئة من
هذه املالحظات عند �إعداد ال�صياغة النهائية للم�شروع.
وي�ت�ك��ون ال�ن�ظ��ام م��ن  10م��واد ت�ت�ن��اول التعريفات،

ونطاق التطبيق ،ومعايري املالئمة ،وتقرير املالءمة،
وال �ت��زام��ات اجل�ه��ة امل��رخ���ص��ة ،وم�ع��اي�ير املنا�سبة،
وت�ق��ري��ر امل�ن��ا��س�ب��ة ،وال �ت��زام��ات اجل �ه��ة املرخ�صة،
واجلزاءات ،و�سريان القرار.

�إدراج وتداول ال�سلع
اعتمد جمل�س �إدارة الهيئة مقرتح ًا بتعديل قرار
جمل�س �إدارة الهيئة رقم (157ر) ل�سنة  2005يف �ش�أن
النظام اخلا�ص ب�إدراج وتداول ال�سلع وعقود ال�سلع،
وذلك با�ستثناء �شركات و�ساطة ال�سلع الأجنبية من
بع�ض متطلبات القرار املذكور ،وهي متطلبات ت�سليم
تقارير القوائم املالية وف�صل احل�سابات وامل�لاءة
املالية ،وذل��ك بعد �أن �أحيط علم ًا بتو�صيات اللجنة
التنفيذية بخ�صو�ص م�شروع التعديل .ويكمن �سبب
التعديل املقرتح يف �صعوبة التزام �شركات و�ساطة
ال�سلع الأجنبية ملتطلبات ت�سليم تقارير القوائم املالية
وف�صل احل�سابات واملالءة املالية الواردة يف القرار
امل�شار �إليه �أع�لاه ،وذلك يف ظل خ�ضوعها ملتطلبات
رقابية م�شابهة لتلك املتطلبات� ،إال �أنها تختلف يف �آلية
تنفيذها ،ف� ً
ضال عن �أن تلك ال�شركات هي يف الأ�صل
خا�ضعة جلهات رقابية مثيلة يف بلدها الأم ،علم ًا ب�أن
اال�ستثناء �أعاله يقت�صر فقط على ال�شركات الأجنبية
اخلا�ضعة جلهات رقابية مثيلة يف البلد الأم تفر�ض
متطلبات م�شابهة� ،شرط �أن تكون هذه اجلهة الرقابية
ع�ضو عامل �أو ع�ضو مرتبط ل��دى املنظمة الدولية
لهيئات الأوراق املالية � ،IOSCOضمان ًا للتعاون يف
املجال الرقابي حال ا�ستدعى الأمر ذلك.

الت�صويت الإلكرتوين
اطلع املجل�س على م��ذك��رة �أعدتها �إدارة الهيئة
بخ�صو�ص ا�ستخدام الت�صويت الإل�ك�تروين مرفق
بها نتائج ا�ستبيان �أجرته الهيئة (على � 124شركة
مدرجة و�شريحة كبرية من امل�ستثمرين الن�شطني
يف �آخر � 12شهر بلغ عددهم  2010م�ستثمر) ،وقرر
جتربة الت�صويت الإلكرتوين املبا�شر واملرئي بالبدء
مع ال�شركات الكبرية بحيث يتم تطبيقه على �أكرب
� 3شركات وب�ن��وك و�إح ��دى �شركات قطاع الت�أمني
للوقوف بداية ب�شكل عملي على التحديات التي قد
تنجم جراء ا�ستخدام �آلية الت�صويت �إلكرتوين.
واط�ل��ع املجل�س على تقرير �أع��دت��ه �إدارة الهيئة
ب�ش�أن التحديات والعقبات التي تواجه �صناع ال�سوق
وم��ا مت ات�خ��اذه من �إج ��راءات ب�ش�أنها والتو�صيات
والإج� ��راءات املقرتحة لتفعيل دور �صانع ال�سوق
ب�شكل �أكرث فعالية ،والتوجيهات ال�سابق �صدورها
م��ن املجل�س بعقد اجتماعات م��ع الأ� �س��واق املالية،
باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة عن توفري البيئة املالئمة
للم�ؤ�س�سات املالية املعنية بالعمل ك�صانع �سوق،

وتناول التقرير الإجراءات املقرتحة من جانب الهيئة
والأ�سواق ،والإجراءات التي مت تنفيذها لتفعيل دور
�صانع ال�سوق على ال�صناعة وقطاع الأ�سواق املالية
ب�شكل عام.
كما اطلع املجل�س على مذكرة ب�ش�أن رف��ع ن�سبة
التوطني بال�شركات امل�ساهمة العامة العاملة يف
القطاع العقاري ووجه بالتن�سيق مع وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني بهذا اخل�صو�ص.

نظام ن�شاط ع�ضو التقا�ص العام
وكان جمل�س الإدارة قد وافق يف اجتماعه احلادي
ع�شر (من الدورة ال�ساد�سة للمجل�س) يف مقر الهيئة
بدبي والذي عقد برئا�سة معايل املهند�س �سلطان بن
�سعيد املن�صوري وزي��ر االقت�صاد /رئي�س جمل�س
الإدارة ،على �إ�صدار نظام خا�ص لتنظيم هذا الن�شاط.
ومن �أبرز مالمح النظام ما يلي:
• تنظيم �شروط الرتخي�ص باعتباره ن�شاط ًا مالي ًا.
• تنظيم �أحكام ال�ضمان و�آلية ت�سييله.
• و��ض��ع ن�ظ��ام داخ�ل��ي لطالب الرتخي�ص ل�ضمان
حقوق اجلهات املتعاقد معها وامل�ستثمرين.
• حتديد التزامات طالب الرتخي�ص جتاه الهيئة
واجلهات املتعاقد معها ب�شكل وا�ضح و�صريح.
• حتديد اجلزاءات املفرو�ضة على طالب الرتخي�ص
عند �إخالله بالنظام.
ويتكون النظام م��ن  16ع�شرة م��ادة م��ن بينها:
التعاريف ،ونطاق التطبيق ،و�شروط الرتخي�ص،
وطلب التخي�ص ،ومدة الرتخي�ص وجتديده ،و�إلغاء
الرتخي�ص ،وت�سييل �أو ا�ستخدام ال�ضمان ،والنظام
الداخلي لع�ضو التقا�ص ال�ع��ام ،وال�ت��زام��ات ع�ضو
التقا�ص العام جتاه الهيئة ،والتزامات ع�ضو التقا�ص
العام مع اجلهة املتعاقد معها وعمالئها ،والرقابة
والتفتي�ش ،وال�شكاوى ،واجلزاءات.

تعديالت على �أنظمة الهيئة
واف��ق جمل�س الإدارة على تعديل � 4أنظمة على
النحو ال�ت��ايل :متطلبات التقارير املالية للأن�شطة
امل��رخ���ص��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ،ت�ع��ري��ف امل�ستثمر امل ��ؤه��ل،
تعريف املعلومة اجلوهرية،تعديل قرار جمل�س �إدارة
الهيئة رقم ( )2ل�سنة  2001يف �ش�أن النظام اخلا�ص
بالتداول واملقا�صة والت�سويات ونقل امللكية وحفظ
الأوراق املالية.
وق��رر املجل�س املوافقة على تطبيق الإج ��راءات
اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة العامة امل��درج��ة يف
ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  % 20ف�أكرث
م��ن ر�أ���س مالها (وتت�ضمن قيام ال�سوق بتمييزها
بعالمة خا�صة على �شا�شة التداول) ،وذلك اعتبار ًا من
نهاية الربع الثالث من العام .2019

مالمح دليل معايير
االنضباط المؤسسي

• ت�ضمينه م�ع��اي�ير وم�ت�ط�ل�ب��ات ج��دي��دة تتعلق
باالعتبارات البيئية وامل�س�ؤولية االجتماعية واحلوكمة
امل�ؤ�س�سية ESG
• �إلزام ال�شركات بتعيني �أمني �سر جمل�س �إدارة،
ومت حتديد �شروط �شغل ه��ذه الوظيفة ،ومهام �أمني
ال�سر ،وذلك يف املادة (.)8
• �إل��زام ال�شركات بتعيني غالبية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة من امل�ستقلني غري التنفيذيني ،وذلك يف املادة
(.)5 /9
• �إج��راء مزيد من التو�ضيح لآلية الإف�صاح عن
م���ص��ال��ح ع�ضو جمل�س الإدارة اجل��دي��د وامل��رت�ب�ط��ة
بال�شركة من خالل �إلزامه بتقدمي «�إقرار امل�صلحة» عند
توليه مهامه ،وذلك يف املادة (.)11
• ا�ستحداث معايري املالئمة واملنا�سبة لأع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�شركة ،وذلك يف امل��ادة ( ،)18و�إج��راء
م��زي��د م��ن التو�ضيح لإج � ��راءات ال�ت�ع��ام��ل م��ع ح��االت
تعار�ض امل�صالح ،وذلك يف املواد (.)38 - 32
• النظام ي�ستحدث �أ�سلوب �إدارة جديد لل�شركة
من خالل متكينها –اختياريًا -من الأخذ بنظام هيكل
احلوكمة املزدوج ،وذلك يف املواد ( )56 - 53تتلخ�ص
فكرة �أ�سلوب الإدارة يف وج��ود جلنتني منبثقتني من
جمل�س الإدارة� ،إحداهما جلنة تنفيذية تعنى بالإ�شراف
املبا�شر على عملية الإدارة التنفيذية لل�شركة ،والأخرى
جلنة رق��اب��ة تتوىل مهام الرقابة على �أع�م��ال جمل�س
الإدارة واللجنة التنفيذية و�إدارة ال�شركة.
• �إج ��راء م��زي��د م��ن التو�ضيح لإج� ��راءات �إدارة
املخاطر يف ال�شركة ،من خالل متكني جمل�س الإدارة
–اختيا ًرا -من ت�شكيل جلنة دائمة تكون م�س�ؤولة عن
املخاطر وف ًقا حلكم املادة ( ،)62وكذلك �إجراء املزيد من
التف�صيل يف الإجراءات ،وذلك يف املواد (.)72 - 65
• ا� �س �ت �ح��داث �أح� �ك ��ام ت �ع �ط��ي جم �ل ����س الإدارة
اختيا ًرا� -إمكانية ت�شكيل جلنة تقنية يكون غر�ضهام�ساعدة جمل�س الإدارة يف �أداء م�س�ؤولياته الرقابية
فيما يتعلق بالدور العام للتقنية يف تنفيذ ا�سرتاتيجية
�أعمال ال�شركة ،وذلك يف املادة (.)63
• �إجراء مزيد من التو�ضيح للإف�صاحات املرتبطة
باحلوكمة ،وذلك يف املواد (.)77 - 73
• ا�ستحداث �أحكام تنظم حوكمة ال�شركات التابعة،
والتي ت�شكل جمموعة �شركات واحدة ،وذلك يف املادة
(.)78
• ا�ستحداث �أح�ك��ام تنظم امل�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركة ،وذلك يف املادة (.)80
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«الأوراق املالية» تطلق خارطة طريق لتد�شني ا�سرتاتيجية ال�شمول املايل
�أق��ر جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية
وال�سلع مبادرة لإطالق خارطة طريق تر�سي
�أ�سا� ًسا لتد�شني ا�سرتاتيجية الهيئة لل�شمول
املايل.
وتكفل اال�سرتاتيجية الو�صول باخلدمات
وامل �ن �ت �ج��ات امل��ال �ي��ة ل �ك��اف��ة � �ش��رائ��ح وف �ئ��ات
امل�ج�ت�م��ع ،ومب ��ا ي�ح�ق��ق ال �ف �ك��رة ال �ت��ي تكمن
وراء املق�صود بال�شمول امل��ايل وعلى وجه
اخل�صو�ص تعزيز وت�سهيل و�صول كافة فئات
املجتمع �إىل اخل��دم��ات املالية ومتكينهم من
ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح ،بالإ�ضافة �إىل
توفري خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة
منخف�ضة من خالل مزودي هذه اخلدمات.

توعية وتثقيف
وق��ال م�ع��ايل املهند�س �سلطان ب��ن �سعيد
املن�صوري وزي��ر االقت�صاد ،رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة� ،إن ا�سرتاتيجية الهيئة لل�شمول
املايل تعمل على الو�صول بخدمات ومنتجات
الأوراق املالية لأك�بر ع��دد ممكن من الأف��راد
بدولة الإم ��ارات من كافة ال�شرائح العمرية
واالجتماعية والثقافية ،و�أن�ه��ا ترتكز على
توعية وتثقيف امل�ستفيدين وامل�ستهدفني
م��ن اخل��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل��ال�ي��ة بحقوقهم
وواج�ب��ات �ه��م ،وذل ��ك م��ن خ�لال التن�سيق مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف قطاع �سوق ر�أ�س
املال ،واجلهات الأخرى املعنية ب�ش�أن تو�سيع
نطاق اال�ستفادة من اخلدمات واملنتجات يف
�أرجاء الدولة ،وا�ستفادة كل هيئة رقابية من
املنافذ التي توفرها الهيئات الأخرى.
و�أ���ض��اف معاليه �أن الهيئة تعمل على
�صياغة ا�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة
كمبادرة م��ن هيئة الأوراق املالية وال�سلع
ت���ش�ترك ف�ي�ه��ا ك��اف��ة اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،و�أن
ه��ذه اال�سرتاتيجية ت�ستهدف حتقيق عدد
م��ن الأه � ��داف م��ن ب�ي�ن�ه��ا :ت��وف�ير منتجات
وخدمات مالية ،وتي�سري �إج��راءات وتكلفة
الو�صول �إليها ،وتوفري املعلومات الكاملة
ب�ش�أنها ،وت��وف�ير �أدوات ت�ساعد يف اتخاذ
ال� �ق���رارات امل��ال �ي��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة وم�ن�ه��ا
خ��دم��ات اال��س�ت���ش��ارات ،وت��وظ�ي��ف االبتكار
والتكنولوجيا يف حتقيق هذه الأهداف.
ويتمثل ال�شركاء اال�سرتاتيجيون للهيئة
يف هذه املبادرة يف كل من الأ�سواق املالية
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وب��ور� �ص��ة ع �ق��ود ال���س�ل��ع ( � �س��وق �أب��وظ�ب��ي
ل�ل�أوراق املالية� -سوق دبي املايل -بور�صة
دب��ي للذهب وال�سلع) ،وم�ؤ�س�سات ال�سوق
التي ت�شمل كافة اجلهات املرخ�صة من الهيئة
ملمار�سة �أن�شطة الأوراق املالية ،واجلهات
امل�صدرة ل�ل�أوراق املالية :ال�شركات املدرجة
و�صناديق اال�ستثمار وغ�يره��ا ،وال�شركات
اجلديدة التي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة
(مثل ا�ستخدام التكنولوجيا) بالإ�ضافة �إىل
امل�ستثمرين ورواد الأعمال.

تن�سيق وتعاون
وتتوقع اخلطة املعلنة �أن يتم التن�سيق
وال�ت�ع��اون م��ع ك��ل م��ن اجل�ه��ات املعنية التي
تنظم قطاعات �أخ��رى م��ن ال���س��وق ،ومنها:
وزارة االقت�صاد -امل�صرف امل��رك��زي -هيئة
الت�أمني -وزارة العدل -وزارة املالية -هيئة
تنظيم االت �� �ص��االت -امل��ؤ��س���س��ات اخل�يري��ة
م�ؤ�س�سات عاملية مثل الأمم املتحدة وIFC
وغ�يره��م م��ن اجل �ه��ات ال �ت��ي ت��ري��د ال��دخ��ول
يف امل �ب��ادرة .وت�سعى اخلطة �إىل الو�صول
باخلدمات املالية املقدمة ملختلف فئات املجتمع
من املوظفني ،واملتقاعدين ،ورب��ات املنازل،
وال�شباب ،والعمالة امل�ساعدة ،وذوي الدخل
املنخف�ض ،و�أ�صحاب الهمم ،وكل من ال يعلم/
ال ي�صل لأ�سواق ر�أ�س املال ،علم ًا ب�أن اخلدمات
املالية ت�شمل �شركات �أوراق مالية ،وبنوك
وم�ؤ�س�سات مالية ،و�شركات ت�أمني ،وخدمات
مت��وي��ل غ�ير م�صريف (-Crowd funding
�صناديق متويل ح �ك��وم �ي��ة ،).....و�شركات
بطاقات ائتمانية.
وعر�ضت اخلطة املقومات املتوافرة لدى
الهيئة التي ت�شكل حم��اور لتحقيق ال�شمول

املايل ،من بينها وجود م�شروع وطني للتوعية
اال�ستثمارية وال�شمول امل��ايل ال��ذي �سيكون
�أحد الأدوات امل�ساعدة يف الو�صول ل�شرائح
ج��دي��دة م��ن امل�ستثمرين ،وذل ��ك م��ن خ�لال:
التطبيقات الإلكرتونية والذكية ،وو�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وو� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
امل�ق��روءة وامل�سموعة واملرئية ،وامل��ؤمت��رات
والندوات وور�ش العمل واملحا�ضرات ،وكذلك
م�شروع التكنولوجيا املالية  ،FinTechالذي
�سي�ساهم يف ن�شر التكنولوجيا املالية التي
ت�ساعد �أك�بر عدد من امل�ستثمرين واملتابعني
وغريهم للو�صول خلدمات ومنتجات �أ�سواق
ر أ����س امل��ال ،ف� ً
ضال عن ال�ت��داول االلكرتوين،
وال �ت �م��وي��ل اجل �م��اع��ي ،Crowd funding
ومبادرة  SMEsمع ال�صناديق احلكومية.

توعية امل�ستثمرين
ي�شار �إىل �أن امل���ش��روع الوطني لتوعية
امل�ستثمرين وال�شمول املايل �شهد تنفيذ �أن�شطة
وم �ب��ادرات ع��دي��دة �شملت تنظيم  69فعالية
خمتلفة ت�شمل ور���ش وحما�ضرات ون��دوات
وحلقات نقا�شية وجمال�س وم�سابقات ،ون�شر
 80م�ق��ال وم ��ادة توعية بال�صحف اليومية
بالدولة ،وم��ا يزيد عن  1500ن�شرة توعية
بال�صحف ووك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات واملواقع
الإل �ك�ترون �ي��ة ،وك��ذل��ك  450ن���ش��رة توعية
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ورف��ع ما
ي�ق��ارب  40مقطع فيديو ت��وع��وي على قناة
الهيئة على اليوتيوب من بينها  20مقطع ًا
مت �إنتاجها بتقنية الر�سوم املتحركة ثالثية
الأبعاد ،وطباعة  16ا�صدار ًا توعوي ًا ي�شمل
املطويات والبو�سرتات وكتيبات التوعية،
و�إن�ت��اج ون�شر  10انفوجرافيك�س توعوي،
و�إ� �ص��دار � 6أع��داد من جملة "�أوراق مالية"
املخ�ص�صة لأغ��را���ض التوعية� ،إ��ض��اف��ة �إىل
امل�شاركة يف  9معار�ض ،وتنظيم  4م�ؤمترات،
ف� ً
ضال عن ا�ستخدام قنوات متنوعة لعر�ض
ر�سائل التوعية املر�سومة الثابتة واملتحركة
ت�شمل دور ال�سينما و�أجهزة ال�صراف الآيل
و� �ش��ا� �ش��ات االع�ل�ان ��ات ال���ض��وئ�ي��ة املتحركة
امل��وج��ودة يف ال�ط��رق��ات و�شا�شات من�صات
العر�ض باملراكز التجارية� ،إ�ضافة �إىل مئات
الآالف من الر�سائل الن�صية الق�صرية SMS
عرب "ات�صاالت".

جمع املعلومات
ويتطل ��ب تطبي ��ق اخلط ��ة جم ��ع معلوم ��ات لفه ��م
احتياجات املجتمع يف دول ��ة الإمارات (قد ت�شمل �إجراء
ا�ستبيان ��ات ،االجتماع مع بع� ��ض امل�ؤ�س�سات من القطاع
الع ��ام واخلا� ��ص ،وعق ��د جل�س ��ات مرك ��زة وور�ش عمل
لتحديد ما مت من مبادرات وامل�شاكل والتحديات والفر�ص
و�أولويات التطبيق من حيث الفئات واخلدمات �إلخ.
كما ت�ضع اخلطة يف اعتبارها بالإ�ضافة �إىل ذلك
النظر يف خف�ض تكلفة احل�صول على اخلدمات املالية،
مث ًال ت�شجيع املناف�سة ودخول �شركات جديدة للقطاع،
وت�سعري اخلدمات املالية على �أ�سا�س ال�شرائح (وفق ًا
لدخل -تعامالت كل م�ستثمر)� ،إلخ ..مع توفري وتنويع

اخلدمات واملنتجات املالية امل�ستهدفة للجمهور ،وذلك
عرب تقدمي الدعم التنظيمي ومنه و�ضع خطة زمنية
لت�سريع �إ� �ص��دار الت�شريعات لتوفري الأدوات املالية
املختلفة ،وت��وف�ير البيئة امل�ساعدة على ذل��ك ،وكذلك
تنظيم فعاليات ومنتديات تعر�ض فيها امل�شاكل التي مت
حتديدها وحماولة �إيجاد حلول مبتكرة لها (مثال تنظيم
ملتقى تعر�ض فيه �أه��م املوا�ضيع التي مت حتديدها
ودعوة جميع الفئات املعنية للم�شاركة يف �إيجاد حلول
مبتكرة).

حتديد الأدوار
ويف �إط��ار التنفيذ� ،ستقوم الهيئة بالتن�سيق مع

اجلهات الأخ��رى لتحديد الأدوار� ،سواء كانت جهات
خا�ضعة للهيئة� ،أو اجلهات الرقابية الأخ��رى امل�أمول
م�شاركتها ،كما �ستقوم الهيئة كذلك بالتن�سيق مع كافة
اجلهات التي تقع حتت اخت�صا�ص الهيئة للتن�سيق
لتنفيذ املبادرة.
ي�شار �إىل �أن هيئة الأوراق املالية وال�سلع �ضمنت
هيكلها الوظيفي ق�سم ًا خا�ص ًا بالتوعية وال�شمول
املايل كوحدة �إداري��ة مناط بها حتقيق �أه��داف الهيئة
يف ن�شر وتنمية ال��وع��ي اال��س�ت�ث�م��اري ،وامل�ساهمة
يف توفري املعلومات والبيانات اخلا�صة باملنتجات
واخل��دم��ات املالية ،مبا يي�سر �إج��راءات و�صول كافة
�شرائح املجتمع لها.
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معايل �سلطان املن�صوري ي�ستقبل �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري للهيئة
استعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع ،بمكتبه بدبي ،عدد ًا من
المستجدات والتطورات ذات الصلة باألسواق المالية العالمية وانعكاساتها
على أسواق الدولة .وناقش معالي سلطان المنصوري خالل لقائه أعضاء
المجلس االستشاري للهيئة ،الذي يضم نخبة من الخبراء العالميين
المتخصصين في صناعة األوراق المالية ،االتجاهات العالمية الحديثة
فيما يتعلق بصناعة األوراق المالية خصوص ًا ما يتعلق بضرورة مواكبة تأثير
التقنية المتسارعة على عمل األسواق والهيئات الرقابية المنظمة لها.

و�أ�� �ش ��اد �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س اال� �س �ت �� �ش��اري للهيئة ،خ�لال
االجتماع ،ب�إجراءات الهيئة بخ�صو�ص الأنظمة والت�شريعات
ومبادراتها لتطوير �أ�سواق الأوراق املالية بالدولة

اجراءات الهيئة لتطوير الأ�سواق
وك��ان املجل�س اال�ست�شاري للهيئة ق��د بحث �إج ��راءات
دع��م البنية الأ�سا�سية للأ�سواق املالية و�إج ��راءات حماية
امل�ستثمرين وتنظيم امل�شتقات خ��ارج املق�صورة ومن�صات
ت�شجيع ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية.
وقد عقد املجل�س اجتماعه يف دبي برئا�سة �سعادة الدكتور
عبيد �سيف الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة ،وبح�ضور كامل
�أع�ضائه من اخلرباء الأجانب وال�شخ�صيات العاملية البارزة
يف جمال الأ�سواق املالية �إ�ضافة �إىل م��دراء �إدارات الهيئة
وم�ست�شاريها ،وكذلك ممثلني على م�ستوى رفيع عن الأ�سواق
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امل��ال�ي��ة ب��ال��دول��ة .مت خ�لال االج�ت�م��اع ت �ن��اول املو�ضوعات
املعرو�ضة على �أجندة االجتماع ومناق�شتها وتقدمي عدد من
التو�صيات التي تهدف لتطوير �صناعة الأوراق املالية.
افتتح د .عبيد الزعابي -نائب رئي�س جمل�س �إدارة املنظمة
الدولية لهيئات الأوراق املالية  ،-IOSCOاالجتماع بكلمة
�ألقى فيها ال�ضوء على �أبرز امل�شروعات واملبادرات التي تعمل
عليها الهيئة ،والأنظمة قيد الإ�صدار .وتركزت املو�ضوعات
ح��ول حماية امل�ستثمرين � �س��واء م��ا يتعلق ب��امل�ح��اذي��ر �أو
امل�س�ؤوليات �أو فيما يخ�ص التقا�ضي ،و�إج ��راءات تنظيم
امل���ش�ت�ق��ات خ ��ارج امل�ق���ص��ورة  ،OTCوال �ب �ن��ى الأ��س��ا��س�ي��ة
ل�ل�أ� �س��واق ،ومن�صات امل���ش��روع��ات ال�صغرية واملتو�سطة
 ،SMEsو�أهم التطورات العاملية.
ونوه �سعادته �إىل �أن الهيئة والأ�سواق تعمالن جنب ًا �إىل
جنب على تطوير ممار�سات احلوكمة ومن �ضمن الأ�ساليب
�إ�صدار م�ؤ�شر للحوكمة.

حماية امل�ستثمرين
ومت التو�صل خ�لال االجتماع �إىل ع��دد م��ن التو�صيات
ب�ش�أن املحاور املذكورة �أعاله؛ فعلى م�ستوى حمور حماية
امل�ستثمرين ت�ضمنت �إمكانية ت�أ�سي�س �صناديق حماية
امل�ستثمرين باعتبارها و�سيلة مهمة حلمايتهم ،وعدم و�ضع
�أحكام تنظم �سوق الأوراق املالية يف قانون ال�شركات بحيث
تكون كافة الأح�ك��ام مت�ضمنة يف قانون الهيئة ،و�ضرورة
ف�صل عموالت ال�ت��داول عن عموالت اال�ست�شارات املالية،

وكذلك االلتزام بتطبيق متطلبات املالءمة عند بيع املنتجات املالية
للعمالء ،والأخذ بعني االعتبار التجارب واملمار�سات العاملية التي
راع��ت منع بيع بع�ض املنتجات املعقدة واخل�ط��رة للم�ستثمرين
الأف ��راد ،والت�أكيد على �ضرورة و�ضع متطلبات اعتماد والرقابة
على مدققي احل�سابات اخلارجيني ،وو�ضع معايري لأع�ضاء جمال�س
ال�شركات املدرجة.

قواعد مي�سرة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وفيما يتعلق بت�شجيع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ت�ضمنت
التو�صيات كذلك و�ضع قواعد مي�سرة خ�صي�ص ًا لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة لت�سهيل �إدراجها بالأ�سواق الثانية ،مع �ضرورة �أن يكون
لديها م�ست�شار �إدراج ،وتب�سيط عمليات �إ�صدار ال�سندات من قبل
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة عن طريق التعاون مع الأ�سواق
ال�ستخدام ال��ذك��اء اال�صطناعي والبلوك ت�شني ،واال��س�ت�ف��ادة من
التجارب العاملية التي تقوم فيها احلكومات بتخ�صي�ص متويل يتاح
للجهات البحثية لإعداد �أبحاث وتقارير عن هذه امل�شاريع.

التطورات التقنية
وناق�ش امل�شاركون التطورات التقنية العاملية الالفتة فيما يخ�ص
البلوك ت�شني والذكاء اال�صطناعي ،وع�بروا عن اهتمامهم بالنمو
املت�سارع يف جمال التكنولوجيا املالية والأ�صول امل�شفرة مع الت�أكيد
على �أهمية احلاجة لت�شريعات تنظمها ،و�أن تكون ل��دى اجلهات
الرقابية الكفاءات وال�ق��درات التي ت�ستطيع القيام بالرقابة على
التكنولوجيا املتطورة.
ومت خالل االجتماع مناق�شة �إمكانية زيادة املدة لدعوة اجلمعية
العمومية ،و�ضرورة توفري الت�صويت للم�ستثمرين يف اجلمعيات
العمومية بالو�سائل االلكرتونية ،مع �إمكانية تعيني جهة تتوىل
الت�صويت عنهم ب�ضوابط ت�ضعها الهيئة ،مع �ضرورة و�ضع �ضوابط
التوكيل.
�أما عن تنظيم امل�شتقات خارج املق�صورة ،فقد تدار�س اخلرباء
امل�شاركون يف االجتماع وممثلو الهيئة م�س�ألة تنظيم امل�شتقات
خ��ارج املق�صورة م��ع االل �ت��زام بالتقا�ص امل��رك��زي والإف���ص��اح عن
العمليات ،مع مراعاة توافر حجم �صناعة كبري يربر عملية تنظيمها،
ويف غري هذه احلالة يتم تطبيق �إجراءات تقليل املخاطر عليها من
خالل زيادة متطلبات ر�أ�س املال.
والح��ظ امل�شاركون يف االجتماع وج��ود تركيز على امل�ستوى
ال�ع��امل��ي على ج��وان��ب امل�س�ؤولية املجتمعية املختلفة (البيئية-
االجتماعية -احلوكمة  ، )ESGوعر�ضوا لر�ؤيتهم امل�ستقبلية التي
تتلخ�ص يف �أنه قد يكون هناك تقييم لل�شركات من منظور اجلوانب
والأب �ع��اد الثالثة مثلما ه�ن��اك تقييم ائ�ت�م��اين ،وا� �ش��اروا �إىل �أن
الإف�صاحات غري املالية �أ�صبحت مهمة جد ًا للم�ستثمرين (فيما يخ�ص
اجل��وان��ب االجتماعية -وت ��وازن اجلن�سني يف جمال�س الإدارات
وغريها)� .إ�ضافة �إىل الرتكيز على قواعد اعرف عميلك ومت التطرق
من جانب اخل�براء �إىل اال�ستدامة البيئية التي تنمو ب�شكل كبري،
مع االنتباه �إىل احلاجة �إىل املزيد من اجلهود للمتابعة والتطور،
والتنويه �إىل �أن طرح �سندات خ�ضراء �سيادية يعد تفعي ًال ملبادرة
التمويل امل�ستدام.

«الأوراق املالية» ع�ضو يف ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل

ان�ضمت هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع
�إىل ع�ضوية "ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل
 "GFINالتي ت�ضم يف ع�ضويتها  50م�ؤ�س�سة
وجهة رقابية عاملية رائ��دة يف جمال االبتكار
يف القطاع املايل.
وت�سعى الهيئة عرب ان�ضمامها لع�ضوية هذه
ال�شبكة �إىل تعظيم دور االبتكار والأ�ساليب
الإبداعية يف تطوير �صناعة الأوراق املالية
يف الدولة مبا يعزز من تناف�سيتها ،وامل�شاركة
يف امل�شاريع املبتكرة واالط�ل�اع على �أف�ضل
ال�ت�ج��ارب وامل�م��ار��س��ات امل�ق��دم��ة م��ن �أع�ضاء
ال�شبكة يف ه��ذا امل �ج��ال ،مب��ا ي �ع��ود بالنفع
على القطاع امل��ايل بالدولة من �أ�سواق مالية
و�شركات وم�ستثمرين.

وتهدف "ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل"
�إىل �إن�شاء �إط��ار جديد للتعاون بني الهيئات
املنظمة للخدمات املالية ب�ش�أن املو�ضوعات
املتعلقة باالبتكار ،وتبادل اخلربات واملناهج
املختلفة .وتتيح ال�شبكة منتدى ومن�صة للعمل
امل�شرتك للتعاون وت�ب��ادل املعرفة ومناق�شة
الدرو�س امل�ستفادة ،مع تزويد اجلهات ببيئة
جتريبية ميكن م��ن خاللها جت��رب��ة احللول
العابرة للحدود.جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شبكة
تعمل على تو�سيع نطاق االطالع على الأفكار
والتجارب اجلديدة يف خمتلف دول العامل،
كما �أن االن�ضمام لل�شبكة يتيح الفر�صة لالطالع
على نتائج اختبار املنتجات �أو اخلدمات �أو
مناذج الأعمال يف �أكرث من جهة رقابية.

«الهيئة» حت�صل على اعتماد تطبيق موا�صفات «الآيزو»

ح�صلت هيئة الأوراق املالية وال�سلع على
�شهادة اعتماد من �شركة "لويدز ريجي�سرت
ك��وال �ي �ت��ي �أ� �ش��ورن ����س العاملية" لتطبيقها
االر�شادات العاملية ملوا�صفات �شهادة اجلودة
"الآيزو  ،"10002:2018وذل��ك يف �إط��ار
جهودها الرامية اىل تبني �أف�ضل املمار�سات
العاملية واملتعلقة ب�إدارة مالحظات املتعاملني.
وي�أتي ذلك انطالق ًا من التزام الهيئة على
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية املتمثلة يف رفع
م�ستوى ر�ضا و�سعادة املتعاملني وحت�سني
جودة اخلدمات املقدمة لهم .وت�سعى الهيئة
من خالل تطبيقها للموا�صفات� ،إىل خلق ثقافة
م�ؤ�س�سية تركز على املتعاملني ،وت�شجعهم
ع�ل��ى ط��رح �آرائ��ه��م وم�ق�ترح��ات�ه��م والتعبري
عن حتدياتهم باعتبارها الأ�سا�س لعمليات
التطوير والتح�سني.
وح�صلت الهيئة ع�ل��ى ��ش�ه��ادة االع�ت�م��اد

اللتزامها ب�آلية فعالة ملعاجلة �شكاوى العمالء
وحت �ق �ي��ق اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ،وال ��و�� �ص ��ول �إىل
درج��ة توقعاتهم ،عرب التعامل مع ال�شكاوى
باعتبارها فر�صة لتح�سني الأداء ،وبالإ�ضافة
�إىل قيامها بتنفيذ برامج تدريبية ملوظفيها
لتطوير �آدائ�ه��م يف جم��ال خدمة املتعاملني،
وغريها من اجلهود التي ت�أتي يف م�صلحة
امل�ت�ع��ام�ل�ين م��ع ال�ه�ي�ئ��ة .وت��وف��ر �إر�� �ش ��ادات
�شهادة "الآيزو "10002:2018العديد من
االمتيازات للعمالء ،ويتم منحها على �أ�سا�س
االل��ت��زام ب��امل �ب��ادئ التوجيهية املن�صو�ص
عليها دولي ًا ،وي�ساعد هذا املعيار على زيادة
ر�ضا العمالء ،عرب تطبيق نظام و�آلية لإدارة
�شكاوى العمالء ،يح�سن فهم ما ميكن توقعه
من امل�ؤ�س�سة من حيث منتجاتها وعالقاتها،
وي�خ�ل��ق ق �ن��اة مفتوحة ت��رك��ز ع�ل��ى التغذية
الراجعة.

الأوراق املالية تطالب ً
عددا من ال�شركات املدرجة بتقدمي خطة ملعاجلة
املالحظات اجلوهرية التي ر�صدها مدقق احل�سابات اخلارجي
�ضمن خطة ممنهجة ،قامت هيئة الأوراق
املالية وال�سلع مبطالبة ال�شركات امل�ساهمة
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي مت ر��ص��د م�لاح�ظ��ات جوهرية
ب �� �ش ��أن ب�ي��ان��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة امل��دق �ق��ة يف تقرير
املراجع الداخلي ،بتقدمي خطة عمل لإغالق
تلك املالحظات وفق توقيعات م�ستهدفه قبل
انتهاء ال�سنة احلالية.

وك��ان��ت بع�ض ال�شركات امل��درج��ة ق��د مت
ر��ص��د حت�ف�ظ��ات م��ن ق�ب��ل م��دق��ق احل�سابات
اخلارجي على بياناتها املالية ،وبناء عليه
فقد ار�سلت الهيئة خطابات ر�سمية لر�ؤ�ساء
جمال�س ه��ذه ال�شركات لبحث �آلية معاجلة
ه��ذه املالحظات والتحفظات وو��ض��ع خطة
عمل ملعاجلتها و�إغالقها.

أوراق مالية
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أخبار الهيئة
«األوراق المالية» تكشف عن منظومة مبادرات رقمية في "جيتكس للتقنية "2019

معايل �سلطان املن�صوري يطلع على امل�شاريع الإلكرتونية اجلديدة للهيئة
أشاد معالي سلطان بن سعيد
المنصوري وزير االقتصاد رئيس
مجلس إدارة هيئة األوراق المالية
والسلع ،بمستوى التطبيقات
ال��ت��ي أع��دت��ه��ا الهيئة ووج��ه
بمقترحات تطويرية لتحقيق
المزيد من األهداف بحيث تشمل
المزيد من فئات المتعاملين.
وأع���رب معاليه ع��ن تقديره
للمبادرات التقنية للهيئة التي
تسهم في تطوير األداء باألسواق
وتقديم الخدمات للمتعاملين
بسهولة ويسر ،حيث اطلع على
المشاريع والمبادرات اإللكترونية
الجديدة للهيئة .جاء ذلك خالل
زيارة معاليه لمنصة الهيئة في
معرض “جيتكس ،2019

الهيئة عرضت  6مشاريع وتطبيقات ذكية في الحوكمة والتوعية واالختبارات
المهنية واالستشارات القانونية والترخيص وإدارة العمل اليومي
وع��ر� �ض��ت ال�ه�ي�ئ��ة ع �ل��ى م ��دى �أي� ��ام م���ش��ارك�ت�ه��ا 6

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

م �� �ش��اري��ع وت �ط �ب �ي �ق��ات ذك �ي��ة يف جم� ��االت احل��وك�م��ة
والتوعية واالختبارات املهنية واال�ست�شارات القانونية
والرتخي�ص و�إدارة العمل اليومي.
وت�ستهدف التطبيقات وامل �� �ش��اري��ع الإل�ك�ترون�ي��ة
والذكية زيادة جاذبية بيئة املال والأعمال للم�ستثمرين
واملتعاملني ،والتوا�صل مع اجلمهور مبختلف الفئات
وال �ت �ع��رف �إىل اح�ت�ي��اج��ات�ه��م مب��ا ي��رت�ق��ي مب�ستوى
اخل��دم��ات احلكومية املقدمة و�إت��اح��ة كافة اخلدمات
بي�سر و�سهولة.
ومن �ضمن امل�شاركات الأخرى التي عر�ضتها الهيئة،
نظام اال�ست�شارات القانونية ،وتطبيق الهيئة الذكي،
ونظام مرا�سالتي ،ونظام �إدارة الرتخي�ص.

امل�شاريع التقنية
قدم �سعادة د .عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة
�شرحا ملعاليه حول امل�شاريع التقنية واملبادرات الذكية
امل�ع��دة للمتعاملني م��ن الأف���راد واجل �ه��ات وال�شركات
اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة ،وذل��ك يف م�ستهل فعاليات
اليوم الأول من الدورة الـ  39لأ�سبوع جيتك�س التقني
.2019
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وك�شفت الهيئة خ�لال فعاليات معر�ض "جيتك�س"
 2019عن عدة م�شاريع �ضمن من�صة اجلهات احلكومية
االحتادية التي جتمع العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية االحتادية.

دور ريادي
وق��ال الزعابي� ،إن "م�شاركة الهيئة تعك�س دورها
الريادي يف �أخذ زمام املبادرة لتقدمي �آخر امل�ستحدثات
الرقمية يف �أ�سواق املال ،كما تعرب كذلك عن اهتمامها
ب�ت�ط��وي��ر ال�ب�ي�ئ��ة ال��رق �م �ي��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة مب��ا ي�ت�ف��ق مع
التطورات التي حلقت على نظم العمل ويتواكب مع
متغريات وم�ستجدات الأ�سواق املالية.
و�أ���ض��اف �أن ال�ه�ي�ئ��ة ع��ر��ض��ت ن�سخة م �ط��ورة من
بوابتها الإلكرتونية التي تظهر بحلة جديدة وتعتمد
نظم تقنية م�ت�ط��ورة ت�ضمن �سرعة تلبية متطلبات
مت�صفحي املوقع من املتعاملني وامل�ستثمرين ،كما �أن
الهيئة ك�شفت يف هذه الن�سخة عن مبادرتها اجلديدة
اخلا�صة بن�شر وتعزيز احلوكمة يف ال�شركات ،والتي
تخاطب �أع�ضاء جمال�س الإدارات بال�شركات املدرجة
وكذلك م�س�ؤويل احلوكمة واملهتمني ،وذلك ف� ً
ضال عن
التطبيقات امل�ستحدثة اخلا�صة بربنامج التعليم امل�ستمر

واالخ�ت�ب��ارات املهنية وع��دد من التطبيقات والأنظمة
الأخرى اخلا�صة بالرتخي�ص والتوعية وغريها."...

تطبيق"املجل�س"

وك�شفت الهيئة ع��ن التطبيق ال��ذك��ي "املجل�س"،
وي�ضم التطبيق ك��اف��ة اجل��وان��ب املتعلقة بالتوعية
والتثقيف والتعليم امل�ستمر وحوكمة ال�شركات يف
من�صة واحدة؛ حيث تتيح للجمهور االطالع على كافة
املواد التوعوية والتثقيفية التي ت�صدرها الهيئة ،ومبا
يتكامل مع مبادرة الهيئة اخلا�صة بامل�شروع الوطني
للتوعية اال�ستثمارية وال�شمول املايل ،هذا بالإ�ضافة
اىل �أن��ه يعر�ض خ��دم��ات الهيئة يف جم��ال التدريب
واالخ�ت�ب��ارات املهنية التي تطلقها الهيئة لرتخي�ص
الو�سطاء والعاملني يف جمال الأوراق املالية� ،إ�ضافة
اىل م�شروع احلوكمة ال��ذي يعني ب�أع�ضاء جمال�س
�إدارات ال���ش��رك��ات امل�ساهمة .وا�ستعر�ضت الهيئة
موقعها الإل �ك�تروين اجل��دي��د ،ال��ذي ق��ام��ت بتطويره
م��ؤخ��ر ًا ليتوافق مع املعايري واملتطلبات احلكومية،
ومبا يتيح للجمهور الو�صول اىل املعلومات واجناز
امل �ع��ام�لات ب�سهولة ت��ام��ة وع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،كما
ا�ستعر�ضت التطبيق الذكي لها ،الذي يتيح للم�ستثمرين
واملتعاملني وامل��وظ�ف�ين اجن��از معامالتهم م��ن خالل
هواتفهم الذكية ،من �أي مكان داخل �أو خارج الدولة
دون احلاجة للح�ضور ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة اىل نظام
"مر�سال" الداخلي ،والذي يهدف اىل تنظيم عملية
املرا�سالت الداخلية ،ويوفر خ�صائ�ص متعددة مثل
التوقيع الإلكرتوين واملالحظات ال�صوتية والأر�شفة.
وعر�ضت الهيئة نظام امل�ست�شار القانوين الذكي
الذي مت تطويره با�ستخدام خا�صية الذكاء ال�صناعي.

تطوير المنظومة التشريعية
لصناعة أسواق رأس المال
لتواكب أفضل الممارسات
العالمية

المبادرات الرقمية للهيئة تهدف
لتطوير البيئة االستثمارية واالرتقاء
بالخدمات المقدمة للمتعاملين
ونشر التوعية المالية
ويتيح النظام للمتعاملني �إر�سال ا�ستف�ساراتهم وطلبات
اال�ست�شارة القانونية ،ويقوم النظام ،وبناء على قاعدة
بيانات الت�شريعات اخلا�صة بالهيئة ،بتوفري الإجابات
على الأ�سئلة ال�شائعة.
كما عر�ضت الهيئة نظام �إدارة الرتخي�ص -املطور
من قبل �شركة � -OPEN TEXTضمن النظام املوحد
ل�ل��إدارات الفنية؛ وي�ستهدف تنظيم اج��راءات العمل
ال�ي��وم��ي ب � ��الإدارة ،وت�سهيل ت�ق��دمي ط�ل�ب��ات م��ن قبل
العمالء من خالل اعادة هند�سة االجراءات واملتطلبات
اخلا�صة بالرتخي�ص؛ حيث �أتاح النظام ربط الهيئة مع
�شركائها اال�سرتاتيجيني وعدد من اجلهات املحلية ذات
ال�صلة بالأ�سواق املالية.

وعلى هام�ش م�شاركة هيئة الأوراق املالية وال�سلع
يف معر�ض جيتك�س لتكنولوجيا املعلومات
بدبي ،قال د .عبيد �سيف الزعابي الرئي�س التنفيذي
للهيئة �إن املراكز القيادية التي تبو�أتها الهيئة على
ال�صعيد ال ��دويل ويف ع��دد م��ن امل�ح��اف��ل واملنظمات
والتقارير ت�أتي تقدير ًا للمكانة التي حتظى بها دولة
الإم � ��ارات ع�ل��ى خمتلف الأ� �ص �ع��دة وتعك�س اجل�ه��ود
الد�ؤوبة ملجل�س �إدارة الهيئة -برئا�سة معايل �سلطان
املن�صوري وزي��ر االقت�صاد -م��ن حيث :العمل على
تطوير البنية الت�شريعية من خ�لال �إ��ص��دار الأنظمة
والقرارات واقرتاح التعديالت عليها ملواكبة املتغريات
وامل�ستجدات يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

2019

امل�شروع الوطني للتوعية اال�ستثمارية
و�أ�ضاف �أنها ت�أتي انعكا� ًسا لتبني الهيئة �أ�ساليب
م���س�ت�ح��دث��ة وم �ب �ت �ك��رة ل�ت�ع��زي��ز امل �ن �ظ��وم��ة ال��رق��اب�ي��ة
(الإلكرتونية واملبا�شرة) ،واالرتقاء بالهيكل التنظيمي
وال��ك��ادر ال�ف�ن��ي والإداري ع�بر ا��س�ت�ح��داث �إدارات
و�أق�سام جديدة ،و�إط�لاق امل�شروع الوطني للتوعية
اال�ستثمارية وال�شمول املايل.
ً
وتابع الزعابي �أن الهيئة ال تدخر جهدا يف الت�صدي
لكافة املخالفات املتعلقة ب�أ�سواق ر�أ���س امل��ال ،وذلك
انطالق ًا من الدور الرقابي املناط بها مبوجب القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2000يف �ش�أن هيئة و�سوق
الإم� ��ارات ل�ل��أوراق املالية وال�سلع ،وك��ذل��ك القانون
االحت� ��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015ب �� �ش ��أن ال���ش��رك��ات
التجارية والأنظمة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما،
وذل��ك مبا ي�صب يف �صالح االقت�صاد الوطني ويكفل
�سالمة املعامالت وحماية امل�ستثمرين.
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«األيوسكو» تبحث معالجة تحديات االستقرار المالي

الهيئة تناق�ش يف مدريد التمويل امل�ستدام والتكنولوجيا املالية

بحث اجتماع جمل�س �إدارة املنظمة الدولية لهيئات
الأوراق املالية " ،"IOSCOالذي عقد مبدريد م�ؤخر ًا،
دور املنظمة يف معاجلة التحديات املتعلقة باال�ستقرار
املايل يف �أ�سواق ر أ����س امل��ال ،وتوقعات املخاطر لعام
 ،2020والتكنولوجيا املالية والأ�صول امل�شفرة ،اىل
جانب التمويل امل�ستدام و�إدارة الأ�صول ،وغريها من
املو�ضوعات الهامة ذات ال�صلة بتنظيم قطاع الأ�سواق
املالية.
و�شاركت هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،ب�صفتها
ع�ضو ًا باملجل�س يف االجتماع بوفد تر�أ�سه �سعادة
د.عبيد �سيف الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة ،نائب
رئي�س جمل�س �إدارة منظمة "�أيو�سكو".

توقعات املخاطر
وف�ي�م��ا يتعلق ب�ت��وق�ع��ات امل �خ��اط��ر ل �ع��ام ،2020
ا��س�ت�ع��ر���ض االج �ت �م��اع ت�ق��ري��ر رئ�ي����س جل�ن��ة املخاطر
النا�شئة بهذا اخل�صو�ص ،كما ناق�ش دور و�أولويات
منظمة "�أيو�سكو" ل�ع��ام  ،2020و��س�ل��وك ال�سوق،
وت�ط��رق االجتماع كذلك �إىل مو�ضوع التكنولوجيا
املالية والأ� �ص��ول امل�شفرة؛ حيث مت عر�ض م�شروع
تقرير العمالت امل�شفرة ،وكذلك امل�ستجدات املتعلقة
مبن�صات تداول الأ�صول امل�شفرة.
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استعراض مستجدات صناعة
السوق والسيولة وتقارير
حول الذكاء الصناعي وأخرى
تتعلق بتعارض المصالح

وا�ستعر�ض املجل�س حم��ور امل�ؤ�شرات املعيارية؛
حيث �أو�ضح فريق العمل املعني امل�ستجدات املتعلقة
ب�إ�صالح امل��ؤ��ش��رات ،واعتماد م�ؤ�شر �أ�سعار الفائدة
اخلالية م��ن امل�خ��اط��ر ،كما ناق�ش بالإ�ضافة �إىل ذلك
جتزئة ال�سوق و�إدارة الأ�صول من حيث الرفع املايل
وتطبيق العمل املتعلق ب ��إدارة خماطر ال�سيولة� ،إىل
جانب �صناديق امل�ؤ�شرات املتداولة .ETF
وت�ضمن اجتماع املجل�س مناق�شات �أجرتها جلان
املنظمة ح��ول موا�ضيع م�ت�ع��ددة ،نتج عنها ع��دد من
التو�صيات الرامية اىل تنظيم �أن�شطة �أ�سواق الأوراق

املالية ،وم��ن بينها مراجعة امل�ب��ادئ املتعلقة بتنظيم
�أ�سواق م�شتقات ال�سلع والرقابة عليها وحتديث هذه
املبادئ ،والعمل على تطوير بيانات ال�سوق والتوزيع
بالتجزئة والتو�سع الرقمي ،بالإ�ضافة اىل تطبيق
العقوبات املالية يف اخلارج.

�صناعة ال�سوق وال�سيولة
وتابع املجل�س مع اللجان ذات العالقة ،امل�ستجدات
الأخ�يرة حول املو�ضوعات املتعلقة ب�صناعة ال�سوق
وال�سيولة ،وتزامن ال�ساعة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستجدات
حول التقارير اال�ست�شارية اخلا�صة بالذكاء ال�صناعي
والتقرير اال�ست�شاري اخلا�ص بتعار�ض امل�صالح.
ي�شار �إىل �أنه �سبق �أن مت اختيار د .عبيد الزعابي
رئي� ًسا للجنة الأ�سواق املالية النامية والنا�شئة �أكرب
جل��ان منظمة "�أيو�سكو" ،وه��و ماترتب عليه جناح
هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف تبو�ؤ موقع الع�ضوية
مبجل�س �إدارة املنظمة للمرة الأوىل يف تاريخها وفوز
الرئي�س التنفيذي مبن�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة
املنظمة .كما جنحت الهيئة يف ال �ف��وز با�ست�ضافة
امل ��ؤمت��ر ال�سنوي ال� �ـ 45للمنظمة للعام  ،2020مما
يعك�س املكانة العالية والتقدير اللذين تتمتع بهما دولة
الإمارات العربية املتحدة يف املجتمع الدويل.

 3اجتماعات تبحث ا�سرتاتيجية و�آليات
حتقيق تكامل الأ�سواق املالية بدول «التعاون»
بتكليف من معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد
املن�صوري ،وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة الأوراق املالية وال�سلع� ،شارك وفد من هيئة
الأوراق املالية برئا�سة د .عبيد الزعابي الرئي�س
التنفيذي للهيئة ،يف االج�ت�م��اع ال�ث��ام��ن للجنة
الوزارية لر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات اجلهات املنظمة
للأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
ال ��ذي ع�ق��د مب�سقط ،واالج �ت �م��اع ال�ت��ا��س��ع ع�شر
لر�ؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية (�أو من يعادلهم)
ب��دول جمل�س التعاون ،وكذلك االجتماع الثاين
امل�شرتك للجنة ر�ؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية (�أو
من يعادلهم) ور�ؤ�ساء �أ�سواق املال (البور�صات)
بدول املجل�س.
ومت ت��د��ش�ين ب��واب��ة ال �ت��دري��ب االل�ك�ترون�ي��ة
امل�شرتكة للجهات املنظمة للأ�سواق املالية بدول
املجل�س -التي �أطلق عليها "بوابة املعرفة لأ�سواق
امل ��ال اخلليجية" -يف خ�ط��وة ت�ه��دف لتحقيق
اال�ستفادة امل�شرتكة من الربامج التدريبية التي
تعقدها الدول الأع�ضاء ،يف الوقت الذي �أكد فيه
�أع�ضاء اللجنة �أهمية ا�ستثمار هذه البوابة يف
جمال تعزيز التوعية اال�ستثمارية ،واال�ستفادة من
الربامج التدريبية التي تنظمها هيئات الأ�سواق
املالية الأع�ضاء باللجنة.
ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجية
و�آل �ي��ات حتقيق تكامل الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ب��دول
املجل�س ،والقواعد وامل�ب��ادئ امل��وح��دة الالزمة.
وفيما يخ�ص القواعد واملبادئ املوحدة لتكامل
الأ� �س��واق املالية ب��دول املجل�س ،ق��ررت اللجنة
ا�ستمرار العمل ب�صفة ا�سرت�شادية لكافة القواعد
وامل��ب��ادئ امل��وح��دة ،و�أن ت ��أخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
ه��ذه القواعد لإ��ص��دار وط��رح وح��دات �صناديق
اال�ستثمار يف الأ���س��واق امل��ال �ي��ة ،وال �ت��ي �سبق
اعتمادها من قبل مقام املجل�س الأعلى عند �إعداد
اخلطوات التنفيذية لتطبيق الرتخي�ص البيني
ل�صناديق اال�ستثمار بني دول املجل�س.

الرتخي�ص البيني
وواف� �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ال� �ب ��دء يف تطبيق
الرتخي�ص البيني ل�صناديق اال�ستثمار واخلدمات
التابعة ل�ه��ا ،وتكليف ف��ري��ق عمل ا�سرتاتيجية
تكامل الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ب��دول املجل�س ب��إع��داد
خطة العمل التنفيذية لتطبيق الرتخي�ص البيني
ل�صناديق اال�ستثمار واخلدمات التابعة له تت�ضمن

الموافقة على بدء تطبيق
الترخيص البيني لصناديق
االستثمار والخدمات التابعة
لها بين دول المجلس
برنامج زمني وخطة تنفيذ ،و�إطار قانوين حمدد
ووا�ضح ملنتجات وخدمات �صناديق اال�ستثمار
املتعلقة بالطرح ،وذل��ك بهدف توحيد املنظومة
اجلنائية والق�ضائية لالعرتاف املتبادل.
ويف �سياق مت�صل� ،شاركت الهيئة يف االجتماع
التا�سع ع�شر للجنة ر�ؤ� �س��اء هيئات الأ� �س��واق
املالية (�أو من يعادلهم) ب��دول جمل�س التعاون.
تطرق االجتماع �إىل مناق�شة �أهم امل�ستجدات يف
الأ�سواق املالية بدول املجل�س.
ومت بحث عدد من املو�ضوعات امل�شرتكة من
بينها مبادرة االع�تراف البيني والطريقة املثلى
للتطبيق ،يف �ضوء الدرا�سة التي متت للتقرير
امل��رف��وع م��ن قبل هيئة الأوراق املالية وال�سلع
�إىل الأمانة العامة وال��دول الأع�ضاء بخ�صو�ص
جتربتها ب���ش��أن االع�ت��راف امل �ت �ب��ادل م��ع �سوق
�أبوظبي امل��ايل العاملي ،وكذلك مقرتحات فريق
عمل ا�سرتاتيجية تكامل الأ��س��واق املالية بدول
املجل�س ب�ش�أن تطبيق الرتخي�ص البيني ب�شكل
م�ب��دئ��ي ع�ل��ى ��ص�ن��ادي��ق اال��س�ت�ث�م��ار والأن���ش�ط��ة
واخلدمات التابعة لها بدول املجل�س كخطوة نحو
حتقيق التكامل املن�شود بني الأ�سواق املالية بدول
املجل�س ،و�آلية التنفيذ والربنامج الزمني لذلك.

تكامل الأ�سواق املالية
�شاركت الهيئة يف االجتماع الثاين امل�شرتك
للجنة ر�ؤ��س��اء هيئات الأ��س��واق املالية (�أو من
يعادلهم) ور�ؤ��س��اء ا��س��واق امل��ال (البور�صات)
ب ��دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون ب�ح���ض��ور مم�ث�ل�ين عن
الأمانة العامة للمجل�س؛ حيث �أق��ر املجتمعون
ج��دول الأع �م��ال ،و�أق ��روا ر�ؤي��ة دول��ة الإم ��ارات
العربية بعدم احلاجة يف الوقت احلايل لتوحيد
وقت االفتتاح يف �أ�سواق الأوراق املالية بدول
املجل�س.

«األوراق المالية» تستطلع رأي
الشركاء في الصناعة المالية في
مسودة قرار ينظم األصول المشفرة
ا��س�ت�م��رار ًا لنهج هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع يف
ا�ستطالع ر�أي �شركائها يف ال�صناعة املالية قبل �إ�صدار
�أنظمة جديدة ،ويف �إط��ار ال��دور املنوط بها يف تنظيم
وتطوير ال�سوق املايل بالدولة ن�شرت الهيئة على موقعها
الإل�ك�تروين  www.sca.gov.aeم�شروع ق��رار يخت�ص
بتنظيم الأ�صول امل�شفرة crypto assets
وق ��د دع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ج�م�ي��ع الأط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة ب�سوق
ر�أ���س امل��ال بالدولة من متعاملني على خمتلف فئاتهم:
م�ستثمرين وو�سطاء وحمللني ماليني وباحثني و�إعالميني
ومهتمني وغريهم لالطالع على م�سودة القرار و إ�ب��داء
�آرائ �ه��م ف�ي��ه ،ب�ه��دف ال��وق��وف على مالحظات ال�صناعة
ومرئيات املتعاملني واملهتمني يف ال�سوق واال�ستئنا�س
مبقرتحاتهم لأخذها بعني االعتبار عند �إع��داد ال�صياغة
النهائية للنظام.
ون�شرت الهيئة عنوان بريد �إلكرتوين لتلقي املالحظات
عليه وذلك على النحو التايلsto-regs@sca.ae :
ت�ضم م���س��ودة ال�ن�ظ��ام  28م ��ادة ،وت�ت�ط��رق م�سودة
القواعد التنظيمية الـخا�صة بالأ�صول امل�شفرة �إىل جميع
الـجوانب املتعلقة ب�صناعة الأ��ص��ول امل�شفرة فـي دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،ب��دء ًا مـن متطلبات �إ�صدار
الأدوات الرمزية و�صو ًال �إىل ممار�سات التداول واحلفظ
الأم�ي�ن ،م��ع ال�ترك�ي��ز على حماية م�صالح امل�ستثمرين
واالمتثال للتدابري الهادفة �إىل احلد من اجلرائم املالية،
ومعايري احلفظ الأمني للأ�صول امل�شفرة ،و�ضوابط �أمن
املعلومات ،ومعايري حوكمة التكنولوجيا ،ومتطلبات
�أداء الأعمال بالن�سبة �إىل جميع الو�سطاء يف ال�سوق.
وت�ضع م�سودة القواعد التنظيمية اخلا�صة بالأ�صول
امل�شفرة معايري ومتطلبات لطيف وا�سع من املتعاملني
يف ال���س��وق؛ م�ث��ل :اجل�ه��ات امل���ص��درة ل �ل��أوراق املالية،
وامل�ستثمرين (ومنهم امل�ستثمرين امل�ؤهلني) ،واجلهات
املزاولة لن�شاط احلفظ الأمني ،ومن�صات تداول الأ�صول
امل�شفرة ،ف� ً
ضال ع��ن الو�سطاء وامل��روج�ين العاملني يف
�صناعة الأ�صول امل�شفرة.
ومبجرد تطبيق ه��ذه القواعد التنظيمية املقرتحة،
ميكن للمتعاملني يف ال�سوق التوا�صل م��ع الهيئة عن
طريق نظام اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة اخل��ا���ص بها لطلب
ت��وج�ي�ه��ات ب���ش��أن �إ� �ص��دار م�ع�ين ل�ل ��أدوات ال��رم��زي��ة �أو
املتطلبات التنظيمية.

أوراق مالية

15

أخبار الهيئة

قرع جرس التداول بسوقي دبي وأبوظبي إيذانا ببدء الفعاليات

الهيئة تنظم حمالت توعوية مكثفة خالل «�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي»
شهدت أسواق المال بالدولة انطالق فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي
 "2019؛ حيث قام كل من سعادة د .عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة
األوراق المالية والسلع وسعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي
المالي بقرع جرس التداول ،كما جرى قرع الجرس في اليوم التالي في سوق
أبوظبي لألوراق المالية بحضور سعادة خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي
لسوق أبوظبي باإلنابة وعدد من مسؤولي الهيئة والسوقين ،وذلك إيذانا
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

وعقب قرع جر�س التداول يف �سوق دبي ،قام د.عبيد
الزعابي -مب�شاركة ع��دد من م��دراء الهيئة -ب�إجراء
مقابالت مفتوحة مع امل�ستثمرين املوجودين بقاعة
ال�ت��داول واال�ستماع �إليهم وال��رد على اال�ستف�سارات
ومناق�شة املقرتحات التي مت طرحها ،وذل��ك تطبيقا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي (رع��اه الله) بانتقال كبار امل�س�ؤولني �إىل مواقع
احلدث وااللتقاء باجلمهور والتعرف على احتياجاتهم
وحل م�شكالتهم.

توظيف و�سائل االت�صال
وقال د .عبيد الزعابي �إن "فعاليات الأ�سبوع تهدف
�إىل تعزيز ثقافة امل�ستثمرين وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
برت�سيخ مفاهيم حقوق امل�ستثمرين واحلفاظ عليها
ع�بر ت�ضافر جهود كافة اجل�ه��ات امل�شرفة على قطاع
�أ�سواق الأوراق املالية وال�سلع يف الدول الأع�ضاء يف
منظمة "�أيو�سكو" ،وتوظيف خمتلف و�سائل االت�صال
والقنوات الإعالمية والو�سائط الرقمية لتعزيز الثقافة
اال��س�ت�ث�م��اري��ة وال�ت�ع��ري��ف ب��ال��دور امل �ن��وط بالهيئات
الرقابية والأ�سواق املالية يف حماية امل�ستثمرين".
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من جانبه� ،صرح �سعادة عي�سى كاظم" :يف �إطار
اجلهود الرامية �إىل تطبيق ا�سرتاتيجية �سوق دبي
امل��ايل لال�ستدامة  ،2025وم�ساهمة ال�سوق الن�شطة
يف دع��م �أه ��داف التنمية امل�ستدامة ع��امل�ي� ًا ،ي�سعدنا
�أن نكون �أول البور�صات العاملية التي تد�شن هذه
ال�سل�سلة من احتفاليات قرع اجلر�س �ضمن فعاليات
�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي � .2019إننا ملتزمون دوم ًا
مبد ج�سور التعاون مع كافة الهيئات الدولية املعنية
ويف مقدمتها املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
�أيو�سكو  IOSCOواحت ��اد ال�ب��ور��ص��ات العاملية،
بالإ�ضافة �إىل هيئة الأوراق املالية وال�سلع� .إن التفاعل
م��ع ه��ذه امل �ب��ادرة يعك�س حر�ص كافة الأط ��راف على
ت�ضافر اجلهود يف �سياق جهد عاملي يرمي �إىل تعزيز
�أن�شطة توعية امل�ستثمرين ون�شر املعرفة املالية فيما
بينهم وتعميق ثقافتهم اال�ستثمارية".

�أن�شطة تثقيفية
وت�ضمنت فعاليات الأ��س�ب��وع -ال��ذي مت بالتعاون
والتن�سيق م��ع ك��ل م��ن ال���س��وق�ين امل��ال �ي�ين� -أن�شطة
تثقيفية �أخ��رى ركزت على حماية حقوق امل�ستثمرين
�شملت تنظيم ور�شتني توعويتني تتوجه لفئة ال�شباب
وطلبة اجلامعات الأوىل بعنوان "ال�شباب م�ستقبل
الأوراق املالية" والثانية عن "حقوق امل�ستثمرين"،
�ألقاها خ�براء متخ�ص�صون يف ت�شريعات الأ��س��واق
املالية ،كما �أطلقت الهيئة يف اليوم الأول من احلملة
م�سابقة توعية يومية ملتابعيها على موقع التوا�صل
االجتماعي ،تدور �أ�سئلتها حول الدليل التوعوي الذي
�أ�صدرته الهيئة بعنوان "دليل حقوق امل�ستثمرين يف
الأوراق املالية" ،هذا بالإ�ضافة �إىل تكثيف ن�شر فقرات
وو�سائل توعية يومية بال�صحف و�شبكات التوا�صل

االجتماعي خالل فرتة املبادرة ،وكذلك ن�شر مطبوعات
و�إ� �ص��دارات رقمية على املوقع الإل�ك�تروين و�شبكات
التوا�صل االجتماعي ع��ن "حقوق امل�ستثمرين عند
التعامل مع �شركات اخلدمات املالية" ،كما مت كذلك قرع
جر�س التداول يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية يف
م�ستهل م�شاركات ال�سوق يف فعاليات احلملة و�أجرى
د .الزعابي لقاءات مفتوحة مع امل�ستثمرين ب�سوق �أبو
ظبي كذلك للرد على ا�ستف�ساراتهم.

اطالع امل�ستثمرين على جهود
الهيئة يف االرتقاء بالأ�سواق
ق��رع جر�س ال �ت��داول يف �سوق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق
املالية �إيذان ًا مب�شاركة ال�سوق مع هيئة الأوراق املالية
وال�سلع يف فعاليات الن�سخة الثالثة م��ن "�أ�سبوع
امل�ستثمر العاملي" .وقد قام كل من �سعادة /الدكتور
عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة و�سعادة /خليفة
املن�صوري الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي بالإنابة
مب�شاركة عدد من م�س�ؤويل الهيئة وال�سوق بالإعالن
عن انطالق فعاليات املبادرة عقب قرع اجلر�س؛ حيث
مت �إج��راء لقاءات مع امل�ستثمرين وتوزيع مطبوعات
تثقيفية تركز على حقوق امل�ستثمرين..
ي�شار �إىل �أن احل ��دث ،ال��ذي ت�شرتك يف تنظيمه
العديد من الأ�سواق املالية العاملية ،يهدف �إىل الت�أكيد
على دور املعرفة املالية يف تعزيز اال�ستقرار املايل
ل��دى االف��راد ورف��ع امل�ستوى الثقايف يف ه��ذا املجال،
الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز االت�صاالت وتوفري املزيد
م��ن اخل��دم��ات للم�ستثمرين وال�ت�ع��ري��ف ب��امل �ب��ادرات
املتخذة لتنمية الوعي اال�ستثماري ،مثل ور�ش العمل
املتخ�ص�صة التي ينظمها �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
والتي تهدف �إىل رف��ع وع��ي املواطنني واملقيمني يف

ثقافة االدخ��ار واال�ستثمار يف قطاع االوراق املالية
واحلفاظ على حقوقهم.
و �ضمن تعليقه على املبادرة� ،صرح �سعادة خليفة
�سامل املن�صوري ,الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي
للأوراق املالية بالإنابة قائ ًال�" :إن رفع م�ستوى ثقافة
امل�ستثمرين ي�ؤثر ت�أثري ًا �إيجابي ًا على عملية التو�سع
والنمو يف الأ� �س��واق املالية ،حيث يتيح اال�ستثمار
مبنتهى ال�ث�ق��ة .وق��د �أظ �ه��ر ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق
عال من املعلومات
املالية القدرة على توفري م�ستوى ٍ
للم�ستثمرين احلاليني واملحتملني .ونتيجة لذلك،
�أ�صبح ال�سوق يحظى بتقدير متزايد حملي ًا وعاملي ًا،
وبات من�صة اقت�صادية م�ؤثرة وقيادية يف الإم��ارات
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا".

تعزيز حماية امل�ستثمرين عاملياً
و�أ�شار �سعادة املن�صوري �إىل �أهمية هذه الفعالية
ق��ائ� ً
لا" :يعك�س �أ��س�ب��وع امل�ستثمر ال�ع��امل��ي ال�سنوي
 2019جناح املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية يف
امل�ساهمة يف تعزيز حماية امل�ستثمرين عاملي ًا ،وتعزيز
ثقتهم يف �سالمة �أ�سواق الأوراق املالية .وبالإ�ضافة
لذلك تن�سجم �أه��داف ه��ذه امل�ب��ادرة يف م�ضمونها مع
�أهداف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية من خالل تعزيز

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

املعرفة املالية ل�ل�أف��راد ورف��ع م�ستوى وعيهم ب ��أداء
الأ� �س��واق املالية باال�ضافة �إىل تثقيف امل�ستثمرين
وحمايتهم".
وبالنظر �إىل �أن "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي" ي�شكل
من�صة مالئمة ل�سوق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية يتم
م��ن خ�لال�ه��ا �إت��اح��ة امل��زي��د م��ن ق �ن��وات ال�ت�ع��اون �أم��ام
امل�ستثمرين وت�ع��زي��ز م�ستوى ال�ث�ق��اف��ة ل��دي�ه��م ،ف ��إن
ال���س��وق -بالتن�سيق م��ع الهيئة -بتنظيم جمموعة
م��ن الأن�شطة التي تركز على املعلومات واخل��دم��ات
املتعلقة بامل�ستثمرين وامل�صممة بهدف رفع م�ستوى
الوعي بربامج تعليم امل�ستثمرين مع ت�سليط ال�ضوء
على املبادرات املختلفة يف جمال تعزيز املعرفة املالية
للأفراد.
ي�شار �إىل �أن هيئة الأوراق املالية وال�سلع تعد
ع�ضو ًا ن�شط ًا يف املنظمة ال��دول�ي��ة لهيئات الأوراق
املالية "�أيو�سكو" ،و�أن �ه��ا ت�شغل مقعد ًا يف جمل�س
�إدارة املنظمة ،ف� ً
ضال عن �أن رئي�سها التنفيذي يتبو�أ
من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة املنظمة ،وير�أ�س
جلنة الأ� �س��واق النامية والنا�شئة ،ال�ت��ي تعد �أك�بر
جلان "�أيو�سكو" ،التي تعد اجلهة املرجعية العاملية
فيما يخت�ص بو�ضع املعايري الدولية يف تنظيم �أن�شطة
�أ��س��واق الأوراق املالية� ،أخ��ذا يف االعتبار مرجعية
املبادئ الـ 38لـ "�أيو�سكو" ومرجعية برنامج تقييم
القطاع امل��ايل  FSAPالتابع ل�صندوق النقد ال��دويل
والبنك الدويل .وي�ؤكد التقدير الذي حتظى به الهيئة
يف املنظمة على مدى متانة الأطر الت�شريعية والرقابية
يف �أ� �س��واق امل��ال ب��ال��دول��ة ،الأم��ر ال��ذي م��ن �ش�أنه �أن
ينعك�س –بالتايل� -إيجاب ًا على م�ستوى ثقة امل�ستثمر
امل�ح�ل��ي والأج �ن �ب��ي وي �ع��زز ج��اذب�ي��ة �أ� �س��واق ال��دول��ة
لال�ستثمارات اخلارجية.

أوراق مالية
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توصية بإنشاء جهة موحدة للتقاص المركزي

«الأوراق املالية» :االنتهاء من متطلبات ترقية الأ�سواق 2020
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.
وأوضح في كلمته خالل اجتماع اللجنة االستشارية ألسواق رأس المال
بالدولة ،أن الخطة تتضمن العمل على التسوية النقدية ،وإصدار نظام
واعتماد قواعد المشتقات لسوق دبي ،وتأسيس شركة تقاص مركزي
مستقلة ،وكذلك جهة إيداع مركزي مستقلة.

العمل على خطة الستيفاء
متطلبات مزودي المؤشرات
العالمية لترقية أسواق اإلمارات
إلى أسواق متقدمة
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و�أ�ضاف� ،أنه يتوقع االنتهاء من كافة املتطلبات التي
تتبع اخت�صا�ص الهيئة والأ�سواق ،خالل عام .2020
وع�ق��دت اللجنة اال�ست�شارية لأ� �س��واق ر�أ���س امل��ال
اجتماعها برئا�سة د.عبيد الزعابي ،وذلك ملناق�شة عدد
من املو�ضوعات ذات ال�صلة بتنظيم قطاع الأوراق
املالية وترقية �أ�سواق الدولة على امل�ؤ�شرات العاملية.
ح�ضر االجتماع الذي عقد ب�أبوظبي� ،أع�ضاء اللجنة
ممثلو الأ�سواق املالية بالدولة ،وبور�صة دبي للذهب
وال�سلع والهيئات املناظرة باملناطق احلرة ،والو�سطاء
وممثلو �صناديق اال�ستثمار وال���ش��رك��ات امل�ساهمة
العامة� ،إىل جانب فريق الهيئة.
ون��اق ����ش االج��ت��م��اع ع � ��دد ًا م ��ن امل� �ح ��اور ال �ه��ام��ة
واملتعلقة بجوانب املقا�صة املركزية ،و�صانع ال�سوق
وامل��ؤ��س���س��ات ذات�ي��ة التنظيم ،وال�شمول والتثقيف
امل��ايل واال��س�ت�ف��ادة م��ن �صناديق التقاعد ،بالإ�ضافة
�إىل تطوير �صناعة �إدارة الأ�صول .و�أو�صت اللجنة
اال�ست�شارية لأ�سواق امل��ال يف الإم��ارات ب�إن�شاء جهة

موحدة للتقا�ص املركزي على م�ستوى الدولة ،و�شكلت
فريق عمل م�شرتكا ي�ضم هيئة الأوراق املالية وال�سلع
والأ��س��واق وممثلي ال�صناعة ،لو�ضع خريطة طريق
دعم �صانع ال�سوق.
ومت يف بداية االجتماع ت�سليط ال�ضوء على �أهم
امل���ش��روع��ات وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي تعمل عليها الهيئة،
وامل�شروعات والأنظمة قيد الإ� �ص��دار ،وفيما يتعلق
ب�شركات الو�ساطة ،نوه د.الزعابي �إىل �أن الهيئة تعمل
على م�شروع رائ��د لتحويلها ل�شركات تقدم خدمات
ا�ستثمارية متكاملة ،مبا يواكب التطور الكبري الذي
ت�شهده �أ� �س��واق ال��دول��ة يف اجت��اه ال�ترق�ي��ة لأ��س��واق
متقدمة ،ومب��ا ميكنها م��ن تنويع �أن�شطتها وزي��ادة
م�صادر �إيراداتها ،بالإ�ضافة �إىل خلق بيئة تناف�سية
بني �شركات اخل��دم��ات املالية� ،ضمان ًا لتحقيق �أعلى
معايري التميز.
كما �أطلقت الهيئة ا�سرتاتيجية متكاملة لتطوير
�سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي ،يجري تنفيذها بالتن�سيق
م��ع الأ� �س��واق املالية يف ال��دول��ة وم��رك��ز دب��ي لتطوير
االقت�صاد الإ�سالمي ،وتعمل الهيئة حالي ًا -وبالتعاون
مع اجلهات املعنية -على �إ�صدار جمموعة من الأنظمة
التي من �ش�أنها �أن تعزز من منو هذا القطاع يف الدولة
منها :ال�صكوك الإ��س�لام�ي��ة ،و��ص�ن��ادي��ق اال�ستثمار
املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ف� ً
ضال عن
الأ�سهم املمتازة ،والتمويل اجلماعي.

ال�شركات املتعرثة واملوقوفة

وفيما يتعلق بال�شركات املتعرثة واملوقوفة عن ال�ت��داول� ،أكد
الرئي�س التنفيذي �أن الهيئة وبالتعاون مع الأ�سواق املالية ،توا�صل
العمل ب�شكل حثيث على درا�سة و�ضع ال�شركات على قائمة متابعة،
وذلك بهدف مراقبتها با�ستمرار �إىل �أن ت�ستويف متطلبات و�شروط
الإدراج مرة �أخرى .وبالن�سبة للحوكمة� ،أكد �أن الهيئة تعمل حالي ًا
على تطوير القواعد وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية لتتما�شى مع
مفاهيم اال�ستدامة ،ومتثيل امل��ر�أة يف جمل�س الإدارة ،والتقارير
املتكاملة و�سوف يعر�ض على جمل�س �إدارة الهيئة لإقراره قبل نهاية
هذا العام.

املقا�صة املركزية
ناق�شت اللجنة اال�ست�شارية لأ� �س��واق امل��ال خ�لال االجتماع
مو�ضوع املقا�صة امل��رك��زي��ة ،و�أو� �ص��ت بالعمل على �إي�ج��اد جهة
تقا�ص مركزي موحدة على م�ستوى الدولة لل�سوقني ،كونها �أقل
تكلفة و�أكرث كفاءة من وجود �شركة م�ستقلة لكل �سوق على حدة،
ف� ً
ضال عن �أن ربط عمليات املقا�صة املركزية مع امل�صرف املركزي
بهدف الت�سوية النقدية� ،سيقلل اجلهد ويزيد من كفاءة العمليات،
مبا يدعم التحول �إىل �أ�سواق �أفقية وي�ستويف متطلبات الرتقية
على امل�ؤ�شرات العاملية.

�صانع ال�سوق
وجهت اللجنة �إىل �ضرورة �أن يتم منح �صانع ال�سوق جمموعة
من احلوافز ،مثل رد جزء من العموالت ،وذلك �أ�سوة باملمار�سات
العاملية املتبعة يف هذا املجال ،كما وجهت �إىل �ضرورة عقد ور�ش
عمل ،بح�ضور كافة الأطراف ذات العالقة من �صناع ال�سوق وممثلي
ال�شركات امل�صدرة والهيئة والأ��س��واق ،ل�شرح �أهمية ال��دور الذي
يلعبه �صانع ال�سوق يف حتقيق التوازن يف الأ�سواق املالية .و�أكدت
اللجنة كذلك على �أهمية مناق�شة �صناع ال�سوق العامليني ،للتعرف على
وجهات نظرهم والعوامل التي ميكن تقدميها لهم جلذبهم للعمل يف
الأ�سواق املحلية .ونوهت اللجنة �إىل �أهمية دعم دور �صناع ال�سوق،
و�إزالة التحديات �أمامهم ،وحثهم على العمل يف جميع �أنواع الأ�سهم،
عالية ال�سيولة ومنخف�ضة ال�سيولة ،مما ي��ؤدي ب��دوره �إىل حتفيز
وجود عدد �أكرب من �صناع ال�سوق وخلق بيئة تناف�سية ،ومبا ينعك�س
�إيجاب ًا على الأ�سواق املالية يف الدولة ،من حيث توفري ال�سيولة
الالزمة وزيادة حجم التداوالت .واتفق امل�شاركون يف االجتماع على
ت�شكيل فريق عمل م�شرتك ي�ضم جمموعة من امل�ست�شارين واخلرباء،
ميثلون ك ًال من الهيئة والأ�سواق املالية و�شركات اخلدمات املالية،
ليتوىل الفريق و�ضع خريطة طريق وا�ضحة وعمل درا�سة حول
�آليات عمل �صناع ال�سوق ،وذل��ك لتحفيزهم و�إزال��ة العقبات التي
تعوق ممار�سة هذا الن�شاط.

«الهيئة» حت�صد جائزة «�أف�ضل مبادرات ال�سعادة»
على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي
ت�سلم � �س �ع��ادة د .ع�ب�ي��د ��س�ي��ف ال��زع��اب��ي
ال��رئ�ي����س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية
وال�سلع ج��ائ��زة «اخلليج للموارد الب�شرية
احلكومية على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي  ،»2019وذل ��ك ع��ن ف�ئ��ة «�أف���ض��ل
مبادرات �سعادة» ،حيث تفوقت الهيئة على
 120م�ؤ�س�سة م��ن امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واخلا�صة من دول جمل�س التعاون اخلليجي
امل�شاركة يف مناف�سات اجلائزة.
ويتم منح اجلائزة للم�ؤ�س�سات التي تقوم
بتنفيذ م �ب��ادرات رائ��دة وج�ه��ود ا�ستثنائية
يف ن�شر ثقافة ال�سعادة ببيئة العمل على
م�ستوى دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
وق��د مت اختيار الهيئة بناء على ما  متتلكه
من �سيا�سات داعمة ل�سعادة املوظفني ،اىل
جانب وجود برامج ومنهجيات يتم تطبيقها
با�ستخدام عنا�صر الإبداع واالبتكار.
وعقب ت�سلم اجلائزة قال د .عبيد الزعابي:
«ي �ع �ت�بر ال �ت �ت��وي��ج ب �ه��ذه اجل ��ائ ��زة ح �� �ص��اد ًا
للجهود التي بذلتها الهيئة يف �سبيل غر�س
ثقافة ال�سعادة يف بيئة العمل ،حتى �أ�صبحت

ثقافة ثابتة ت�سعى من خاللها �إىل رفع الأداء
وحت�سني الإنتاجية ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على
الهيئة وعلى املوظفني و�أ�سرهم يف الوقت
ذات���ه» .و�أ���ض��اف« :و��ض�ع��ت الهيئة �سعادة
موظفيها على قمة �أولوياتها ،و�أدرج��ت يف
هيكلها التنظيمي � -ضمن �إدارة امل ��وارد
الب�شرية -وح��دة تنظيمية تعنى ب�سعادة
املوظفني وتهدف اىل حتقيق ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة والتوجهات اال�سرتاتيجية للدولة
يف ه��ذا امل �ج��ال ،وم��ن خ�ل�ال ه��ذا الإجن ��از،
�أثبتت هذه الوحدة جدارتها ،بعدما �أطلقت
العديد من املبادرات التي ا�ستهدفت املوظفني
بالدرجة الأوىل بل وجت��اوزت نطاق العمل
لت�شمل كذلك �أ�سر املوظفني و�أبنائهم».
وتوجه �سعادته ببالغ ال�شكر والتقدير �إىل
كافة موظفي �إدارة امل��وارد الب�شرية كونهم
ال��داع��م الرئي�سي يف حتقيق ه��ذا الإجن��از
الهام يف م�سرية عمل الهيئة ،والذي يعك�س
تطبيقها لأف�ضل املمار�سات يف هذا املجال،
داعي ًا �إىل موا�صلة م�سرية التميز واحلفاظ
على ال�صدارة دائم ًا.

ال�شمول املايل
وفيما يخ�ص حمور ال�شمول امل��ايل واال�ستفادة من �صناديق
التقاعد ،ف�إن الهيئة �أطلقت ا�سرتاتيجية متكاملة يف هذا ال�ش�أن،
جلذب فئات جديدة من امل�ستثمرين وتو�سيع نطاق امل�ستفيدين
من خدمات �أ�سواق املال ،و�ستقوم الهيئة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية ب�ش�أنها .و�أك��د �أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا املالية يف

دع��م ا�سرتاتيجية ال�شمول امل��ايل� ،إىل جانب
ال��دور ال��ذي يلعبه طرح منتجات مالية تراعي
م���ش��روع��ات وم �ب��ادئ اال� �س �ت��دام��ة ،كال�سندات
وال�صكوك اخل�ضراء ،يف جذب �شرائح جديدة
من امل�ستثمرين الداعمني لهذه املبادئ .وبحثت

اللجنة �سبل و�آل�ي��ات حتفيز �صناديق التقاعد
ع�ل��ى دخ���ول �أ�� �س ��واق ر�أ�� ��س امل���ال يف ال��دول��ة
ودورها يف دعم اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي ،وناق�شت
جمموعة من احللول لتمكني ال�شركات حمدودة
امل�س�ؤولية من الو�صول لأ�سواق ر�أ�س املال.
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أخبار الهيئة

اجتازوا برنامج اختبارات الترخيص المهني

الهيئة تكرم  107من املتخ�ص�صني يف �صناعة اخلدمات املالية

احتفل مركز التدريب واالختبارات املهنية بت�أهيل
 107من الو�سطاء واملحللني املاليني والعاملني ب�صناعة
اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ال��ذي��ن جن�ح��وا يف اج�ت�ي��از برنامج
اخ �ت �ب��ارات الرتخي�ص املهني ل �ل��دورة 2019-2018
والتي متت بالتعاون مع املعهد املعتمد ل�ل�أوراق املالية
واال�ستثمار باململكة املتحدة .CISI
وقام �سعادة د .عبيد �سيف الزعابي الرئي�س التنفيذي
للهيئة -خالل حفل تكرمي �أقيم يف مبنى الهيئة بدبي-
بت�سليم �شهادات اجتياز برنامج اختبارات الرتخي�ص
املهني على  107و�سيط ًا وحمل ًال مالي ًا ومتخ�ص�ص ًا يف
�صناعة اخلدمات املالية ممن �أجنزوا متطلبات الربنامج
و�أ�صبحوا م�ؤهلني للعمل يف قطاع �أ�سواق ر�أ�س املال
بالدولة والأ�سواق العاملية الأخرى.
ح�ضر حفل ال�ت�ك��رمي �أع���ض��اء جمل�س �أم �ن��اء مركز
التدريب واالختبارات املهنية امل�شكل من �سعادة حممد
خليفة احل�ضري ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي للخدمات
امل�ساندة بالهيئة ،واال��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبدالله حممد
ال�شام�سي مدير اجلامعة الربيطانية يف دبي – امل�ست�شار
الأك��ادمي��ي للمجل�س ،وح�سن ال�سركال نائب الرئي�س
التنفيذي ورئي�س قطاع العمليات يف �سوق دبي املايل،
وعبد الله �سامل النعيمي رئي�س �إدارة العمليات والرقابة
يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية ،وحممد علي يا�سني
(ممث ًال عن �صناعة اخلدمات املالية) ،ف� ً
ضال عن ماثيو
ك��اون املدير الإقليمي باملعهد املعتمد ل�ل��أوراق املالية
واال�ستثمار مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،وعدد من اخلرباء
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واملتخ�ص�صني يف الأ�سواق املالية بالدولة وخارجها.
ووجه د .عبيد الزعابي ،يف افتتاح احلفل ،التهنئة
ملن �أجنزوا برنامج الرتخي�ص املهني ،كما تقدم بال�شكر
لإدارة معهد الأوراق املالية واال�ستثمار باململكة املتحدة
لتعاونهم املتوا�صل ك�شريك ا�سرتاتيجي مهم للهيئة يف
جمال التدريب والت�أهيل.

التطوير املهني املتخ�ص�ص
و�أك��د الرئي�س التنفيذي للهيئة �أن "مركز التدريب
واالختبارات املهنية" يتقدم كل عام بخطوات وا�سعة
للأمام ،و�أنه جنح على مدار ال�سنوات الت�سع التي م�ضت
من عمره يف تر�سيخ مكانته يف جمال التطوير املهني
املتخ�ص�ص يف �صناعة الأوراق املالية ،على ال�صعيد
املحلي والإقليمي وال��دويل .و�أ�ضاف �أن املركز �أ�صبح
مبثابة بيت خ�برة يوفر خرباته للهيئات املناظرة يف
املنطقة ،وقد �أهلته جتربته الريادية لي�صبح جهة تدريب

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

معتمدة من قبل كل من املنظمة العاملية لهيئات الأوراق
امل��ال�ي��ة " "IOSCOوجل�ن��ة ر�ؤ� �س��اء هيئات اجلهات
املنظمة للأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون.
كما �أن برنامج اختبارات الرتخي�ص املهني يف حقل
الو�ساطة والتحليل املايل يَحظى بدعم كبري من جمل�س
�إدارة الهيئة برئا�سة معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد
املن�صوري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة،
�أخ��ذ ًا يف االعتبار �أن اجتياز برنامج الرتخي�ص املهني
�أ�صبح متطلب ًا الزم ًا العتماد ممثلي الو�سطاء واملحللني
املاليني وم��دراء التداول ومديري العمليات واملراقبني
الداخليني وغ�يره��م .وبان�ضمام الدفعة اجل��دي��دة من
الذين اجتازوا الربنامج ي�صبح �إجمايل عدد املت�أهلني
يف �أ�سواق الدولة نحو  595خريج ًا ،كما يكون مركز
ال �ت��دري��ب ق��د جن��ح يف ت��أه�ي��ل  229م��ن �إج �م��ايل ع��دد
ال��وظ��ائ��ف امل�سجلة وامل�ع�ت�م��دة ل��دى الهيئة ب�شركات
الو�ساطة و�شركات اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل
البالغة  ،470بن�سبة تناهز  %50تقريب ًا.

التميز املهني
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي للهيئة ،نائب رئي�س منظمة
"�أيو�سكو"� ،إىل �أن ت�أهيل الدفعة اجلديدة من العاملني
ب�صناعة اخل��دم��ات املالية ال ميثل فقط قيمة م�ضافة
ل�سوق العمل يف �سوق الأوراق املالية ،ولكنه يف الوقت
نف�سه ميثل �إ�سهام ًا مهم ًا يف تر�سيخ معايري التميز
املهني ،ويواكب املتغريات التي من املتوقع �أن تطر�أ على

قطاع الو�ساطة واخلدمات املالية عموم ًا ،والتي تعك�سها التعديالت التي
جتريها الهيئة با�ستمرار على نظام الو�ساطة يف الأوراق املالية الذي
يراعى فيه مالئمة كافة م�ستجدات ال�سوق املايل بالدولة مع تبني �أف�ضل
املمار�سات العاملية ،و�أن يكفل كفاءة اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين
يف الأ�سواق املالية مبا يجذب املزيد من اال�ستثمار املحلي والأجنبي،
ويوفر املزيد من ال�ضمانات لكافة �أطراف ال�سوق املايل.
و�أعرب ماثيو كاون عن �سعادته بت�أهيل الدفعة اجلديدة من الو�سطاء
واملحللني املاليني وم ��دراء ال �ت��داول ،ووج��ه التهنئة للذين ت�سلموا
�شهادات �إجناز الربنامج ،متوقعا �أن يكون هذا الإجناز عام ًال حمفز ًا
لزمالئهم والآخرين يف جمال اخلدمات املالية بالدولة.
وبلغ عدد الأ�شخا�ص الذين �أجن��زوا الربنامج العام احل��ايل 107
�شخ�ص ًا موزعني على النحو التايل 8 :ممثلي و�سيط 16 ،مدير تداول
ومدير عمليات وم�س�ؤول تقا�ص 12 ،حملل مايل� 11 ،ضابط امتثال
وم�س�ؤول مكافحة غ�سل الأموال ومراقب الداخلي ،و 11م�س�ؤول �إدارة
املخاطر ،و 6مديري ا�ستثمار /رئي�س ا�ستثمار ،و 43مدير ترويج.

 8اختبارات
ومبقت�ضى ال�برن��ام��ج ال��ذي مت ت�صميمه وف�ق� ًا لأف���ض��ل املعايري
العاملية ،يقوم مركز التدريب واالختبارات املهنية ب�إجراء  8اختبارات
للرتخي�ص املهني تت�ضمن (مقدمة يف الأوراق املالية واال�ستثمار –
املنهج ال��دويل ،الأنظمة واللوائح املالية يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،والأوراق املالية ،واملخاطر الت�شغيلية ،وخماطر اخلدمات
املالية ،ال�شهادة الدولية يف �إدارة ال�ثروات واال�ستثمار -امل�ستوى
الثالث ،وال�شهادة الدولية يف �إدارة ال�ث�روات –امل�ستوى الرابع
متقدم ،واالمتثال للوائح الأنظمة املالية العاملية) ،علم ًا ب�أن الربنامج
يتوجه يف الأ�سا�س للفئات العاملة يف �شركات الو�ساطة بالدولة،
وال �ت��ي تت�ضمن  7م�ه��ن رئي�سة ه��ي (مم�ث�ل��ي ال��و��س�ط��اء ،و�ضباط
االمتثال /م�س�ؤويل مكافحة غ�سل الأم ��وال /املراقبني الداخليني،
ومديري العمليات /مديري ال�ت��داول /م�س�ؤول التقا�ص ،ومديري
العمليات ،وم���س��ؤويل �إدارة امل�خ��اط��ر ،واملحللني امل��ال�ين ،مديري
ا�ستثمار /ر�ؤ�ساء اال�ستثمار ،ومديري الرتويج).
مت خالل فعاليات احلفل تكرمي ت�سعة من املتميزين من اخلريجني يف
هذه الدورة واحلا�صلني على تقديرات َت َفو ُّْق.
كما مت تكرمي الدكتور �أني�س ال�صامت اال�ستاذ امل�شارك يف اجلامعة
االمريكية يف ال�شارقة نظر ًا جلهوده وم��ا قدمه من م�ب��ادرات تعاون
متوا�صلة مع مركز التدريب واالختبارات املهنية يف م�شاريع عدة.
مت تكرمي الفائزين يف ال�سحب الذي �أُج� ِ�ريَ على قائمة امل�شاركني
يف الإج��اب��ة على ا�ستبيان "ثقة امل�ستثمرين" ال��ذي �أج��رت��ه الهيئة
م�ؤخر ًا �ضمن جهودها للحفاظ على حقوق امل�ستثمرين والوقوف على
مالحظاتهم والتعرف على مرئياتهم.
وي�شار �إىل �أنه كان قد مت ت�صميم الربنامج وفق ًا ملتطلبات الهيئة
مبقت�ضى االتفاقية املوقعة مع معهد اال�ستثمار والأوراق املالية باململكة
املتحدة يف العام  ،2009ال��ذي يعد إ�ح��دى اجلهات الرائدة عامليا يف
جم��ال الت�أهيل املهني للعاملني يف �صناعة اخل��دم��ات املالية .ويقدم
مركز التدريب واالختبارات املهنية –الذي يقع يف مقر الهيئة بدبي-
اختبارات معفاة من الر�سوم للمواطنني العاملني يف الهيئة والأ�سواق
املالية ،واملواطنني العاملني وغري العاملني يف قطاع �أ�سواق را�س املال.

شكلتها الجهات التنظيمية المالية في اإلمارات

جمموعة عمل لتعزيز ممار�سات التمويل امل�ستدام
ك�شفت جلنة من اجلهات التنظيمية املالية
و�أ�سواق املال يف دولة الإم��ارات عن ت�شكيل
جمموعة عمل م�شرتك هي الأوىل من نوعها
يف جمال التمويل امل�ستدام.
وت�أتي مبادرة ت�شكيل جمموعة العمل يف
�إطار االلتزام بتعزيز جهود وم�سرية الدولة
ن�ح��و حتقيق من��و م���س�ت��دام ،ع�بر جمموعة
م��ن اال� �س�ترات �ي �ج�ي��ات وال�ب�رام ��ج واخل�ط��ط
وامل �ب��ادرات الوطنية املختلفة ،ومنها ر�ؤي��ة
الإمارات  2021وم�شاريع الأجندة اخل�ضراء
 2030 - 2015و�إعالن دبي .2016
ك �م��ا ت ��أت��ي امل� �ب ��ادرة يف �أع� �ق ��اب "�إعالن
�أبوظبي للتمويل امل�ستدام" الذي مت �إطالقه
خ�لال ملتقى �أبوظبي للتمويل امل�ستدام يف
يناير .2019

�أع�ضاء جمموعة العمل
و� �س �ت �� �ض��م جم �م��وع��ة ال �ع �م��ل ع� � ��دد ًا من
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة الإم��ارات��ي��ة واجل �ه��ات
التنظيمية والأ�سواق املالية للعمل مع ًا على
ت�أ�سي�س �إط��ار ع��ام حمفز للتمويل امل�ستدام
ت�شمل مهماته الرئي�سية ت�سهيل ومتكني
اال�ستثمارات امل�ستدامة احلالية واجلديدة يف
دولة الإمارات.
وت�شمل ق��ائ�م��ة الأع �� �ض��اء وزارة التغري
املناخي والبيئة ،وم�صرف الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة امل��رك��زي ،وه�ي�ئ��ة الأوراق املالية
وال �� �س �ل��ع ،وه�ي�ئ��ة ال �ت ��أم�ين و��س�ل�ط��ة تنظيم
اخلدمات املالية لدى �سوق �أبوظبي العاملي،
و�سلطة دب��ي للخدمات املالية التابعة ملركز
دب ��ي امل ��ايل ال �ع��امل��ي ،وم��رك��ز دب ��ي لتطوير
االقت�صاد الإ�سالمي ،و�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية ،و�سوق دبي املايل ونا�سداك دبي.
وت �ت �ع��اون جم �م��وع��ة ال �ع �م��ل م��ع اللجنة
ال��وط�ن�ي��ة لأه � ��داف التنمية امل���س�ت��دام��ة يف

دول��ة الإم��ارات ل�ضمان مواءمة جهودها مع
الأولويات الرئي�سية للدولة يف خطة �أبوظبي
ل �ع��ام  2030وم��واك �ب��ة �أح� ��دث ال�ت��وج�ه��ات
وال� �ت� �ط ��ورات امل��رت �ب �ط��ة ب� ��أه ��داف التنمية
امل�ستدامة.
ودع �م � ًا لأج �ن��دة التنويع االق�ت���ص��ادي يف
دول ��ة الإم� � ��ارات� ،ستعمل جم�م��وع��ة العمل
امل�شرتك على تطوير جمموعة م��ن امل�ب��ادئ
التوجيهية اخلا�صة بالتمويل امل�ستدام يف
الدولة لت�شجيع وتطوير الفر�ص اال�ستثمارية
ورفع م�ستوى جودة اال�ستثمارات امل�ستدامة.
ومتثل هذه املبادئ التوجيهية حمطة مهمة
يف م���س�يرة ال��دول��ة ل�ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة حا�ضنة
وحمفزة تدعم بناء قطاع مزدهر وم�ستدام
للخدمات املالية.
وتعتمد هذه املبادئ على اخلطة الرئي�سية
التي و�ضعتها هيئة الأوراق املالية وال�سلع
مل �� �ش��روع �أ�� �س ��واق ر�أ�� ��س امل���ال امل���س�ت��دام��ة،
وم �ب��ادرات التمويل الأخ�ضر التي �أطلقتها
ال �ب �ن��وك ال��وط �ن �ي��ة يف ال ��دول ��ة حت��ت مظلة
امل�صرف املركزي ،ومبادئ الت�أمني امل�ستدام،
و�إر� � �ش� ��ادات �سلطة دب ��ي ل�ل�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة
لل�صكوك اخل�ضراء التابعة ملركز دبي املايل
ال �ع��امل��ي ،ودل �ي��ل � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل��أوراق
املالية ملعايري الإف�صاح البيئي واالجتماعي
واحل ��وك� �م ��ة ،وخ� �ط ��ة �� �س ��وق دب� ��ي امل��ال �ي��ة
اال�سرتاتيجية لال�ستدامة لعام  2025ومبادرة
نا�سداك دب��ي لل�صكوك اخل�ضراء .وت�ستند
امل �ب��ادئ التوجيهية �إىل �أف���ض��ل املمار�سات
الدولية يف جمال التمويل امل�ستدام .وتتطلع
جمموعة العمل امل�شرتك �إىل �إط�لاق املبادئ
ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ل امل �� �س �ت��دام يف دول��ة
الإمارات خالل فعاليات الدورة الثانية مللتقى
�أبوظبي للتمويل امل�ستدام الذي �سينعقد يف
يناير .2020
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أخبار الهيئة
ندوة حول «حقوق
المساهمين في
الجمعية العمومية»
نظمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع -بالتعاون
مع غرفة جتارة و�صناعة عجمان -ندوة قانونية
بعنوان "حقوق امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية
لل�شركة امل�ساهمة العامة".
وت��أت��ي ال �ن��دوة ،التي عقدت بفندق فريمونت
عجمان ،تفعي ًال لبنود مذكرة التفاهم املوقعة بني
الطرفني ،و�ضمن جهودهما يف تطوير �إطار عمل
م�شرتك ي�سهم يف دع��م جم��االت التنمية املحلية،
وي�ؤ�س�س لبناء �شراكة ا�سرتاتيجية ت�ضمن توفري
املزيد من احلماية للم�ستثمرين.
ح���ض��ر ال��ن��دوة حم�م��د ال �ن��وخ��ذا رئ�ي����س ق�سم
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة واملنظمات ،وعلي العبدويل
رئي�س ق�سم التوعية وال�شمول املايل يف الهيئة،
و�أح �م��د خليفة املويجعي م��دي��ر �إدارة اخل��دم��ات
القانونية يف غرفة عجمان ،وع��ددا من م�س�ؤويل
اجل�ه��ات احلكومية يف الإم���ارة وممثلي مكاتب
املحاماة والقانونيني واملدققيني املاليني وطلبة
كليات القانون واملهتمني مبو�ضوع الندوة.
تناولت الندوة التي قدمها الدكتور يو�سف التل
الأخ�صائي القانوين الرئي�سي بالهيئة ،ع��دد ًا من
املحاور الرئي�سية حلقوق امل�ساهمني يف اجلمعية
العمومية لل�شركات امل�ساهمة العامة ،وتناولت
التعريف ب��الأط��راف املعنية باجتماع اجلمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ،وح ��ق امل �� �س��اه��م ب�ح���ض��ور اج�ت�م��اع
اجلمعية� ،أو توكيل م��ن ي�ن��وب عنه حل�ضورها
و�شروط الإنابة ،والأط��راف املعنية بح�ضورها،
واجلهة التي تدعو اجلمعية العمومية لالجتماع،
م��ع تعريف اجلمهور ب��احل��االت التي تطلب فيها
الهيئة توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية،
وط��ري�ق��ة ال��دع��وة الج�ت�م��اع اجلمعية وم��وع��ده��ا
وم �� �ش �ت �م�لات �ه��ا ،و� �س �ج��ل اج �ت �م��اع �ه��ا وال �ن �� �ص��اب
القانوين لها ورئا�ستها.
وتطرقت الندوة اىل اجلهات الرقابية واملعنية
بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية ،ومنها
بجانب هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،ال�سلطة
املخت�صة ب�ش�ؤون ال�شركات يف الإم��ارة املعنية،
وامل�صرف املركزي ،وهيئة الت�أمني ،كما تطرقت
كذلك �إىل رئا�سة اجلمعية العمومية ،و�آلية اختيار
من ينوب عن الرئي�س يف حال غيابه عن االجتماع.
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بالتعاون مع لجنة السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير

«الأوراق املالية» تنظم ور�شة عمل حول «نظام قوائم الإرهاب»
نظمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع بالتعاون مع
جلنة ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير
بالدولة ور�شة عمل ح��ول �آلية تنفيذ ق��رار جمل�س
ال ��وزراء رق��م  20ل�سنة  2019ب�ش�أن نظام قوائم
الإره ��اب وتطبيق ق ��رارات جمل�س الأم��ن املتعلقة
مبنع وقمع الإرهاب ومتويله ووقف انت�شار الت�سلح
ومتويله والقرارات ذات ال�صلة.
�ألقى �سعادة طالل حممد الطنيجي مدير املكتب
التنفيذي للجنة ال�سلع الكلمة االفتتاحية للور�شة،
وتطرق فيها اىل �أدوار اللجنة املتمثلة يف �إحكام
الرقابة على ال�صادرات ،واحلد من انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل والتكنولوجيا املرتبطة بها؛ ا�ستناد ًا
�إىل ال�سيا�سات والت�شريعات وال���ش��راك��ات حملي ًا
ودول�ي� ًا .وتناولت الور�شة التي قدمها �أع�ضاء من
جلنة ال�سلع عدة مو�ضوعات ذات �صلة بنظام مراقبة
ال�صادرات وال��واردات ،والأط��ر القانونية الدولية،
وق��وائ��م ال�سلع اال�سرتاتيجية وامل ��واد اخلا�ضعة
ل�ل��رق��اب��ة يف ال��دول��ة ،و�آل �ي��ة ت�ق��دمي ط�ل��ب ا��س�ت�يراد
�أو ت�صدير �سلعة ا�سرتاتيجية ،و�آلية التعامل مع
قائمة اجلزاءات املوحدة ملجل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة وقوائم الإرهاب املحلية ال�صادرة عن جمل�س
الوزراء.

قائمة اجلزاءات املوحدة
وا�ستعر�ضت الور�شة املوقع والنظام الإلكرتوين
للجنة ودور القطاع اخل��ا���ص وامل�ؤ�س�سات املالية
جت��اه ال�ق��وائ��م ،و�أهمية الت�أكد م��ن احل�صول على
�أحدث �إ�صدار من قائمة اجل��زاءات املوحدة ملجل�س
الأم��ن وقائمة الإره��اب املحلية من خالل اال�شرتاك
والت�سجيل يف موقع اللجنة ل�ضمان تلقي الإ�شعارات
والتحديثات الالزمة .ح�ضر و�شارك يف الور�شة التي

تعاون لرفع مستوى المعايير
المهنية وتشجيع التعليم
المهني المستمر للعاملين
في مجال الخدمات المالية
نظمت يف مقر الهيئة بدبي ،كل من مدير و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع� ،إىل جانب �أع�ضاء
من جلنة غ�سل الأم��وال ومكافحة الإره��اب بالهيئة،
وممثلو اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة من �شركات
اخلدمات املالية ،كما �شارك يف الفعالية من جانب
الهيئة علي العبدويل رئي�س ق�سم التوعية وال�شمول
املايل.

تعزيز ال�شراكة
يذكر �أن «جلنة ال�سلع اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد
والت�صدير» ت�أ�س�ست طبق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم
مكتب تنفيذيٌ ميث ُل
« »3 / 299لعام  ،2009ويتبعُها
ٌ
نقطة االت�صال مع الدول الأخرى والهيئات الدولية
يف جمال الرقابة على ال�صادرات� ،إىل جانب قيامه
بتبليغ القرارات ال�صادرة عن اللجنة ومتابعتها مع
ال�سلطات واجلهات املعنية ومتابعة تطبيق قرارات
جمل�س الأمن واملنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
ذات االخت�صا�ص ،وي�أتي ذلك لتج�سيد ر�ؤية حكومة
الإم��ارات العربية املتحدة يف املحافظة على الأمن
واال�ستقرار داخل الدولة وخارجها وتعزيز ال�شراكة
مع دول املنطقة وبقية دول العامل لتكون خالية من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.

ندوة توعوية لتعزيز
دور صانع السوق

ور�شة عمل حول اال�ستثمار امل�ستدام
يف �إط��ار جهود هيئة الأوراق املالية وال�سلع
ال��رام�ي��ة �إىل حتقيق �أج �ن��دة اال��س�ت��دام��ة الوطنية
و�أهداف التنمية امل�ستدامة بالدولة ،نظمت الهيئة،
ور�شة عمل حتت رعاية معايل املهند�س �سلطان بن
�سعيد املن�صوري ،وزير االقت�صاد ،رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة ،بعنوان «ال�شركات امل�ساهمة العامة
وال�ط��ري��ق �إىل حتقيق �أه ��داف اال��س�ت��دام��ة» ،وذل��ك
مب�شاركة نخبة من اخلرباء املتحدثني واملتخ�ص�صني
يف جمال اال�ستثمار امل�ستدام من �سوق دبي املايل،
و�شركة «�أرامك�س» وم�ؤ�س�سة «�ستاندرد �آند بورز».

�أجندة اال�ستدامة الوطنية
و�ألقى �سعادة د .عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي
للهيئة الكلمة االفتتاحية للور�شة ،م�ؤكد ًا فيها على
�أه�م�ي��ة ال ��دور ال ��ذي تلعبه الهيئة يف دع��م �أج�ن��دة
اال��س�ت��دام��ة ال��وط�ن�ي��ة مب��ا ي�ع��زز اال��س�ت�ق��رار امل��ايل
والنمو االقت�صادي للدولة ،كما ً
�سلط ال�ضوء من
خاللها على مبادرات الهيئة يف جمال اال�ستدامة وال
�سيما خارطة الطريق ال�شاملة التي �أطلقتها بداية
العام  ،2019والتي ت�شكل الإطار العام التي ت�شارك
فيه الهيئة ر�ؤي�ت�ه��ا م��ع اجلمهور وك��اف��ة الأط ��راف
املعنية يف ال�صناعة ،وتتعاون من خالله مع �أ�صحاب
امل�صلحة واملعنيني لتنفيذ هذه اخلارطة.
و�أ�ضاف �أن اخلطة مكونة من � 7أعمدة رئي�سية،
تت�ضمن بجانب حم��ور التوعية والتثقيف ،حمور
الت�صنيف وو� �ض��ع امل �ع��اي�ير ،والإط � ��ار ال�ق��ان��وين
والتنظيمي ،ومن�صة ال�سوق و�أدوات اال�ستثمار،
وح��وك �م��ة ال �� �ش��رك��ات ،وال �� �ش �ف��اف �ي��ة والإف� ��� �ص ��اح،
واجلوائز واحلوافز.
ويف ه��ذا الإط���ار ،ا�ستعر�ضت ��ش�يروز عثمان،
نائب رئي�س االت�صاالت امل�ؤ�س�سية ،ورئي�س جلنة

اال�ستدامة ب�سوق دب��ي امل��ايل ،امل�ب��ادرات واجلهود
ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ال���س��وق لتعزيز م�ف�ه��وم اال��س�ت��دام��ة
لدى ال�شركات وحتفيزها على التو�سع يف تطبيق
امل�شاريع والأن�شطة اخل�ضراء ،ونوهت �إىل �أهمية
الإف�صاح عن تلك امل�شاريع و�إعداد التقارير املرتبطة
ب�أداء ال�شركات وفقا للمعايري املتعارف عليها.
وا� �س �ت �ع��ر���ض راج� ��ي ح �ت�ر ،امل� ��� �س� ��ؤول الأول
لال�ستدامة يف �شركة «�أرام �ك ����س» ،جتربة ال�شركة
يف تطبيق معايري وم�ب��ادئ اال�ستدامة ،كونها من
ال�شركات الرائدة يف املنطقة التي جنحت يف تبني
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات وممار�سات� ،ضمن �أعمالها
الت�شغيلية ،نتج عنها تخفي�ض الآثار البيئية ال�سلبية
التي تنطوي عليها عمليات النقل و�أن�شطة ال�شركة،
مما �أ�سهم ب�شكل �إيجابي وفعال يف حت�سني بيئة
املجتمعات التي تعمل بها ال�شركة.
وقام تيمو�شني �إجنن ،مدير �أول ومن�سق الأعمال
املتعددة ملجل�س التعاون اخلليجي لدى «�ستاندرد �آند
ب��ورز» ،بعر�ض مزايا اال�ستثمار امل�ستدام ،وكيفية
تقييم ال�شركات التي ت�ضع يف اعتبارها مفاهيم
البيئة واملجتمع واحل��وك�م��ة  ESGعند ممار�سة
�أن�شطتها ،ومدى ا�ستعدادها لتبني �أف�ضل املمار�سات
يف هذا املجال ،وتقييم هذه امل�سائل عند �إجراء عملية
الت�صنيف االئتماين.

اال�ستثمار امل�ستدام
و�أك ��د امل�ت�ح��دث��ون جميع ًا على ارت �ف��اع اهتمام
امل�ستثمرين يف خمتلف �أنحاء العامل باال�ستثمار
امل�ستدام ،وارتفاع حجم وقيمة الأ�صول امل�ستثمرة
وفق ًا لالعتبارات املرتبطة بحماية البيئة ،وامل�سائل
املجتمعية وامل�سائل املرتبطة باحلوكمة امل�ؤ�س�سية.

نظمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق
�أبوظبي لل��أوراق املالية ن��دوة توعوية م�شرتكة
للعاملني يف ال�ق�ط��اع امل ��ايل ب��ال��دول��ة م��ن ممثلي
ال�شركات املدرجة بالأ�سواق و�شركات الو�ساطة
املالية ،وذل��ك يف �إط��ار جهود الطرفني يف تعزيز
دور �صانع ال�سوق وتعظيم اال�ستفادة من ت�أثرياته
الإيجابية على الأ�سواق املالية.
ع�ق��دت ال �ن��دوة مبقر ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق
املالية وقدمها عمر ال�سركال – مدير ق�سم الرقابة
على ال�سوق� .سلط املحا�ضر ال�ضوء على عدد من
املحاور املهمة واملرتبطة بن�شاط �صانع ال�سوق،
و�أ�شار �إىل �أن �صناعة ال�سوق تقوم ب�صفة �أ�سا�سية
على توفري �أ��س�ع��ار م�ستمرة ل�شراء وبيع ورق��ة
مالية معينة بغر�ض زيادة �سيولة هذه الورقة وفق ًا
لأحكام النظام� ،أخذا يف االعتبار �أن �صانع ال�سوق
هو اجلهة االعتبارية املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط
�صناعة ال�سوق.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال � �ن� ��دوة امل� ��راح� ��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة
والتعديالت القانونية التي �ساهمت يف تطوير
نظام �صانع ال�سوق بالدولة وفق �أف�ضل املعايري
واملمار�سات الدولية.
و�أو�ضحت الفرق بني توفري ال�سيولة ،وهي
اخل��دم��ة ال �ت��ي مب��وج�ب�ه��ا يتعهد ��ص��ان��ع ال���س��وق
بتح�سني �سيولة الأوراق املالية املدرجة بنا ًء على
اتفاقية توفري ال�سيولة مع اجلهة امل�صدرة ،ومزود
ال�سيولة الذي يعنى ب�أن يتعامل �صانع ال�سوق مع
جهة �إ�صدار الأوراق املالية املدرجة من �أجل توفري
ال�سيولة عليها وفقا للأحكام.
وعرفت الندوة اجلمهور مبجموعة الوظائف
التي تعتمدها الهيئة ملمار�سة ه��ذا الن�شاط ،كما
�سلطت ال�ضوء على دور �صانع ال�سوق وت�أثريه
الإي�ج��اب��ي على الأ� �س��واق املالية م��ن حيث توفري
ال�سيولة التي ت�ؤدي بدورها �إىل خف�ض التكاليف
وحت���س�ين ال� �ت ��داوالت ال�ي��وم�ي��ة وال�ت�خ�ف�ي��ف من
تذبذبات الأ�سواق املالية ،كما تطرقت �إىل جمموعة
الت�سهيالت املمنوحة للجهات التي متار�س هذا
الن�شاط واالل�ت��زام��ات التي تقع عليها يف الوقت
ذاته ،مع ذكر الفوائد التي مينحها النظام ل�صانع
ال�سوق من حيث عدم فر�ض ر�سوم و�ساطة �إ�ضافية
والإع �ف��اء م��ن ر��س��وم امل�ستخدم ور� �س��وم �أنظمة
االت�صال اخلا�صة بالتداول ،وغريها من الفوائد.
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تفاهم
الهيئة
مذكرات
أخبار

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

برنامج تدريبي لرتخي�ص العاملني يف جمال عالقات امل�ستثمرين بال�شركات املدرجة
وقعت هيئة األوراق المالية والسلع وجمعية عالقات المستثمرين بالشرق
األوسط مذكرة تفاهم ،بهدف تعزيز التعاون بينهما .وقع المذكرة سعادة
د.عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وأندرو تاربوك رئيس مجلس إدارة
الجمعية.

تعاون لرفع مستوى المعايير
المهنية وتشجيع التعليم
المهني المستمر للعاملين في
مجال الخدمات المالية
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ون�صت املذكرة على تعزيز التعاون فيما بني الطرفني
من خالل اال�ستفادة من برامج الت�أهيل والتدريب التي
يقدمها م��رك��ز ال�ت��دري��ب واالخ �ت �ب��ارات املهنية بهيئة
الأوراق املالية ،وذلك مبا ي�سهم يف تطوير �أ�سواق ر�أ�س
املال و�صناعة اخلدمات املالية ب�شكل عام ورفع م�ستوى
الأداء املهني للعاملني يف هذا املجال ب�شكل خا�ص.
و �أكد �سعادة د .عبيد الزعابي على "�أهمية املذكرة
يف �إر� �س��اء حجر الأ� �س��ا���س لإط�ل�اق ب��رن��ام��ج ت�أهيلي
لعالقات امل�ستثمرين؛ بحيث يتم ت�أهيل الراغبني يف
العمل ك�م���س��ؤويل ع�لاق��ات م�ستثمرين وترخي�صهم
بعد اجتيازهم اختبارات يف املقررات الدرا�سية التي
طرحها املركز �ضمن الربنامج التدريبي الذي �سيقدمه
مركز ال�ت��دري��ب واالخ �ت �ب��ارات املهنية التابع للهيئة،

بحيث يكون �إ�ضافة للربامج التدريبية الأخ��رى التي
يطرحها املركز لنحو اثنى ع�شر مهنة �أخ��رى من املهن
التي ي�ضمها العمل بال�سوق املايل (وهي املحلل املايل،
وممثل الو�سيط ،و�ضابط االمتثال /م�س�ؤول مكافحة
غ�سل الأم� ��وال /امل��راق��ب ال��داخ�ل��ي ،وم��دي��ر عمليات/
وم��دي��ر ت ��داول /م���س��ؤول التقا�ص ،وم���س��ؤول �إدارة
املخاطر ،ومدير اال�ستثمار /رئي�س اال�ستثمار ،مدير
الرتويج).

عالقات امل�ستثمرين
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي �أن "الهيئة تويل �أهمية
ك�ب�يرة ملهنة ع�لاق��ات امل�ستثمرين �أخ ��ذ ًا يف االعتبار
ال��دور احل�ي��وي امل��وك��ل لإدارات ع�لاق��ات امل�ستثمرين
بال�شركات امل�ساهمة العامة يف التوا�صل مع جمتمع
اال�ستثمار من م�ساهمني وم�ستثمرين ،وحتديد هوية
امل�ساهمني وا� �س �ت �ه��داف امل�ستثمرين وال�ت�ع��ام��ل مع
ا�ستف�ساراتهم ونقل ردود الأفعال والأ�صداء واملعلومات
اال�سرتاتيجية ل�ل��إدارة العليا لل�شركة ،للو�صول �إىل
ت�صور وا��ض��ح ودق�ي��ق ح��ول واق��ع ال���س��وق ،وتوفري

التحليالت اخلا�صة بال�سوق واملوقف التناف�سي لل�شركة.
ونوه �سعادته �إىل "التحول الالفت الذي �شهدته مهام
ووظائف عالقات امل�ستثمرين يف الآونة الأخرية من حيث
االعتماد على البيانات التفاعلية و�إدارة ملفات وخدمات
ال�شركة عرب تطبيقات تدفق البيانات و�أنظمة الإحاطة
االلكرتونية التي تقدم معلومات للجمهور عن التقارير
والبحوث املتعلقة بتحليل �أداء �شركة ما والتي ت�صدر -يف
معظم احلاالت -عن م�ؤ�س�سات وحمليني متخ�ص�صني يف
التحليل املايل لل�شركات ،و�صو ًال �إىل �إعداد تقارير ملتابعة
�أداء الإدارة ورفعها للإدارة العليا التخاذ القرارات التي
تخت�ص بها".
من جانبه ،قال �أن��درو تاربوك رئي�س جمعية عالقات
امل�ستثمرين بال�شرق الأو�سط�" :إنه ل�شرف عظيم لنا �أن
نعتمد على دع��م هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف ن�شر
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال عالقات امل�ستثمرين
بال�شركات املدرجة يف دولة الإمارات واالرتقاء بها بعدما
�سبق لنا العمل �سويا منذ العام  2015من �أجل تنظيم مهنة
عالقات امل�ستثمرين يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة.
وتابع "ال �شك �أن مذكرة التفاهم التي مت توقيعها بني
ك��ل م��ن هيئة الأوراق املالية وال�سلع وجمعية عالقات
امل�ستثمرين �سوف تعزز وتدعم هذا التعاون املتوا�صل.
ومب ��ا �أن الأف� �ع ��ال ه��ي �أك�ث�ر ت���أث�ي�را م��ن ال��ق��وال ف��إن�ن��ا
متحم�سون جدا جلهود الهيئة لأخذ زمام املبادرة على هذا
امل�سار يف الوقت الذي ن�شاركها فيه هذا الأمر".

التدريب والتوعية
ومبقت�ضى ن�صو�ص امل��ذك��رة امل��وق�ع��ة ،يتحدد �إط��ار
العمل ال��ذي اتفق عليه اجلانبان يف التعاون بينهما يف
جماالت التدريب والتوعية ،وتبادل املعلومات واخلربات
يف جم��االت �أ�سواق ر�أ���س امل��ال ،وجم��ال اخلدمات املالية
واال�ستثمار بهدف رفع م�ستوى املعايري املهنية للعاملني
يف هذا املجال وتعزيزها وتطويرها يف دولة الإمارات.
وت�شمل جماالت التعاون تبادل اخلربات والدرا�سات
وال �ت �ع��اون يف جم ��االت تنظيم ال�برام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة يف
الأ�سواق املالية ،وجمال اخلدمات املالية من �أجل تطوير
وحت�سني م�ستويات االحرتافية ورف��ع م�ستوى املعرفة
باملنتجات والأدوات املالية املتداولة يف �أ�سواق ر�أ�س املال
من خالل االتفاقيات التي يتم توقيعها بني الطرفني.
ومن �ش�أن العمل ببنود املذكرة ،ت�شجيع التعليم املهني
امل�ستمر للعاملني يف جم��ال اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة املتعلقة
باال�ستثمارات ال�ب��دي�ل��ة ،ف� ً
ضال ع��ن �أن �ه��ا تتيح لأي من
الطرفني ا�ستخدام معلومات الطرف الآخ��ر و�إح�صاءاته
املتعلقة ب�أغرا�ض املذكرة ،والتن�سيق يف تنظيم امل�ؤمترات
واالجتماعات والندوات وور�ش العمل وف ًقا ملا ينا�سب كل
منهما ،كما متنح موظفي ومر�شحي الطرف الهيئة الفر�صة
لال�ستفادة م��ن ب��رام��ج التدريب والأن�شطة والفعاليات
وامل�ؤمترات.

تعاون مع «�شرطة دبي» ي�ضم موظفي
«الأوراق املالية» لربنامج «�إ�سعاد»

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع والقيادة
العامة ل�شرطة دبي مذكرة تعاون ب�ش�أن ال�شراكة
ب �ي �ن �ه �م��ا وت � �ب� ��ادل اخل� �ب��رات مب ��ا ي �ت �ي��ح ت �ق��دمي
الت�سهيالت وت��وف�ير اخل��دم��ات امل�ت��اح��ة حلاملي
بطاقة "�إ�سعاد" ملوظفي الهيئة والعاملني لديها.
وقع املذكرة �سعادة د .عبيد �سيف الزعابي الرئي�س
التنفيذي للهيئة واللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد
�أحمد حممد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون
الأكادميية والتدريب.

دعم الكادر الب�شري
و�أبدى د .عبيد الزعابي �سعادته بتوقيع اتفاقية
التعاون مع القيادة العامة ل�شرطة دبي ،مو�ضح ًا
"�أنها ت�أتي انطالق ًا من ر�ؤية القيادة والتوجهات
اال�سرتاتيجية للدولة ،وحر�ص ًا على توطيد �أوا�صر
ال �ت �ع��اون والتن�سيق ب�ين هيئة الأوراق املالية
والقيادة العامة ل�شرطة دبي" ،و�أ�ضاف �أنه "على
هذا الأ�سا�س اتفق الطرفان على �إبرام هذه املذكرة
وو�ضعها �إطار ًا للعمل والتعاون والتن�سيق الدائم
بينهما ،وتنفيذ �أه��داف ه��ذه االتفاقية وو�ضعها
مو�ضع التطبيق مبا ي�سهم يف دعم الكادر الب�شري
بالهيئة وال�ت�ع��ري��ف ب��امل�ن��اف��ع ال�ت��ي �ستعود على
اجلانبني من خالل هذا التعاون".
من جهته� ،أكد �سعادة اللواء الأ�ستاذ د .حممد
�أحمد بن فهد �إن هذا التعاون البناء والذي �سيثمر
عنه منح بطاقة �إ�سعاد �إىل موظفي هيئة الأوراق
املالية وال�سلع �سوف ي�ؤدي �إىل حتقيق ال�سعادة
للموظفني وينعك�س �إيجابا على م�ضاعفة العمل
وزي��ادة الإنتاجية وي ��ؤدي بال�ضرورة �إىل تقدمي

خدمات جيدة للمتعاملني من �أف��راد املجتمع تزيد
من ر�ضاهم وحتقق لهم ال�سعادة ،م�شريا �إىل �أن
توجيهات ��س�ع��ادة ال �ل��واء عبدالله خليفة امل��ري
القائد العام ل�شرطة دبي يف هذا ال�ش�أن ت�ؤكد دائما
على ��ض��رورة تعزيز ال�شراكة البناءة مع جهات
ودوائ��ر حكومية حملية واحت��ادي��ة والعمل على
تنفيذ كل ما من �ش�أنه حتقيق ال�سعادة للموظفني".
وت�ن����ص االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى ��ض��م م��وظ�ف��ي الهيئة
�إىل ال�برن��ام��ج وت��زوي��ده��م ب�ب�ط��اق��ة "�إ�سعاد"،
ومبوجب االتفاقية �ستزود �شرطة دب��ي موظفي
الهيئة بالبطاقة مع ا�شعار ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية ملنح موظفي الهيئة املزايا ذاتها التي
يح�صل عليها موظفو �شرطة دبي.

قاعدة بيانات
ومن جانبها ،تقوم الهيئة بتوفري قاعدة بيانات
امل��وظ�ف�ين العاملني ل��دي�ه��ا .مب��ا ميكن م��ن تزويد
ك��ل موظف بن�سخة م��ن البطاقة على �أن تتحمل
الهيئة قيمة �إ�صدار البطاقة وتكاليف جتديدها،
كما تقوم الهيئة بو�ضع �شعار بطاقة" �إ�سعاد"
على ح�ساباتها الر�سمية على �شبكات التوا�صل
االجتماعي والتطبيق الذكي لها ،مع ربط موقع
�إ�سعاد به ليتمكن املعنيون بالهيئة الو�صول �إىل
موقع" �إ�سعاد" بكل �سهولة ،وكذلك و�ضع �شعار
البطاقة يف جميع احل�م�لات الت�سويقية للهيئة
ك�شريك ر�سمي ،ف� ً
ضال عن و�ضع فيديو الإر�شادات
اخلا�صة بالبطاقة على جميع �شا�شات العر�ض
لديها ،وت�سهيل مهمة فريق ت�سويق البطاقة عند
النزول امليداين للتعريف بها يف الهيئة.
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الهيئة
مؤتمرات
أخبار
الهيئة تشارك في «القمة السنوية إلعادة هيكلة الشركات»

عبيد الزعابي :من�صات متويل مبتكرة ت�ستعني بالتكنولوجيا املالية و«البلوك �شني»
ق��ال س��ع��ادة الدكتور عبيد
الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة
األوراق المالية والسلع" :إن
قانون الشركات ينطوي على
خطوات واضحة جد ًا في حال تعثر
الشركة ،ففي حال تحقيق شركة
ما لخسائر نسبتها  % 50من رأس
المال تطلب الهيئة من الشركة
تقديم خطة إلع��ادة الهيكلة
وعرضها على الجمعية العمومية
للتصويت عليها كخطوة أولى.
و�أ���ش��ار ال��زع��اب��ي ،يف ت���ص��ري�ح��ات �صحفية على
هام�ش "القمة ال�سنوية لإعادة هيكلة ال�شركات" التي
عقدت يف دبي بدعم و�شراكة ا�سرتاتيجية من �سوق
�أبوظبي العاملي� ،إىل ق��ان��ون الإف�لا���س ال��ذي انبثقت
عنه جلنة التنظيم املايل التابعة لوزارة املالية ،والتي
ا�ستكملت كافة الأطر القانونية من �أجل تقدمي خدماتها
اىل ال�شركات من �أجل الهيكلة ما قبل �إعالن الإفال�س.
وحول �إعادة الهيكلة اخلا�صة بالعديد من ال�شركات
املدرجة يف الأ�سواق املالية� ،أو�ضح الزعابي �أن جميع
عمليات �إع��ادة الهيكلة احلالية تعترب داخلية .و�أ�شار
�إىل �أن الهيئة تتلقى طلبات ت�أ�سي�س و�إدراج من العديد
م��ن ال�شركات ،متوقع ًا �إدراج ��ات يف ال�ف�ترة القريبة
املقبلة ال �سيما و�أن الأ� �س��واق ب��د�أت باالنتعا�ش مع
وجود م�ؤ�شرات اقت�صادية قوية.

من�صة متويل امل�شاريع
وعن من�صة متويل امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية
عن طريق �أ�سواق املال� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي �أن
الهيئة تعمل مع ال�سوقني واجلهات ذات االخت�صا�ص
لإط�ل�اق من�صات متويل بالأ�سهم وال�سندات بطرق
مبتكرة ،ت�ستعني فيها بالتكنولوجيا املالية وتقنية
"البلوك �شني" ،الفت ًا �إىل وجود جلنة م�شرتكة يتوقع
�أن تنتهي من عملها ليكون با�ستطاعة هذه ال�شركات
االكتتاب واحل�صول على التمويل العام خالل .2020
و�أك ��د �أن الهيئة ت�ق��وم ب��دوره��ا يف و��ض��ع �أل�ي��ات
حلماية امل�ستثمرين ،الفت ًا �إىل �إل��زام الو�سطاء مبنح
امل�ستثمرين كتيب يبني حقوق امل�ستثمرين� ،إ�ضافة
�إىل �آليات جديدة لتمكني امل�ستثمرين غري القادرين
ع�ل��ى ح���ض��ور اجل�م�ع�ي��ات العمومية ع�بر الت�صويت
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الإلكرتوين ،و�آلية مل�س�ألة متثيل امل�ستثمرين الأقلية يف
ال�شركات.
وبني �أن الهيئة قدمت قانونها اجلديد الذي ي�شمل
الأن�شطة التي مت التن�سيق مع امل�صرف املركزي على
تنظيمها ،وال��ذي يعطي دور ًا كبري ًا يف جمال الرقابة
والإ�شراف والإنفاذ واجلزاءات ،الفت ًا �إىل �أن امل�صرف
�أ�صدر قانونه دون بع�ض الأن�شطة ك�صناديق اال�ستثمار
و�إدارة اال�ستثمار مبا يبني على �أنها قد �أ�صبحت تقع
�ضمن اخت�صا�صات الهيئة.
و�أ�شار �إىل العديد من القوانني والتنظيمات اجلديدة،
منها �إط�ل�اق ك��ود احلوكمة ،وك��ذل��ك تنظيم �إ� �ص��دارات
الأ�صول الرقمية واالعرتاف بها ك�أوراق ،وذلك يف �ضوء
ت�سارع تطور �سوق الأ�صول الرقمية وجتاوب الهيئات
الرقابية يف عدد من دول العامل يف تنظيمها.

الهيئة تعمل مع
السوقين والجهات ذات
االختصاص إلطالق منصات
تمويل باألسهم والسندات
بطرق مبتكرة

وع��ن التوقعات لأداء الأ� �س��واق� ،أك��د الزعابي �أن
الأداء ال�ع��ام �أف�ضل مقارنة بنف�س ال�ف�ترة م��ن العام
امل��ا� �ض��ي ،م�ت��وق�ع� ًا امل��زي��د م��ن ال�ن�م��و ،وحت���س��ن �أداء
ال�شركات كالبنوك ،واملحفزات واحللول التي �أطلقتها
احلكومة �إ�ضافة �إىل كون م�ؤ�شرات االقت�صاد تعك�س
�صورة مب�شرة لأداء اقت�صاد الدولة.

فتح ن�سب متلك الأجانب
وحول فتح ن�سب متلك الأجانب� ،أ�شار �إىل �أنها �إحدى
متطلبات م�ؤ�شر مورغان �ستانلي ،وقانون ال�شركات
بدولة الإمارات ي�سمح بتملك امل�ستثمرين الأجانب حتى
 49يف املائة لل�شركات ،علما ب�أن �أغلب ال�شركات مل ت�صل
�إىل هذه الن�سبة ،وبالتايل فالو�صول �إىل هذه الن�سبة
ميكن �أن يزيد من الفر�ص اال�ستثمارية �أمام امل�ستثمرين
ويعزز جاذبية الأ�سواق �أمام امل�ستثمرين امل�ؤ�س�ساتيني
واال�ستثمار الأجنبي عامة" .و�شاركت الهيئة يف القمة
ال�سنوية لإع��ادة الهيكلة ،حيث �ألقى �سعادة الدكتور
عبيد الزعابي كلمة افتتاحية �ضمن فعاليات القمة� ،سلط
ال�ضوء من خاللها على دور احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف
تعزيز منو الأ�سواق املالية ،واجلهود التي تبذلها الهيئة
يف �سبيل تطوير نظام احلوكمة.
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل دور احلوكمة امل�ؤ�س�سية
لل�شركات يف جناح �إعادة الهيكلة املالية لإدارة الإع�سار
املايل ،وفعاليتها يف خلق املناخ املواتي لال�ستثمار مبا
يعزز النمو يف املنطقة ،الفتا �إىل �أن حوكمة ال�شركات
الناجحة ميكنها �أن ت�سهم وب�شكل حيوي يف تخفيف

�أثار االع�سار الناجت عن املخالفات املالية و�سوء الإدارة.
و�أكد يف كلمته �أهمية تعزيز تبني معايري حوكمة ال�شركات
على م�ستوى ال�شركات اخلا�صة لتتما�شى مع التطور الالفت
يف اع�ت�م��اد ه��ذه امل�ع��اي�ير على م�ستوى ال���ش��رك��ات امل��درج��ة
وخا�صة يف ال��دول التي لديها �أ�سواق ر�ساميل كبرية .وقال
�سعادته" :نرى ت�ف��اوت� ًا ك�ب�ير ًا يف مم��ار��س��ات احلوكمة بني
ال�شركات اخلا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ففي الوقت الذي تبنت فيه �شركات ثقافة �أف�ضل للحوكمة ،جند
�أن �شركات �أخ��رى مازالت تطبق ممار�سات ال تتنا�سب �أب��دا
وبيئة االقت�صاد مت�سارع التطور لت�صبح �أكرث تعقيدا وارتباطا
باالقت�صاد العاملي" .ولفت �إىل وجود حتديات على م�ستوى
تطبيق معايري احلوكمة يف املنطقة يف ظل الو�ضع الراهن
لهيكل التمويل والأط ��ر القانونية وهيكل امللكية وتركيبة
جمال�س الإدارات �إ�ضافة �إىل معايري الإف�صاح وال�شفافية.

تقارير احلوكمة
وحتدث �سعادته عن تقارير احلوكمة التي ترفعها ال�شركات
املدرجة يف الدولة ،والتي توفر الإف�صاحات الالزمة على من�صة
الإف�صاح الإلكرتوين  XBRLللعديد من م�ؤ�شرات احلوكمة
مبا يف ذلك تركيبة جمال�س الإدارة وم�شاركة املر�أة واملكاف�آت.
ولفت �إىل �أن الهيئة وانطالقا من حر�صها على تعزيز م�شاركة
�صغار امل�ساهمني� ،ألزمت ال�شركات املدرجة بتخ�صي�ص مدير
لعالقات امل�ستثمرين وتو�ضيح بياناته على املوقع الإلكرتوين
لل�شركة ،كما طلبت منها �إر�سال دعوتها للجمعية العمومية
للم�ستثمرين بر�سائل ن�صية وبالربيد الإل�ك�تروين باللغتني
العربية واالجنليزية.
وقال �إن الهيئة خ�ص�صت �صفحة على موقعها حلماية �صغار
امل�ستثمرين ،من خالل تو�ضيح حقوق امل�ساهمني وواجباتهم
وكافة البيانات الالزمة.

م�شاركة املر�أة
وتطرق يف كلمته �إىل م�شاركة امل��ر�أة ،م�ؤكد ًا على �أهمية
تعزيز متثيل امل��ر�أة يف جمال�س الإدارة ،وعلى وج��ود عدد
من القيادات الن�سائية ال�ق��ادرة وامل�ستعدة لأخ��ذ ه��ذا ال��دور
وبانتظار الفر�ص التي يتطلب لتوفريها تغريا يف التوجهات
وتفتح �أك�ث�ر لتقبل التغيري .ول�ف��ت �إىل �أن تقرير املنتدى
االقت�صادي العاملي للفجوة بني اجلن�سني يف � 2018صنف
دولة الإمارات يف �صدارة دول املنطقة من حيث امل�ساواة يف
الأجور وعدد ال�سيدات يف املنا�صب الوزارية.
ومن النقاط الأخ��رى التي ركزت عليها الهيئة �ضمن نظام
احلوكمة اجلديد� ،إقرار نظم لتطبيق االمتثال وهيكل مزدوج
للحوكمة وفر�ض معايري تخ�ص ا�ستقاللية �أع�ضاء جمال�س
الإدارة وتكفل متتعهم باخلربات الكافية مبا يف ذلك التدريب
والتقييم.وقال" :كما مت ت�ضمني النظام درا�سة مقرتحات خللق
جلان للمخاطر وجلان فنية وحتديد تدابري للتدقيق وال�ضبط
الداخلي ،وحتديد دور وا�ضح للمدقق الداخلي ومدير املخاطر
وم�س�ؤول االمتثال و�أطر حلوكمة ال�شركات التابعة".

وكاالت ت�صنيف حملية لتحفيز �إ�صدار �صكوك
جتزئة بالدرهم من جانب قطاع ال�شركات

ق ��ال � �س �ع��ادة د .عبيد ال��زع��اب��ي الرئي�س
التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع� ،إن
الهيئة تخطط لتنظيم معامالت �سوق ر�أ���س
امل��ال غري املُ��درج��ة ،ون��وه �إىل هناك درا�سات
قيد الإع��داد تبحث يف مدى جدوى ت�أ�سي�س
وك� ��االت ت�صنيف حم�ل�ي��ة لتحفيز �إ� �ص��دار
�صكوك جتزئة بالعملة املحلية من جانب قطاع
ال�شركات.
وت��وق��ع ال��زع��اب��ي يف كلمة الهيئة خ�لال
منتدى "تطوير �أ�سواق ال�صكوك فـي منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا من حيث احتماالت
النمـو واالعتبارات املتعلقة بال�سيا�سات"�،أن
ي�صل �إجمايل �أ�صول التمويل الإ�سالمي �إىل
 3.5تريليون دوالر بحلول عام  ،2021ونوه
لتقرير �صادر عن "توم�سون رويرتز" قدرت
فيه �أن ال�صناديق الإ�سالمية �سوف تنمو على
الأق��ل بقيمة  77مليار دوالر مع بداية العام
.2019
ومت ع � ْق��د جل�سات امل�ن�ت��دى يف �أب��وظ�ب��ي
بالتعاون مع كل من جمل�س اخلدمات املالية
الإ�سالمية  IFSBواللجنة الإقليمية لأفريقيا
وال�شرق الأو�سط  AMERCالتابعة للمنظمة
الدولية لهيئات الأوراق املالية "�أيو�سكو"،
وم��رك��ز دب��ي لتطوير االق�ت���ص��اد الإ��س�لام��ي،
وجمعية اخلليج لل�سندات وال�صكوك ،ووكالة
�إ�س �آند بي جلوبال للت�صنيفات االئتمانية.

القيمة الإجمالية لل�صكوك
ك ��ان د .ع�ب�ي��د ال��زع��اب��ي ق��د � أل��ق��ى كلمة
املتحدث الرئي�س يف افتتاح فعاليات املنتدى،
وا�ستعر�ض فيها الأ�سباب التي دعت لظهور
�سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي .ولفت �إىل �أن دولة
الإمارات العربية املتحدة �أ�صبحت �إحدى �أبرز
املراكز والوجهات املالية الإ�سالمية املف�ضلة
لإدراج ال�صكوك ،و�أ�ضاف �أن��ه ح�سب م�ؤ�شر
االقت�صاد الإ�سالمي العاملي ل�سنة  2017ف�إن
دولة الإم��ارات العربية املتحدة تبو�أت املركز
ال �ث��اين -ب�ع��د م��ال�ي��زي��ا ،وف��ق م�ع�ي��ار القيمة
الإجمالية لل�صكوك املدرجة.

ح�ضر الفعالية جمهور كبري �ضم ع��دد ًا
من �صناع ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية،
والإدارة العليا فـي وزارات املالية واالقت�صاد،
والـجهات الرقابية والتنظيمية ،واملنظمات
ال��دول�ي��ة ،ومكاتب �إدارة ال��دي��ن ،والأط ��راف
ال�ف��اع�ل��ة ف�ـ��ي ال �� �س��وق ،و�أ� �ص �ح��اب امل�صلحة
املعنييـن.
وحملت جل�سات املنتدى �أرب�ع��ة عناوين
هي :التمويل الإ�سالمـي وال�صكوك :املفاهيم
ال��رئ�ي���س�ي��ة والأه� �م� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،والآف � ��اق
امل�ستقبلية دور ال�صكوك فـي حتقيق الأهداف
التنموية :الآفاق والتحديات ،و�أخري ًا االبتـكار
التـكنولوجي واحتماالت منوها فـي �أ�سواق
ر�أ�س املال الإ�سالمي ،وتقوية الأطر القانونية
والتنظيمية من �أج��ل تعزيز حماية امل�ستثمر
وا�ستقرار �سوق ال�صكوك واملجاالت الرئي�سة
املتعلقة بال�سيا�سات و�سبل امل�ضي قدمًا.

فهم �أف�ضل للتمويل الإ�سالمي
دارت حم��اور النقا�ش يف امل�ن�ت��دى حول
التو�صل �إىل فهم �أف�ضل للتمويل الإ�سالمـي
وخ�صائ�صه املميزة ،والتطورات التي ت�شهدها
�أ���س��واق ال���ص�ك�ـ��وك ،مب��ا ف�ـ��ي ذل��ك اجت��اه��ات
التنمية امل�ستدامة واالبتـكارية.
ومت ا� �س �ت �ع��را���ض ال��ت��ط��ورات الأخ �ي�رة
واحتماالت النمو امل�ستقبلية لأ�سواق ال�صكـوك
فـي منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ف� ً
ضال
ع��ن حتديد امل �ج��االت التي حتتاج �إىل مزيد
من التطوير بهدف تعزيز منو هذه الأ�سواق
وا�ستخدامها ا��س�ت�خ��دام� ًا ف��اع� ً
لا فـي �سبيل
حتقيق الأهداف التنموية للمنطقة.
وناق�شت الفاعلية اجلوانب املتعلقة بتعزيز
البيئة التنظيمية ،مب��ا فـي ذل��ك االعتبارات
املت�صلة بحماية امل�ستثمريـن واال�ستقرار
والنا�شئة عن تطور �أ�سواق ال�صكـوك ومنوها،
وتقوية النمو وامل��رون��ة الإجمالية لأ�سواق
ر أ����س امل��ال يف املنطقة مع الأخ��ذ يف االعتبار
خ�صو�صيات واختالفات ال�صكوك عن نظرائها
التقليدية.
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الهيئة
مؤتمرات
أخبار

«الهيئة» تنظم ملتقى لإدارة عالقات امل�ستثمرين بال�شركات املدرجة
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
قنوات تواصل مبتكرة وفعالة مع المستثمرين" ،وذلك في إطار جهودها
الرامية الى تعزيز الوعي االستثماري وتوفير المعلومات الالزمة للمستثمرين
بما يساهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة،

�ألقى كلمة االفتتاح �سعادة د .عبيد الزعابي الرئي�س
التنفيذي للهيئة ،وذلك بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة جمعية عالقات امل�ستثمرين بال�شرق الأو��س��ط،
بالإ�ضافة اىل ممثلني ع��ن �أك�بر ال�شركات (الإقليمية
وال�ع��امل�ي��ة) امل� ��زودة خل��دم��ات التحليل امل ��ايل ،ع�لاوة
على ما يقارب � 140شخ�ص ميثلون ال�شركات املدرجة
و�شركات اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل املرخ�صة
يف الأ�سواق املالية بالدولة.

دور م�س�ؤويل عالقات امل�ستثمرين
تناولت الكلمة االفتتاحية للملتقى الأدوار والوظائف
امل �ن��وط��ة مب��دي��ري ع�لاق��ات امل�ستثمرين ب��ال���ش��رك��ات
امل�ساهمة العامة ،و�سلط ال�ضوء من خاللها على الأهمية
الكبرية لهذا امللتقى يف تعزيز دور م�س�ؤويل عالقات
امل�ستثمرين يف ال�شركات.
و�أك ��د على �أهمية ا�ستفادة امل�شاركني م��ن خ�برات
املتحدثني ،وتبادل املعلومات واملعارف وتوفري الدعم
الالزم للم�ستثمرين ،وا�ستعر�ض كذلك عدد ًا من مبادرات
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الهيئة وم��ن بينها م �ب��ادرة الهيئة بتحويل �شركات
الو�ساطة �إىل �شركات خدمات مالية متكاملة ،والأنظمة
اجل��دي��دة ال �ت��ي ت�ع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى م��وق�ع�ه��ا الإل��ك�ت�روين
للإ�ستئنا�س ب��ر�أي �أ�صحاب ال�صناعة وال��وق��وف على
مالحظات اخل�براء واملتعاملني واملهتمني ،ويف مقدمة
ذلك نظام الأ�صول امل�شفرة".
و�أ�شار د .عبيد الزعابي �إىل �أن" :لإدارات عالقات
امل�ستثمرين ب��ال���ش��رك��ات امل�ساهمة ال�ع��ام��ة دور ه��ام
يف ال�ت��وا��ص��ل مع جمتمع اال�ستثمار م��ن م�ساهمني
وم�ستثمرين (�أف� ��راد ًا وم�ؤ�س�ساتان) ،وحت��دي��د هوية

توفير المعلومات الالزمة
للمستثمرين بما يساهم في
اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة

امل���س��اه�م�ين وا� �س �ت �ه��داف امل�ستثمرين وال�ت�ع��ام��ل مع
ا�ستف�ساراتهم ونقل ردود الأفعال والأ�صداء واملعلومات
اال�سرتاتيجية ل�ل��إدارة العليا لل�شركة ،للو�صول �إىل
ت���ص��ور وا� �ض��ح ودق �ي��ق ح��ول واق ��ع ال���س��وق وت��وف�ير
التحليالت اخلا�صة بال�سوق واملوقف التناف�سي لل�شركة.
و�أ� �ض��اف �سعادته" :تربز �أهمية ه��ذه الفعالية يف
��ض��وء ال�ت�ح��ول ال�لاف��ت ال ��ذي �شهدته م�ه��ام ووظ��ائ��ف
عالقات امل�ستثمرين من حيث االعتماد على البيانات
التفاعلية ولإدارة ملفات وخدمات ال�شركة عرب تطبيقات
تدفق البيانات و�أنظمة الإحاطة االلكرتونية التي تقدم
معلومات للجمهور ع��ن التقارير وال�ب�ح��وث املتعلقة
بتحليل �أداء �شركة ما والتي ت�صدر -يف معظم احلاالت-
عن م�ؤ�س�سات وحملليني متخ�ص�صني يف التحليل املايل
لل�شركات .ويتم �إعداد تقارير ملتابعة �أداء االدارة ورفعها
للإدارة العليا التخاذ القرارات التي تخت�ص بها.

�صفحة عالقات امل�ستثمرين
ا�ستعر�ض الأ�ستاذ �أحمد النقبي املحلل املايل بق�سم
ح��وك�م��ة ال���ش��رك��ات وامل��دق �ق�ين بهيئة الأوراق املالية
وال�سلع خ�لال اجلل�سة الأوىل للملتقى� ،أهمية ودور
م�س�ؤويل عالقات امل�ستثمرين يف ال�شركات املدرجة
كقناة توا�صل مع امل�ستثمرين ،ت�ضمن و�صول معلومات
ال�شركة ب�صورة �شاملة وواف�ي��ة ،وت�ساهم يف حتقيق
ال�شفافية وامل�صداقية الالزمة يف الأ�سواق املالية ،مما
ميكن امل�ستثمرين من تكوين �صورة وا�ضحة عن �أداء

ال�شركة وبالتايل ميكنهم من بناء القرار اال�ستثماري
ب �� �ص��ورة ��ص�ح�ي�ح��ة .وب�ي�ن ك��ذل��ك جم �م��وع��ة امل �ب��ادئ
الأ�سا�سية التي تعزز دور عالقات امل�ستثمرين ،والتي
ت�ساهم يف توعيتهم وتكوين فهم جيد لو�ضع املخاطر
و�إدارة التوقعات ،وبناء قاعدة بيانات مف�صلة و�شاملة
للم�ساهمني تعزز من عملية التوا�صل معهم.
كما ا�ستعر�ض يف اجلل�سة الثانية ،متطلبات �صفحة
عالقات امل�ستثمرين على املوقع الإلكرتوين لل�شركات
امل��درج��ة ودور امل��وق��ع يف دع��م ال �ق��رار اال�ستثماري،
وتطرق اىل امل��ادة رقم ( )35من ق��رار رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة رقم (/7ر.م ).ل�سنة  2016ب�ش�أن معايري
االن�ضباط امل�ؤ�س�سي وحوكمة ال�شركات امل�ساهمة
العامة ،واملتعلقة بعالقات امل�ستثمرين ،والتي تو�ضح
�أه��م املتطلبات ال��واج��ب ت��وف��ره��ا يف �إدارة عالقات
امل�ستثمرين يف ال�شركات امل�ساهمة العامة املحلية
املدرجة.
ون��وه �أح�م��د النقبي �إىل � �ض��رورة قيام ال�شركات
بتعيني م�س�ؤول خمت�ص بكافة املهام املتعلقة ب��إدارة
عالقات امل�ستثمرين ،يتحلى بعدة �صفات منها� :إجادة
ال�ت�ح��دث باللغة العربية والإجن �ل �ي��زي��ة ،و�أن يكون
ملما باملتطلبات القانونية والت�شريعية ذات ال�صلة،
وحا�ص ًال على م�ؤهل علمي بالإ�ضافة اىل خربة عملية
مرتبطة مبجاالت الأع�م��ال �أو املحا�سبة �أو العالقات
العامة اخلا�صة بامل�ستثمرين ،و�أن يكون لديه املعرفة
الكاملة ب�أن�شطة ال�شركة والفر�ص املتاحة �أمامها.
و�أ� �ش��ار �إىل �أه�م�ي��ة �إن���ش��اء �صفحة خ��ا��ص��ة لعالقات
امل�ستثمرين على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بال�شركة،
بحيث يتم حتديثها و�صيانتها ب�شكل دائم مبا يتما�شى
م��ع املعايري ال��دول�ي��ة ،و� �ض��رورة �أن ت�شمل ال�صفحة
بيانات وو�سائل االت�صال بق�سم عالقات امل�ستثمرين
مثل رق��م هاتف وبريد �إل�ك�تروين خم�ص�ص ،و�إدراج
كافة التقارير املتعلقة بالنتائج املالية �سواء امل�سجلة
بالأر�شيف �أو املن�شورة ،وبيانات ال�سنة املالية على �أن
ت�شمل تواريخ ن�شر بيانات النتائج املالية ،وحما�ضر
اجتماعات اجلمعيات العمومية ،و�أي �أحداث �أو تقارير
هامة �أخرى.

ن�شر املعلومات والبيانات
و�أو� �ض��ح �أهمية تفعيل ال�شركات ل�صفحة عالقات
امل�ستثمرين لن�شر امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي يتم
االف�صاح عنها للجهات الرقابية �أو الأ�سواق �أو اجلمهور
على املوقع االل�ك�تروين اخلا�ص بها ،والتي تت�ضمن:
�أخبار و�أحداث ال�شركة وتطوراتها اجلوهرية اخلا�صة
ب�ه��ا ،وال �ق��وائ��م امل��ال�ي��ة ال�سنوية وامل��رح�ل�ي��ة وتقارير
جمل�س االدارة لعدة �سنوات �سابقة ،وتقارير احلوكمة،
وهيكل امللكية ون�سب التملك ،بالإ�ضافة اىل معلومات
عامة يتم حتديثها با�ستمرار على املوقع االلكرتوين
الر�سمي لل�شركة حول �أن�شطتها وا�سرتاتيجية �أعمالها،

أهداف الملتقى
 - 1تفعيل �صفحة عالقات امل�ستثمرين اخلا�صة
باملواقع الإلكرتونية لل�شركات املدرجة مبا ي�سهم
يف ت��وع�ي��ة امل�ستثمرين ب��أ��س�ه��م ه��ذه ال���ش��رك��ات
و�إحاطتهم علم ًا مب�ستجدات ال�شركة �أوال ب�أول.
وذل��ك وفق ًا لن�ص امل��ادة ( )35من ق��رار رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع رقم
(/7ر .م) ل�سنة  2016ب�ش�أن معايري االن�ضباط
امل�ؤ�س�سي وحوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة.
� - 2إث��راء �صفحة عالقات امل�ستثمرين باملواقع
الإل �ك�ترون �ي��ة لل�شركات امل��درج��ة بالإح�صائيات
وامل�ؤ�شرات املالية التي ت�سهم يف دعم امل�ستثمرين
عند اتخاذ القرارات اال�ستثمارية ،وتعزيز درجة
معرفة �أ�صحاب امل�صالح وم�ستوى فهمهم للبيانات

املتعلقة ب�أداء ال�شركة.
� - 3إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة لإدارات التحليل امل��ايل
بال�شركات املدرجة وكذلك �شركات اال�ست�شارات
امل��ال �ي��ة وال �ت �ح �ل �ي��ل امل� ��ايل ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى �أح ��دث
التطبيقات امل��ال�ي��ة و�سبل توظيفها يف عمليات
التحليل املايل التي جتريها.
 - 4م�ع��اجل��ة �إح ��دى م�ن��اط��ق ال�ضعف يف �آل�ي��ة
التوا�صل بني ال�شركة املدرجة وامل�ساهمني بتفعيل
دور م �� �س ��ؤويل ع�لاق��ات امل���س�ت�ث�م��ري��ن وحت�سني
م�ستوى التقارير املوجزة املقدمة من ال�شركة ،مبا
يبطل دور مروجي ال�شائعات يف الأ�سواق الناجت
عن بطء بع�ض ال�شركات يف الرد والتو�ضيح.

مالحظات ختامية
خ�ص�صت اجلل�سة الأخ �ي�رة م��ن امللتقى للرد
على �أ�سئلة املتعاملني وممثلي ال�شركات املدرجة
واملرخ�صة امل�شاركني بالفعالية؛ حيث ا�ستمع د.عبيد
الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة ال�ستف�سارات
وم�ق�ترح��ات احل���ض��ور ،وفيما يخ�ص اال�ستف�سار
املوجه حول طريقة عر�ض البيانات املالية لل�شركات
لت�سهيل طريقة ق��راءة امل�ستثمرين لها ،و�أو��ض��ح
�أن كل ال�شركات املدرجة ملتزمة باملعايري الدولية
لعر�ض ال�ت�ق��اري��ر امل��ال�ي��ة  ،IFRSوك��ذل��ك مبعايري
الإف�صاح الإلكرتوين  ،XBRLو�أن كافة ال�شركات
لديها حد �أدنى من املتطلبات وفق �أنظمة الهيئة ومن
بينها نظام �ضوابط احلوكة والت�شريعات املنظمة
الأخ��رى ،و�أن ق��رار تطوير طريقة عر�ض البيانات
يرجع لل�شركة وم��دى وج��ود حجم معلومات كبري
ترغب يف عر�ضه للجمهور.

ور�ؤيتها وخططها امل�ستقبلية ،ومعلومات عن �سعر �سهم
ال�شركة من حيث� :سعر االغالق ،و�سعر االفتتاح ،و�أعلى
و�أدن��ى �سعر خالل العام ،وقيم ال�سهم املختلفة وبع�ض
امل�ؤ�شرات املالية ،و�أن تت�ضمن كذلك �آلية لتقدمي الآراء
وامل�لاح�ظ��ات واال�ستف�سارات ،متكن امل�ستثمرين من
ار�سال ا�ستف�ساراتهم املختلفة حول الأرباح غري امل�ستلمة
�أو �آلية ا�ستالم الأرباح.

جلنة الأزمات
وا�ستعر�ض كذلك �أهمية ت�شكيل جلنة الأزمات بحيث
تتكون من موظفي الفئات العليا يف ال�شركة ،لتتوىل
و��ض��ع خطة ال�ت��وا��ص��ل م��ع امل�ستثمرين ،والإف���ص��اح
عن اخل�ط��وات العملية التي تتخذها ال�شركة يف حال

ورد ًا على مقرتح ب�ش�أن تب�سيط طريقة عر�ض
البيانات املالية وتقدميها ب�شكل موحد لكل قطاع
من قطاعات ال�شركات املدرجة ،وكذلك تق�صري مدة
الإف�صاح الربعية عن البيانات املالية بحيث تكون
�أقل من  45يوما� ،أو�ضح د.عبيد الزعابي �أن الهيئة
قامت بعمل مقارنات معيارية ودرا�سة لأف�ضل املعايري
العاملية يف هذا ال�ش�أن ،ووجدت �أن هذه املدة مطبقة
يف العديد من الأ�سواق املالية حول العامل ،ومع ذلك
ف�إن الهيئة ال ت�أل جهد ًا يف �إجراء املزيد من الدرا�سات
وال �ب �ح��وث ح ��ول ه ��ذا امل��و� �ض��وع لتطبيق �أف�ضل
املمار�سات العاملية ويف ح��ال تبني م��ن الدرا�سات
�أن��ه ميكن تقليل الفرتة مع تقدمي البيانات بالدقة
املطلوبة ووفق املعايري واملتطلبات املو�ضوعة مبا ال
يخل بحقوق امل�ستثمرين يف احل�صول على البيانات
ال�سليمة ف�إن الهيئة لن متانع يف تبني هذا االجتاه.

مواجهتها لأي �أزم ��ة ،وحت��دي��د متحدث ر�سمي با�سم
ال�شركة يتوىل عملية التوا�صل املذكورة .بالإ�ضافة اىل
ن�شر التوعية با�ستخدام عرو�ض تقدميية يتم ادراجها
يف ال�صفحة تو�ضح الو�ضع امل��ايل واال�سرتاتيجيات
والتوقعات امل�ستقبلية لل�شركة مرة واح��دة على الأقل
�سنوي ًا ،مع مراعاة حتديثها بعد كل �إعالن حول النتائج
املالية (ب�شكل ربع �سنوي ،ون�صف �سنوي) .وتوفري
البيانات وو��ض��ع الإج � ��راءات ال�لازم��ة لتوفري جميع
املعلومات مل���س��ؤول ع�لاق��ات امل�ستثمرين مب��ا يف ذلك
قرارات جمل�س الإدارة فور �صدورها والبيانات املالية
ال��دوري��ة وال�سنوية عند اعتمادها من املجل�س ،وذلك
لتمكني م�س�ؤول عالقات امل�ستثمرين من تنفيد مهامه
املحددة يف هذه املادة.
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الهيئة
مؤتمرات
أخبار

منوذج تطبيقي
مت ع��ر���ض من� ��وذج ل�صفحة ع�ل�اق��ات م�ستثمرين
ا�ستوفت وطبقت �إىل حد كبري املعايري املو�ضوعة من
قبل الهيئة ،وذلك كنموذج تطبيقي ملا يجب �أن تكون عليه
�صفحة عالقات امل�ستثمرين ،وقدمتها الأ�ستاذة �سعاد
ال�سركال نائب رئي�س �إدارة االت�صال اال�سرتاتيجي
ب�شركة "تربيد .و�سبق �أن نالت ال�شركة جائزة "�أف�ضل
�صفحة عالقات م�ستثمرين" يف امل�سابقة التي �أطلقتها
الهيئة خالل الن�صف الأول من  .2019وتطرقت �سعاد
ال�سركال �إىل �أهمية عالقات امل�ستثمرين كونها �أ�صبحت
مهمة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة جت�م��ع ب�ين ال�ت�م��وي��ل واالت���ص��ال
والت�سويق واالم�ت�ث��ال التنظيمي ،لتمكني التوا�صل
بفعالية بني ال�شركة و�أ�سواق ر�أ�س املال ،كما �أ�شارت �إىل
اجنازات الق�سم يف م�سرية التحول التي �شهدتها ال�شركة
يف ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة .وا�ستعر�ضت ك��ذل��ك �صفحة
ع�لاق��ات امل�ستثمرين يف امل��وق��ع الإل �ك�تروين لل�شركة،
التي مت ت�صميمها لتتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات الدولية
وامل �ب��ادئ التوجيهية املن�صو�ص عليها يف امل��ادة 35
من لوائح هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،والرامية اىل
م�ساعدة امل�ستثمرين امل�ساهمني على اتخاذ قرار منا�سب
يتعلق بال�شركة .وتوفر �صفحة عالقات امل�ستثمرين
يف �شركة تربيد على مدار ال�ساعة ،بيانات التوا�صل،
وهيكل امل�ساهمني والن�سب املئوية للملكية ،ومعلومات
ع��ن �سعر ال�سهم ،وال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة ،والإف���ص��اح��ات
املالية اخلا�صة بالبيانات املالية املرحلية وعرو�ض
الأرباح ،والتقارير ال�سنوية ،وتقارير حوكمة ال�شركات
وحم��ا��ض��ر اج�ت�م��اع��ات اجلمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ،و�أرب���اح
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امل�ساهمني ،واجل��دول الزمني لإجن��ازات ال�شركة خالل
م�سريتها التي متتد لع�شرين عامًا ،وغريها من العرو�ض
التقدميية اخلا�صة ب�أعمال ال�شركة وا�سرتاتيجيات
الأعمال واخلطط امل�ستقبلية ،املعلومات املحدثة عن كافة
امل�ستجدات املالية والتطورات الهامة يف ال�شركة.

�إح�صائيات وم�ؤ�شرات مالية
بينت اجلل�سة الثالثة �أهمية ت�ضمني �صفحات عالقات
امل�ستثمرين وامل��وق��ع الإل �ك�تروين اخل��ا���ص بال�شركة
املدرجة �إح�صائيات وم�ؤ�شرات مالية ميكنها �أن ت�سهم يف
تقدمي الدعم للم�ستثمرين عند اتخاذ القرار اال�ستثماري،
وكذلك �أهمية االطالع على الأنظمة والتطبيقات احلديثة
التي تتعلق بتحليل البيانات و�إع���داد الإح�صائيات
وامل�ؤ�شرات للمحللني املاليني ب���إدارات التحليل املايل
بال�شركات امل��درج��ة وكذلك املحللني املاليني ب�شركات
اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل.
�شاركت جمموعة ال�شركات املزودة خلدمات التحليل
املايل وامل�شاركني يف امللتقى يف تقدمي اجلل�سة الثالثة،
وقدم م�شاركة �شركة "بلومبريج" ال�سيد ديفيد ما�سي�س،
كما قدم م�شاركة �شركة "توم�سون رويرتز ريفينيتيف"
ال�سيد حم�م��د م��و��س��ى ،وا��س�ت�ع��ر���ض م���ش��ارك��ة �شركة
"�أرقام" ال�سيد م�صطفى ال�صالح مدير العالقات العامة
بال�شركة ،و�شركة "مبا�شر" ال�سيد عبدو خوري.

م�شاركة توم�سون رويرتز
وا�ستعر�ض حممد مو�سى وظيفة ف��ري��ق عالقات
امل�ستثمرين كونه ميثل واجهة التعامل مع �أ�سواق

املال ،وامل�ستثمرين ،وامل�ساهمني وجمموعات املحللني
يف القطاع ،ودوره��م الرئي�سي يف توفري املعلومات
ل�صانعي ال �ق��رار يف امل��ؤ��س���س��ات املختلفة وتعزيز
ح�صولهم على فهم �شامل للم�شهد العام لال�ستثمار .وبني
فوائد �إدارة عالقات امل�ستثمرين من حيث احلفاظ على
قاعدة امل�ساهمني ،وتعزيز قيمة امل�ساهمني على املدى
الطويل ،وخف�ض تكلفة ر�أ���س امل��ال ،وبناء م�صداقية
طويلة الأجل مع جمتمع اال�ستثمار .وا�ستعر�ض كذلك
التطبيق الذكي الذي توفره ال�شركة (تطبيق ايكون)،
يغطي �أك�ثر من � 8000شركة ح��ول العامل و�أك�ثر من
 400وح��دة قيا�س للبيانات البيئية واالجتماعية
واحلوكمة .وميكن التطبيق فريق عالقات امل�ستثمرين
من حتقيق �أهدافهم با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة،
ويتيح للم�ستخدمني متابعه ال���س��وق اليومية من
ح �ي��ث االط�ل��اع ع �ل��ى �أخ� �ب ��ار م��وث �ق��ة ت�غ�ط��ي خمتلف
الأ��س��واق والقطاعات ،وحتليل القطاعات ومقارنتها
بالبيانات امل��ال�ي��ة لل�شركة ،واالط�ل�اع على البحوث
ملختلف ال�شركات التي تغطي ال���س��وق ،والتوا�صل
م��ع امل�ستثمرين وامل�ح�ل�ل�ين ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل االط�لاع
على تغطيه املحللني املاليني لل�شركة .وتطرق حممد
مو�سى اىل �أهمية عر�ض ق�ضايا جتذب االهتمام العام
وال�سيا�سي ،مثل تغري املناخ والتنوع وحقوق الإن�سان
و"ترخي�ص العمل" و�أخ�لاق �ي��ات ال�ع�م��ل وح��وك�م��ة
ال�شركات ،حيث يطالب امل�ستثمرون على نحو متزايد
ب � ��إدراج ه��ذه الق�ضايا يف حمافظهم اال�ستثمارية،
ويقوم املهنيون املاليون بتمييز خدماتهم با�ستخدام
املعايري البيئية واالجتماعية واحلوكمة (.)ESG

حوار
في رسالة لنيل درجة الماجستير أعدها أخصائي قانوني بالهيئة

البيئة الت�شريعية ل�صناعة ال�صكوك يف الإمارات جيدة وجاهزة للمزيد من التطوير
قلة املخاطر

ق��ال ع�ب��دال�ل��ه ال��زع��اب��ي� ،أخ���ص��ائ��ي ق��ان��وين
يف هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع� ،إن البيئة
و�شدد الباحث على �أن ال�صكوك الإ�سالمية
الت�شريعية ل�صناعة ال�صكوك يف الإمارات بيئة
تعترب مبعث اطمئنان لدى امل�ستثمرين ،نظر ًا لقلة
جيدة ،و�إن كانت حتتاج �إىل بع�ض التح�سينات.
خماطر اال�ستثمار فيها ؛ وبالتايل حتظى بقبول
و�أ�ضاف يف حوار مع جملة "�أوراق مالية"،
امل�ستثمرين؛ الأم ��ر ال��ذي يجعل ه��ذه ال��ورق��ة
�أن الهيئة تعمل على توفري بيئة ا�ستثمارية مثلى
املالية تتيح متنف� ًسا لل�شركات يف احل�صول على
لتمكني ال�صكوك الإ�سالمية يف �سوق ر�أ�س املال.
ال�سيولة الالزمة لتمويل م�شروعاتها ،كما ت�ضمن
وب�ي��ن ال ��زع ��اب ��ي ،احل ��ا�� �ص ��ل ع �ل��ى درج ��ة
امل��اج���س�ت�ير يف ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��ان��وين لل�صكوك
املخاطر.
للم�ستثمر توفري مناخ ا�ستثماري قليل
ٍ
اال�سالمية يف الت�شريع الإماراتي من �أكادميية
وح � ��ول م�لائ �م��ة ال �ب �ي �ئ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
�شرطة دب��ي� ،أن الهيئة تعكف حاليا على �إع��داد
الإم � � ��ارات ،وت �� �ش��ري �ع��ات ال�ه�ي�ئ��ة ل �ن �ظ��ام عمل
نظام خا�ص ب��الأوراق املالية املدعومة ب�أ�صول،
ال�صكوك الإ�سالمية ،ق��ال عبدالله الزعابي �إن
وال ��ذي يعد م��ن ل ��وازم �صناعة ال�صكوك وفق
الإمارات متثل بيئة ا�ستثمارية خ�صبة لر�ؤو�س
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا ال�ش�أن ،منوها
الأم� ��وال � �س��واء ال��وط�ن�ي��ة منها �أو الأج�ن�ب�ي��ة،
ت�شريعي
�إىل �أن الهيئة ت�سعى لإي�ج��اد �أ�سا�س
ٍ
وحتر�ص القيادة الر�شيدة للدولة على توفري
)،
لتنظيم الكيان ذو الغر�ض اخل��ا���ص (SPV
�أعلى معايري جودة اال�ستثمار وحت�سني فر�صه،
وتنظيم ما يعرف بــ"العهدة".
الباحث عبدالله الزعابي
وخ���ص��و��ص� ًا اال��س�ت�ث�م��ار الإ� �س�لام��ي ،مل��ا ل��ه من
و�أو� �ض��ح �أن اخ�ت�ي��اره مل��و��ض��وع �أط��روح�ت��ه
ج��دوى �أثبتها ب�ج��دارة يف م��ا م��ر ب��ه االقت�صاد
تكمن يف انخفا�ض خماطر اال�ستثمار ،و�شفافيته،
"التنظيم ال�ق��ان��وين لل�صكوك اال��س�لام�ي��ة يف
باعتبار �أنها ورق��ة مالية متثل ح�صة ملكية يف �أ�صل العاملي من �أزمات.
الت�شريع الإماراتي" ،ينبع من الأهميه البالغة لهذا
وو�صف ت�شريعات هيئة الأوراق املالية وال�سلع
اجل��ان��ب يف تدعيم اقت�صاد ال��دول��ة م��ن خ�لال متكني �أو جمموعة �أ�صول موجودة على �أر�ض الواقع؛ وتدر
�أدوات اال�ستثمار الإ�سالمية يف �سوق ر أ����س امل��ال ،على حامل ال�صك _امل�ستثمر_ دخ ًال دوري� ًا ،م�شريا لتمكني ال�صكوك الإ�سالمية يف �أ�سواق ر�أ�س املال ،ب�أنها
�إىل �أن �ه��ا متثل ط��وق جن��اة ل �ل��دول ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل "نا�ضجة" .وبا�ستطاعة الهيئة التغلب على التحديات
وتعزيز دور البحث العلمي.
ون��وه �إىل قلة البحوث العلمية املتعلقة باجلانب �سيولة لتمويل م�شاريعها العامة ،وت�ضمن لها ال�سيادة التي تتعلق بتوفري كافة اجلوانب الت�شريعية املنظمة
ال�ق��ان��وين لتنظيم ال�صكوك الإ��س�لام�ي��ة ،م��ا دع��ا �إىل ال�ت��ام��ة على تلك امل���ش��اري��ع ح��ال ك��ان ط��رح ال�صكوك ل�صناعة ال�صكوك الإ�سالمية مبا يتوائم مع �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
ا�ستنباط الأ�صلح قانون ًا من املمار�سات االقت�صادية مق�صور ًا على مواطنيها.
والت�شريعية الرائدة يف جمال ال�صكوك الإ�سالمية،
كالت�شريع امل��ال �ي��زي ،وال�ت�ج��رب��ة الت�شريعية جل��زر
كامين ،وكذلك الت�شريع ال�سعودي ،ف� ً
ضال عن مبادئ
• تعديل املادتني ( )32 ،31من القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2015م ب�ش�أن ال�شركات التجارية با�ستثناء
الأي��و��س�ك��و وت�ق��اري��ره��ا املتعلقة ب � ��أدوات االقت�صاد
الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل املبادئ ال�شرعية التي حتكم
�إ�صدار وطرح ال�صكوك من حكميهما ،وحلني ذلك ا�ستحداث ن�شاط لدى هيئة الأوراق املالية وال�سلع مب�سمى
ال�صكوك الإ�سالمية.
"ت�صكيك الأ�صول" وال�سماح ل�صناديق اال�ستثمار للقيام بذات دور الكيان ذي الغر�ض اخلا�ص من خالل هذا
ً
ّ
الن�شاط� ،أو �إ�صدار جمل�س الوزراء املوقر قرارا يق�ضي با�ستثناء ال�شركات الراغبة مبزاولة هذا الن�شاط من
�أحكام املادتني ،وت�ضمني عقود ت�أ�سي�س تلك ال�شركات ما يفيد �أحقيتها يف �إ�صدار �صكوك وطرحها لالكتتاب
العام �إيفا ًء باملتطلب الوارد يف الفقرة ( )1من املادة ( )4من قانون ال�شركات املذكور �أعاله.
وح��ول مم �ي��زات ال�صكوك الإ��س�لام�ي��ة ع��ن غريها
• تعديل املادة ( )123من القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2015م ب�ش�أن ال�شركات التجارية بتمكني متعهد
من الأدوات املالية ،بني الزعابي �أن من �أهم مميزات
التغطية من تغطية كامل الطرح ابتداءً� ،أو تغطية ما تبقى من الطرح و�إعادة طرحه ،وقيامه بدور �صانع �سوق
هذه الورقة املالية �أنها متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
للأوراق املالية امل�صدرة -ومنها ال�صكوك الإ�سالمية -والتي مت �إدراجها يف ال�سوق.
الإ�سالمية ،واال�ستثمار فيها يعترب ا�ستثمار ذو خماطر
• �إ�صدار قانون العهدة ،وحلني ذلك ا�ستحداث ن�شاط "�أمني ا�ستثمار" لدى هيئة الأوراق املالية وال�سلع،
منخف�ضة مقارنة باال�ستثمار يف باقي الأوراق املالية
متار�سه �شركة تتوىل مهام العهدة ،على �أن يت�ضمن الإطار التنظيمي لها �أحكام ًا ت�ضمن بُعدها عن الإفال�س.
الأخ��رى ،على اعتبار �أن ال�صك الإ�سالمي ميثل �أداة
• �إ�صدار هيئة الأوراق املالية وال�سلع تنظيم ًا ت�شريعي ًا للتوريق (تعمل الهيئة حالي ًا على �إ�صداره).
ملكية يف �أ�صل �أو جمموعة من الأ�صول متوافقة مع
• �إ�صدار هيئة الأوراق املالية وال�سلع تنظيم ًا ت�شريعي ًا لرهن ال�صكوك.
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وق��ال �إن فائدة اال�ستثمار يف ال�صكوك الإ�سالمية

بع�ض النتائج والتو�صيات

مميزات ال�صكوك الإ�سالمية
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توعيةالهيئة
أخبار
منع شركات «التدقيق الخارجي» من أداء أعمال استشارية لشركات تدقق عليها

ا�ستقالل مدققي احل�سابات �ضمان لنزاهة البيانات املالية لل�شركات
ت� ��ؤك ��د ق ��واع ��د احل��وك �م��ة ع �ل��ى ا��س�ت�ق�لال�ي��ة م��دق��ق
احل�سابات اخلارجي ،والعمل على �ضرورة منع �شركات
التدقيق اخلارجي من �أداء �أعمال ا�ست�شارية لل�شركات
التي تدقق عليها ،ما قد يرتتب عليه قيام �شركة التدقيق
بـ«�صرف النظر» عن بع�ض التجاوزات التي قد حتدث يف
هذه ال�شركات.
ويعد ا�ستقالل مدققي احل�سابات وع��دم تعري�ضهم
لل�ضغط من قبل جمال�س الإدارة ،ال�ضمان الأكرب لنزاهة
و�صدقية البيانات املالية لل�شركات.
ويق�صد بـ«اال�ستقالل» ال�ق��درة على العمل بنزاهة
ومو�ضوعية� ،إذ على مدقق احل�سابات اخل��ارج��ي �أن
يلتزم دائم ًا با�ستقالل تفكريه يف جميع الأمور املرتبطة
باملهمة املكلف بها.
و«اال� �س �ت �ق�لال» يف التفكري ه��و يف الأ� �س��ا���س حالة
فكرية� ،إذ على مدقق احل�سابات اخل��ارج��ي �أن يكوّ ن
ر�أيه من خالل ا�ستقالله يف التفكري والعمل ،كما عليه �أن
يعترب هذا «اال�ستقالل» �ضرورة ال غنى عنها ،من �ش�أنها
�أن تزيد من �صدقية املعلومات املحا�سبية التي يبدي
املراجع فيها ر�أيه ،خ�صو�ص ًا �أن الدائنني وامل�ستثمرين
واجلهات احلكومية وغريهم من الأط��راف امل�ستفيدة
م��ن املعلومات املحا�سبية ،يعتمدون على ر�أي مدقق
احل�سابات اخلارجي ،ب�صفته خبري ًا م�ستق ًال وحمايد ًا.
وال يكفي �أن يكون مدقق احل�سابات اخلارجي م�ستقالً
ظاهري ًا ،بل يجب توافر اال�ستقالل الواقعي ،وهذا يعتمد
على م�ستوى املدقق الأخالقي.

دعم اال�ستقاللية
وقد تثري العالقات املالية التي تربط املدقق بال�شركة
التي يدقق ح�ساباتها� ،إ�ضافة �إىل ما ّ
يطلع عليه من �أمور،
ت�صنف بال�سرية� ،شكوك ًا لدى اجلهات املختلفة ،التي
ال ت��درك �أهمية حيازة تلك املعلومات ،وال ال�ضوابط
املو�ضوعة على ا�ستخدامها من طرف مدقق احل�سابات
اخلارجي ،على �أ�سا�س حياده وا�ستقالله.
وم��ن �أه ��م العنا�صر ال�ت��ي ت��دع��م ا�ستقاللية مدقق
احل�سابات �أن يت�صف باحلياد يف جميع الأم��ور التي
تعر�ض عليه� ،إذ يجب �أن تتميز �أعماله بالعدالة جلميع
الأط� ��راف وال�ف�ئ��ات املختلفة ،فتميّز امل��دق��ق ب��الأم��ان��ة
املهنية يجعل �آراءه غري متحيزة لأي جهة ،كما يجب
�أن يقتنع م�ستخدمو القوائم املالية با�ستقالل املراجع،
فالوجود احلقيقي ملهنة التدقيق اخلارجي يعتمد على
هذا االقتناع.
ويف حال �شك م�ستخدمو القوائم املالية يف ا�ستقالل
املراجعني ،ف��إن �آراءه��م ال تكون لها قيمة ،وبالتايل ال
تكون هناك حاجة خلدمات املدققني.
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«التعيني» وحتديد الأتعاب
يكت�سي معيار اال�ستقالل �أهمية كبرية� ،إذ يعترب عن�صر اال�ستقالل عن�صر ًا مهم ًا يف ثقة م�ستخدمي
املعلومات املحا�سبية باملعلومات التي راجعها ودققها مدقق احل�سابات اخلارجي ،وبالتايل ،يجب �أن يتم
التعرف �إىل �أهم ال�ضغوط التي يتعر�ض لها مدقق احل�سابات اخلارجي ،والتي ت�ؤثر يف ر�أيه الفني.
وتعترب �إدارة ال�شركة �أو جمل�س �إدارة ال�شركة من �أهم اجلهات التي ميكن �أن ت�ضغط على مدقق احل�سابات
اخلارجي� ،سواء كان ت�أثري ًا مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر ،مبختلف و�سائل ال�ضغط التي ت�ؤثر بها الإدارة على
املدقق ،والتي تتمثل �أ�سا� ًسا يف طريقة التعيني� ،أو العزل� ،أو حتديد الأتعاب ،لذلك يتم �إ�سناد مهام التعيني
وحتديد الأتعاب للجمعية العمومية للم�ساهمني يف ال�شركة.

تعزيز الثقة
ويعزز ظهور مراجع احل�سابات مبظهر اال�ستقالل
واحلياد ،من ثقة جميع اجلهات امل�ستفيدة من خدماته،
ومي ّكن ذلك من التحقق من متتعه باال�ستقالل التام ،ولعل
املظهر امل�ستقل ينال اهتمام ًا من اجلمهور �أكرث من احلالة
العقلية ،كما �أن النظرة ال�سلوكية لعمل مدقق احل�سابات
اخلارجي مت ّكن من حتديد امل�ؤ�شرات التي قد ت�ضغط
على حياده ،وتخرجه من اال�ستقالل التام .ومتثل �إدارة
ال�شركة �أو جمل�س �إدارتها م�صدر ال�ضغط الأك�بر على
مدقق احل�سابات اخلارجي ،كما �أنها يف الوقت نف�سه
ت�شكل م�صدر ًا لعدم ثقة م�ستخدمي القوائم املالية.

�ضغوط الإدارة
قد متار�س الإدارة �ضغوطا على مدقق احل�سابات
اخل��ارج��ي امل�ستقل ،منها حر�ص �إدارة ال�شركة على
ال�ترك�ي��ز على ن�ق��اط معينة دون �أخ� ��رى ،عند و�ضع
املدقق اخلارجي برنامج التدقيق واملراجعة وحتديده

لالختبارات والإج ��راءات ووق��ت القيام بها .كما �أنها
قد ال مت ّكن املدقق اخل��ارج��ي من احل�صول على �أدل��ة
الإثبات الكافية واملالئمة ،التي يرى املدقق اخلارجي
�ضرورة احل�صول عليها ،نظر ًا خلوفها من اكت�شاف
تالعب �أو حر�ص ًا على بع�ض الأ�سرار.
ومن ال�ضغوط التي قد متار�س كذلك ،تدخل �إدارة
ال�شركة يف عمل املراجع ،وجعله يركز على بنود دون
�أخرى ،يف حال قيام املدقق اخلارجي بعملية الفح�ص
و�إج� ��راء االخ �ت �ب��ارات ال�لازم��ة للدفاتر وال�سجالت،
وانتقاد �أنظمة الرقابة الداخلية ،وقيامه بالإجراءات
ال�ضرورية للتحقق م��ن وج��ود �أ��ص��ول ال�شركة ومن
ملكيتها لها ،وع��دم وج��ود مرهونات عليها مل�صلحة
الغري ،ومتابعة الأحداث الالحقة لعمل القوائم املالية.
وم��ن ال�ضغوط الأخ��رى التي يتعر�ض لها املدقق،
رغ �ب��ة الإدارة يف ت �ع��دي��ل ر�أي م��دق��ق احل���س��اب��ات
اخلارجي� ،أو �إحجامه عن الإف�صاح عن بع�ض احلقائق
املالية التي تهم الطرف الثالث من م�ستخدمي القوائم
املالية.

يتم تحقيقهما باالستثمار المتن ّوع

«�أعلى عائد و�أدنى خطر» �شرطان �أ�سا�سيان لال�ستثمار الأمثل
اال�ستثمار الأمثل هو اال�ستثمار ال��ذي يتوافر فيه
�شرطان �أ�سا�سيان هما :حتقيق �أعلى عائد ممكن عند
م�ستوى حمدد من الأخطار� ،أو حتقيق �أدنى درجة من
اخلطر عند م�ستوى حمدد من العائد.
وال ميكن ا�ستيفاء �أي من هذين ال�شرطني �إال من
خالل تنويع اال�ستثمار �أو ما يعرف باال�ستثمار املتنوّ ع
وفية تتوزع الأخطار بني عدد كبري من ال�شركات التي
يتم اال�ستثمار يف �أوراق �ه��ا املالية وال�ت��ي تدخل يف
تكوين املحفظة ،وب�شكل ت�صبح فيه هذه الأخطار عند
حدودها الدنيا كما يتحقق معه العائد املرغوب فيه.
�أم��ا اال�ستثمار الأح��ادي وغ�ير املتنوّ ع فهو خالف
ذل��ك متام ًا� ،إذ ترتكز فيه الأخ�ط��ار كثري ًا ،وتزيد فيه
احتماالت الإخفاق يف حتقيق العائد املطلوب.

حجم الأموال
يع ّد مقدار الأموال امل�ستثمرة عام ًال مهم ًا وحا�سم ًا
يف ات �خ��اذ ال �ق��رار اال��س�ت�ث�م��اري اجل �ي��د ،ويف و�ضع
اال�سرتاتيجية ال�سليمة لهذا اال�ستثمار .فاال�ستثمارات
ال�صغرية ال متكن �صاحبها من تكوين حمفظة متوازنة
ل�ل��أوراق املالية طبق ًا للأ�صول العلمية ال�سليمة� ،إذ
ي�صعب �شراء العدد الكايف من الأوراق املالية املتنوّ عة
التي حتقق العائد املطلوب.

احلجم الأدنى
يتحدد احل�ج��م الأدن���ى للمحفظة امل �ت��وازن��ة طبق ًا
لظروف كل �سوق وم�ستوى �أ�سعار الأوراق املالية
فيه .فامل�ستثمر ال�صغري �صاحب الأم��وال املحدودة قد
ال مت ّكنه ا�ستثماراته ال�صغرية من تكوين تلك املحفظة
املتوازنة للتمتع مبزايا اال�ستثمار املتنوّ ع ،ويف هذه
احلالة عليه اال��ش�تراك يف �صناديق اال�ستثمار وهي
حمفظة �أوراق مالية جماعية ميكنها حتقيق الهدف
اال�ستثماري لأ�صحاب املدّخرات القليلة.
و�صندوق اال�ستثمار ،هو �آلية لتجميع املدّخرات من
امل�ستثمرين ليتوىل نيابة عنهم �إدارة هذه اال�ستثمارات
ب�ط��ري�ق��ة ح��رف�ي��ة متخ�ص�صة ،وف �ق � ًا ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ا�ستثمارية ،وبغر�ض حتقيق عوائد يتم توزيعها على
�أع�ضاء ال�صندوق امل�شاركني فيه.

اال�ستثمار املتن ّوع
ءيتمتع امل�شاركون فيه مبميزات اال�ستثمار املتنوّ ع
الذي تقل فيه الأخطار �إىل حدودها الدنيا �أو يتعاظم فيه
العائد قدر الإمكان .وي�صدر �صندوق اال�ستثمار �أوراق ًا

مالية خا�صة به ،تتيح للم�شاركني فيه متلكها واقت�سام
العائد ال��ذي يحققه .وتكون ه��ذه الأوراق املالية يف
�صورة �أ�سهم� ،أو وحدات �أو وثائق لال�ستثمار وكلها
�أدوات ملكية ذات �صفات متعددة.
ويجب على امل�ستثمر الإمل��ام باملفاهيم االقت�صادية
واملالية املرتبطة ب�سوق املال وبالعملية اال�ستثمارية،
ومنها مفاهيم االدخار واال�ستثمار والت�ضخم ،وكذلك
معرفة �أخطار اال�ستثمار وماهية العملية اال�ستثمارية
والإج��راءات التي يجب على املدّخر اتخاذها لتوجيه
م � ّدخ��رات��ه وات �خ��اذ ال �ق��رار ال�سليم� ،إ��ض��اف��ة �إىل فهم
العملية التمويلية وخ�ي��ارات اال�ستثمار وغريها من
املفاهيم املهمة .والب��د للم�ستثمر �أن ي��درك �أن تعميق
ثقافته اال�ستثمارية املتعلقة ب�سوق املال ،هي الأ�سا�س
الذي مي ّكنه من امتالك املهارات واملعرفة ال�ضرورية
لنجاح ا�ستثماراته وا�ستمرارها يف هذه ال�سوق ،لذلك
يجب على امل�ستثمر �أن يبذل م��زي��د ًا م��ن اجل�ه��ود يف
تنمية معرفته اال�ستثمارية وتطويرها.

مقدار األموال المستثمرة
عامل حاسم في اتخاذ القرار
االستثماري الجيد

الحجم األدنى للمحفظة المتوازنة
يتحدد طبق ًا لظروف كل سوق
ومستوى أسعار األوراق المالية
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توعيةالهيئة
أخبار
يحظر استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها لتحقيق مكاسب شخصية

 7واجبات �أ�سا�سية على جمال�س �إدارة ال�شركات ملنع «تعار�ض امل�صالح»
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة جتنب �أي تعار�ض
يف امل�صالح مع ال�شركة .ولتحقيق ذل��ك ،يجب عليهم
القيام ب�سبعة واجبات ومهام �أ�سا�سية.
ين�ش�أ «تعار�ض امل�صالح» عندما تتعار�ض امل�صالح
ال�شخ�صية لأي ع�ضو يف جمل�س الإدارة ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،مع م�صالح ال�شركة ككل.
وميكن �أن تن�ش�أ حالة تعار�ض م�صالح ،عندما يتخذ
�أي ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو �أي ف��رد من �أف��راد عائلته
خطوات� ،أو تكون لديه م�صالح ،ما يجعل من ال�صعب
بالن�سبة للع�ضو اتخاذ ق ��رارات بالنيابة عن ال�شركة
ب�شكل مو�ضوعي وفعّال .كما ميكن �أن ين�ش�أ تعار�ض
امل�صالح عندما ي�ستلم �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي
فرد من �أف��راد عائلته (�أقاربه من الدرجة الأوىل وحتى
الرابعة ح�سب ما جاء يف الت�شريعات) ،مزايا �شخ�صية
غري �أ�صولية ب�سبب من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف
ال�شركة .وهناك خطوات يجب على �أع�ضاء جمال�س
الإدارة القيام بها ملنع تعار�ض امل�صالح منها:

فر�ص ال�شركة
يحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة ا�ستغالل الفر�ص
املكت�شفة م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�خ��دام ممتلكات ال�شركة �أو
معلوماتها �أو منا�صبهم فيها ،كما يحظر عليهم ا�ستخدام
ممتلكات ال�شركة �أو معلوماتها �أو منا�صبهم فيها لتحقيق
مكا�سب �شخ�صية ،ف� ً
ضال ع��ن التناف�س م��ع ال�شركة
بخ�صو�ص فر�ص العمل.

�سرية املعلومات
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة املحافظة على �سرية
املعلومات التي ت�أمتنهم ال�شركة عليها ،و�أية معلومات
�سرية �أخ��رى حول ال�شركة التي ي�صبحون على اطالع
بها من �أي م�صدر من امل�صادر ب�صفتهم �أع�ضاء جمل�س
�إدارة� ،إال يف حالة الت�صريح بالك�شف عنها� ،أو كان ذلك
الك�شف مطلوب ًا مبوجب القانون .كما يجب �أال ي�ستخدم
�أي ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ع�ل��وم��ات ال�سرية ملنفعته
ال�شخ�صية� ،أو ملنفعة �أ�شخا�ص �أو هيئات خارج ال�شركة.
ولأغ��را���ض تطبيق قواعد ال�سلوك املهني ،ف ��إن عبارة
«املعلومات ال�سرية» ت�شمل كل املعلومات غري املعروفة
لدى عامة اجلمهور فيما يتعلق بال�شركة.

االلتزام بالقوانني
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقيّد �شخ�صي ًا،
و�ضمان تقيد موظفي ال�شركة وم�س�ؤوليها واملديرين
الآخ��ري��ن بالقوانني والقواعد واللوائح النافذة على
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ال�شركة ،مب��ا يف ذل��ك ق��وان�ين ت��داول موظفي ال�شركة
ب�أوراقها املالية .كما يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة
التقيد بالقوانني والقواعد واللوائح التي ت�سري عليهم
ب�صفتهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،وتخ�ضع
التعامالت يف الأوراق املالية لل�شركة لل�سيا�سة اخلا�صة
بالتعامل يف الأوراق املالية لل�شركة.

التعامل العادل
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة مراقبة االلتزام
بالتعامل ال �ع��ادل م��ن قبل امل��وظ�ف�ين وامل���س��ؤول�ين يف
ال�شركة م��ع املتعاملني معها وم��وردي �ه��ا ومناف�سيها
وموظفيهم ،و�أن ال ي�ستغل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي
�شخ�ص من خالل التالعب� ،أو �إخفاء� ،أو �إ�ساءة ا�ستخدام
املعلومات التي ميلكونها �أو حتريف الوقائع اجلوهرية
�أو �أية ممار�سة �أخرى بخ�صو�ص التعامل غري العادل.

�أ�صول ال�شركة
يتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية عن الإ�شراف
على �سيا�سات ال�شركة ل�ضمان ا�ستخدام �أ�صولها فقط
لأغ��را���ض الأع�م��ال ال�شرعية ،ول��ن ي�ستخدموا �أ�صول
ال�شركة ملنفعتهم �أو مكا�سبهم ال�شخ�صية.

�سلوك غري قانوين
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،اال�ستمرار يف
الت�شجيع على ال�سلوك الأخ�لاق��ي وات�خ��اذ اخلطوات
ل�ضمان ا�ستمرار ال�شركة يف :ت�شجيع املوظفني على
ال �ت �ح��دث �إىل م��ر�ؤو� �س �ي �ه��م وم��دي��ري �ه��م وغ�يره��م من
املوظفني املخت�صني عندما ي�ش ّكون مبوقف معني يف
�سياق الأع �م��ال ،وت�شجيع املوظفني على الإب�ل�اغ عن

�أية خمالفات للقوانني �أو اللوائح �أو القواعد �أو قواعد
ال�سلوك املهني �إىل املوظفني املخت�صني ،ف� ً
ضال عن �إبالغ
املوظفني ب�أن ال�شركة لن ت�سمح باالنتقام من املوظفني
الذين يقدمون تقارير بنية ح�سنة.

التبليغ عن املخالفات
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة الإب�ل�اغ عن �أية
خم��ال�ف��ات م�شتبه فيها ل�ق��واع��د ال�سلوك امل�ه�ن��ي� ،إىل
ال�شخ�ص املعني على الفور ،والذي يلتزم بالتن�سيق مع
الدائرة املعنية (الإدارة القانونية مث ًال) ح�سب ما يلزم،
وي�ت��وىل جمل�س الإدارة �أو �أي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
يكلفهم جمل�س الإدارة بذلك ،التحقيق يف املخالفات
املذكورة ،واتخاذ الإج��راءات املنا�سبة يف حالة حدوث
�أية خمالفات لقواعد ال�سلوك املهني.

اتخاذ القرارات
�إذا ر�أى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن لديه تعار�ض
م�صالح فعلي ًا �أو حمتم ًال مع م�صلحة ال�شركة ،فيجب على
الع�ضو املذكور �إبالغ رئي�س جمل�س الإدارة يف �أ�سرع
وقت ممكن ،ويف كل الأح��وال عدم امل�شاركة يف اتخاذ
�أي قرار ي�صدر عن جمل�س الإدارة يف ما يتعلق بامل�س�ألة
التي ت�ؤدي �إىل ن�شوء حالة تعار�ض امل�صالح ب�أي �شكل
م��ن الأ��ش�ك��ال .ويف ه��ذه احل��ال��ة ي�صدر ق��رار املجل�س
بح�ضور �أك�ثري��ة الأع �� �ض��اء ،وال ي�ج��وز ل��ذل��ك الع�ضو
�صاحب امل�صلحة يف القرار الت�صويت عليه .ويف حاالت
ا�ستثنائية ،ميكن معاجلة هذه امل�سائل من خالل جلان
فرعية تابعة للمجل�س م�ش ّكلة لهذا الغر�ض بقرار من
املجل�س ،ويجب �إحالة ر�أي اللجنة �إىل جمل�س الإدارة
التخاذ قرار بهذا اخل�صو�ص».

أبرزها الدراية بنشاط الشركة وتكوين كوادر للمناصب القيادية

 7مزايا لتواجد موظفي التدقيق الداخلي بال�شركات
يوفر وجود مدققني داخليني لل�شركات  7مزايا �أ�سا�سية من �أهمها املعرفة والدراية
بن�شاط ال�شركة وامل�ساعدة يف تكوين كوادر لتويل منا�صب قيادية م�ستقب ًال.
ويق�صد ب ��الأداء الداخلي للتدقيق الداخلي احتفاظ ال�شركة ب� ��إدارة للتدقيق

 1دراية ومعرفة بنشاط الشركة
يعد �أع�ضاء �إدارة التدقيق الداخلي �أكرث دراي��ة ومعرفة بن�شاط ال�شركة ،والتي قد
تكون مفقودة ل��دى الأط��راف اخلارجية ،ويكت�سبونها من خ�لال االت�صال اليومي
بجميع �أف��راد ال�شركة ،ما ينعك�س يف القدرة على حتديد مواطن القوة وال�ضعف
واق�تراح احللول املالئمة التي ميكن تنفيذها واحل�صول منها على نتائج جيدة من
منطلق مالءمة احللول لظروف ال�شركة ،واملعرفة اجليدة للمدقق الداخلي.

 2تكوين كوادر لتولي مناصب قيادية
ي�ساعد وجود �إدارة للتدقيق الداخلي يف عملية تكوين كوادر ت�صلح لتويل املنا�صب
القيادية يف امل�ستقبل ،خ�صو�ص ًا يف حالة وجود �أ�سا�س تدريبي جيد ،لذلك تعترب
�إدارة التدقيق الداخلي م�صدر ًا مهم ًا لإعداد وتكوين مديري امل�ستقبل بال�شركة.

 3تقديم المراجعة الداخلية لخدماتها
التقييمات واملقرتحات والتقارير التي تقدمها �إدارة التدقيق الداخلي تعتمد على
�أ�سا�س اال�ستمرارية خالل العام ،مما ي�ساعد على تقدمي معلومات ذات قيمة لأ�صحاب
امل�صالح وطبق ًا ملا يت�ضمنه �إط��ار الرقابة الداخلية املتكامل من �أن وج��ود وظيفة
للمراجعة الداخلية باملن�ش�أة ي�ساعد على تدعيم املتابعة امل�ستمرة للتدقيق الداخلي.

م�شكالت �أخرى يتفاداها التدقيق الداخلي
هناك م�شكالت �أخرى تكمن يف اال�ستعانة بالتدقيق
اخلارجي ،جتعل من الأف�ضل الرتكيز على خلق �إدارات
داخلية له منها:

• ع��دم متكني ال�ط��رف اخل��ارج��ي م��ن االط�لاع:

احتمال عدم متكني الطرف اخلارجي من االطالع على
جميع املعلومات التي قد يحتاج �إليها ،وينتج عن هذا
الأمر عدم التعاون املحتمل بني املراجع اخلارجي وبني
بع�ض الإدارات الأخ ��رى ،وم��ن ثم ع��دم وج��ود �أ�س�س
عملية للنتائج التي يتو�صل �إليها املدقق اخلارجي.
• الطلب امل�ستمر لزيادة الأتعاب :وذلك ناجت من
اعتقاد املراجع اخلارجي ب�أنه املحتكر لعملية املراجعة
بال�شركة ،ما ميكن �أن يدفعه �إىل زيادة الأتعاب.

الداخلي ،تت�شكل من مدققني داخليني موظفني داخل ال�شركة ويتقا�ضون رواتبهم
ومزاياهم منها .وتتمثل مزايا االعتماد على �إدارة التدقيق الداخلي يف �أداء مهام
التدقيق الداخلي مبا يلي:

 4وجود مصدر موضوعي
�ضمان وجود م�صدر مو�ضوعي وبا�ستمرار لتوفري املعلومات املطلوبة لكل من الإدارة
وجلنة املراجعة ،حيث �أن قيام جهة واحدة بالتدقيق الداخلي واخلارجي مع ًا قد ي�ؤدي
�إىل فقد وجهة نظر �أخرى قد تكون متميزة.

 5أمن وسرية المعلومات
الأداء الداخلي للتدقيق الداخلي يوفر ميزة املحافظة على �سرية النتائج التي مت
التو�صل �إليها ويقلل من احتمال �إف�شاء الأ�سرار ،خ�صو�ص ًا التجارية منها للأطراف
الأخرى املناف�سة.

 6الجدية في أداء التدقيق الداخلي
نظر ًا لكون املدقق الداخلي موظف ًا لدى ال�شركة ،ف�إنه �سيكون �أكرث والء لها ،ومن ثم
�سرياعي ت�أثري ما مت التو�صل �إليه �أثناء عمله على ال�شركة ،وعلى حتقيق الأهداف
املخططة ،ويتطلب ذلك قيامه ب�أداء عمله بجودة عالية واتباع كل ما من �ش�أنه �أن يزيد
من قيمة ال�شركة.

 7المرونة في مواجهة أعباء العمل
نظر ًا للتواجد الدائم ملوظفي ادارة التدقيق الداخلي ،ميكن مواجهة �أية مهام جديدة،
و�أية م�س�ؤوليات �إ�ضافية تعهد �إىل ال�شركة ،وذلك من خالل �إعادة توزيع الأعمال عليهم
و�إمكانية تكليفهم ب�أعباء جديدة.

• ��ض��آل��ة معلومات ال �ط��رف اخل��ارج��ي :فعدم
التواجد امل�ستمر للطرف اخل��ارج��ي ميكن �أن يفقده
عن�صرا مهما وهو الدراية الكاملة بال�شركة ،ما قد ي�ؤثر
على �أداء عمله وعلى النتائج التي ميكن التو�صل �إليها.

• احتمال الت�أثري ال�سلبي على حياد املراجع
اخل��ارج��ي :يف حالة قيام امل��دق��ق اخل��ارج��ي ب�أعمال

ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي ف� ��إن ا�ستقالله ق��د ي�شوبه بع�ض
ال�ق���ص��ور ،وي ��ؤي��د ذل��ك ال�ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات ،حيث
�أ�شارت �إىل �أن قيمة عملية التدقيق الداخلي �ستت�أثر
�سلب ًا �إذا قام املدقق اخلارجي نف�سه بوظيفة و�أعمال
التدقيق الداخلية.

• انتماء �أع�ضاء الأداء اخلارجي �إىل الطرف
اخل��ارج��ي ولي�س �إىل ال�شركة :ف ��الأداء اخلارجي
للتدقيق الداخلي قد ي�ؤدى اىل فقد ميزة املحافظة على

�سرية النتائج التي مت التو�صل �إليها ويزيد من احتمال
�إف�شاء الأ� �س��رار ،خ�صو�ص ًا التجارية منها للأطراف
الأخرى املناف�سة.

�إدارة للتدقيق الداخلي
تفادي ًا حل��دوث م�شكالت لدى ال�شركات ،خ�صو�ص ًا
بعد الأحداث التي واجهتها بع�ض ال�شركات الأمريكية
ويف غريها من الدول ،نادى بع�ض الباحثني ب�ضرورة
وج��ود �إدارة للتدقيق الداخلي مدعمة مبوظفني من
املدققني الداخليني ،مع �إمكانية احل�صول على الأداء
امل�شرتك  ،Co-sourcingمن مكاتب التدقيق اخلارجي
�أو �أط��راف �أخ��رى ،للم�ساعدة يف الت�أكيد على االرتقاء
بوظيفة املدقق الداخلي ،و�صو ًال �إىل �أن ت�صبح وظيفة
ذات م�ستوى عاملي.
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توعيةالهيئة
أخبار
مقامرة» فكرة خاطئة
تشبيه «التداول» بـ «ال ُ

� 3أنواع للمتعاملني يف �سوق العقود امل�ستقبلية
المتعاملون المتحوطون

المتعاملون المراجحون

المتداولون/المستثمرون

ي�ع��رف امل���ش��ارك��ون يف ن�شاط
ال �ت �ح��وط يف ال �� �س��وق ،با�سم
املتحوطني ،حيث يتم اللجوء
�إىل ال �ت �ح��وط ،لتخفيف ح��دة
امل��خ��اط��ر امل��رت �ب �ط��ة ب��ال�ت�غ�ير
يف � �س �ع��ر الأ��� �ص� ��ل .وم �ع �ظ��م
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �ج��اري��ة ال�ت��ي
تتعامل يف الأ� �س��واق الفعلية،
م �ث��ل � �ش��رك��ات ال �ت �� �ص �ن �ي��ع �أو
امل �ت��داول�ين� ،أو جت��ار اجلملة
�أو ال �ت �ج��زئ��ة� ،أو وك �ل�اء بيع
ال�ب���ض��ائ��ع ،ت�ستعني ب��أ��س��واق
امل�شتقات ملمار�سة التحوط �ضد
املخاطر التي تنطوي �أعمالهم
ع �ل �ي �ه��ا .وي �ت �� �ض �م��ن ال �ت �ح��وط
احل�صول على مركز يف �سوق
�او
ال��ع��ق��ود امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م �� �س� ٍ
وم �ق��اب��ل ل�ل�م��رك��ز امل �م �ل��وك يف
�شريحة ال�سوق املادي.

ي�ه��دف املتعاملون املراجحون
�إىل جني �أرب ��اح خالية م��ن �أي
خماطر ،حيث تقدم �أ�سواق عقود
امل�شتقات يف بع�ض الأح �ي��ان،
فر�ص ًا مربحة ،تن�ش�أ عن الفروق
بني �سعر عقد ال�سلع امل�ستقبلية
والقيمة العادلة� ،أو بني �سوقني
خمتلفني يتعامالن يف املنتجات
ن�ف���س�ه��ا .وت�ت���ض�م��ن امل��راج�ح��ة
حتقيق الربح بالدخول الفوري
يف م� �ع ��ام�ل�ات �� �س ��وق واح� ��د
�أو �أك �ث�ر .ويف � �س��وق ال�ع�ق��ود
امل�ستقبلية اخل��ا� �ص��ة ب�سلعة
ا��س�ت�ث�م��اري��ة ،ي�ج��ب �أن يكون
�سعر العقود امل�ستقبلية م�ساوي ًا
لل�سعر الفوري� ،إ�ضافة �إىل كلفة
التخزين �إىل حني حلول تاريخ
الت�سليم امل�ستقبلي ،و�إال تن�ش�أ
فر�صة املراجحة.

يُعرف امل�شاركون الذين يقومون
بن�شاط «اال�ستثمار  /امل�ضاربة»
با�سم امل�ستثمرين  /املتداولني /
امل�ضاربني ،ويت�ضمن اال�ستثمار
ت� ��وق� ��ع حت � ��رك � ��ات الأ� � �س � �ع� ��ار
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة جل �ن��ي الأرب� � ��اح،
وال �ه��دف الأ��س��ا���س ل�ل�ت��داول �أو
اال��س�ت�ث�م��ار يف � �س��وق ال�ع�ق��ود
امل�ستقبلية لل�سلع ،ه��و حتمل
امل�خ��اط��رة ،وج�ن��ي الأرب� ��اح من
ت� �غ�ي�رات الأ�� �س� �ع ��ار امل �ت��وق �ع��ة
يف ��س�ع��ر الأ���ص��ل امل�ستقبلي.
ويقوم املتداول ب�شراء العقود
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة «م ��رك ��ز م �� �ش�تر»،
�إذا ت��وق��ع زي ��ادة �سعر ال�سلعة
يف امل�ستقبل ،وي�ب�ي��ع العقود
امل�ستقبلية «م��رك��ز ب��ائ��ع»� ،إذا
ت��وق��ع ه�ب��وط �سعر ال�سلعة يف
امل�ستقبل.

هبوط �أ�سعار العقد امل�ستقبلي ،يتكبد املتداول خ�سارة.
وم�ستثمرو/ متداولو م��راك��ز ال���ش��راء ،ه��م الذين
يتوقعون ارتفاع ال�سعر فوق امل�ستوى اجلاري ،ومن
ثم ف�إنه يتحمل املخاطرات ب�شراء العقود امل�ستقبلية.

التداول واملقامرة

هناك فكرة خاطئة ترى �أن التداول ي�شبه املقامرة،
ذل��ك �أن ��ه يتعني ع�ل��ى امل �ت��داول �أن يتحمل امل�خ��اط��رة
ال�سائدة بالفعل يف ال�سوق� ،إال �أن ه��ذا ال ��ر�أي غري
�صحيح ،ذل��ك �أن ال�ت��داول يف الأ��س��واق يحقق �أهداف ًا
�إقت�صادية عدة.

العقود امل�ستقبلية

يكمن جوهر عقد ال�سلع امل�ستقبلي يف �أن ال�سعر يتم
حتديده عند �إب��رام العقد ،ولكن يتم الوفاء بالتزامات
الدفع والت�سليم من قبل الأط ��راف املعنية يف تاريخ
الحق .ويتم تداول العقود امل�ستقبلية يف البور�صات،
كما تكون �شروط تلك العقود حمددة م�سبق ًا وقيا�سية،
وت�غ�ط��ي ال �ع��دي��د م��ن اجل ��وان ��ب ،م�ث��ل ج ��ودة الأ� �ص��ل
الأ�سا�سي ،والكمية ،وتاريخ الت�سليم ،وتاريخ االنتهاء،
وطريقة الت�سليم ،والأ�سعار .وتوجد ثالث جمموعات
م��ن املتعاملني يف �أ� �س��واق ال�ع�ق��ود امل�ستقبلية ،هم:
املتحوّ طون ،واملراجحون ،وامل�ستثمرون/املتداولون.

«مركز �شراء»

احل�صول على «مركز �شراء» يف العقود امل�ستقبلية
ب�غ��ر���ض ال� �ت ��داول/ اال��س�ت�ث�م��ار ،يت�ضمن � �ش��راء عقد
م�ستقبلي على �أ�سا�س توقع زي��ادة ال�سعر قبل انتهاء
العقد ،ويف حالة زيادة �سعر العقد امل�ستقبلي قبل انتهاء
العقد ،يجنى املتداول �أرباح ت�سوية املركز ،ويف حالة
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«مركز بيع»
�أما احل�صول على «مركز بيع» يف العقود امل�ستقبلية
بغر�ض التداول/ امل�ضاربة ،فيت�ضمن بيع عقد م�ستقبلي
على �أ�سا�س توقع هبوط ال�سعر قبل انتهاء العقد ،ويف
حالة هبوط �سعر العقد امل�ستقبلي قبل انتهاء العقد،
يجني املتداول �أرب��اح �إقفال املركز ،ويف حالة ارتفاع
�أ�سعار العقد امل�ستقبلي ،يتكبد املتداول خ�سارة.
�أم��ا متداولو/ م�ستثمرو مراكز البيع ،فهم الذين
يتوقعون انخفا�ض ال�سعر ،ول�ه��ذا يبيعون العقود
امل�ستقبلية على �أ�سا�س هذا التوقع.
ويجب يف �أ��س��واق العقود امل�ستقبلية �أن ي�ساوي
دائ�م� ًا �إج�م��ايل املركز املك�شوف/ مركز البيع املكوّ ن
من ممار�سي حتوط البيع �أو متداويل مراكز البيع،
�إج �م��ايل امل��رك��ز املغطى �أو مركز ال���ش��راء امل �ك��وّ ن من
ممار�سي حتوط ال�شراء� ،أو متداويل مراكز ال�شراء،
ول���ذا ،ف ��إن��ه يف ح��ال��ة جت ��اوز حت��وط ال�ب�ي��ع لتحوط
ال�شراء ،ف�إنه يجب حتقيق ال�ت��وازن ،بحيث يتجاوز
(حتوط ال�شراء) (حتوط البيع) بالكمية نف�سها».

وعلى الرغم من �أن نية كل من املتداولني واملقامرين
هي جني الربح بتحمل املخاطر ،ف ��إن املقامر ي�صنع
امل �خ��اط��رة حينما ال ت��وج��د خم��اط��رة ،بينما يتحمل
املتداول املخاطرة ال�سائدة بالفعل يف ال�سوق ،بالتايل
يلعب دور ًا اقت�صادي ًا مهم ًا .من ناحية �أخ��رى ،يلعب
التقييم والتف�سري الدقيق للعوامل الأ�سا�سية التي
حت��رك ق��وى ال �� �س��وق ،دور ًا يف حت��دي��د م��دى جن��اح
التداول/ امل�ضاربة يف �أ��س��واق العقود امل�ستقبلية،
بينما يعتمد الربح يف املقامرة على امل�صادفة فقط.

التداول واملناورة
ال ي��وج��د ت �� �ش��اب��ه ب�ي�ن «ال�� �ت� ��داول/ امل �� �ض��ارب��ة»
و«امل� �ن ��اورة»� ،إذ ي�ح��اول «امل �ن��اور» دف��ع الأ��س�ع��ار يف
االجتاه العك�سي التزان ال�سوق ،بينما يتنب�أ «املتداول»
بحركة الأ�سعار ،وي�ساعد هذا املجهود يف نهاية الأمر
على جعل الأ�سعار قريبة من اتزان ال�سوق.

م�صطلح «متداول»

ي�شمل م�صطلح «متداول» نطاق ًا كبري ًا من الأفراد� ،إذ
يت�ضمن امل�ستثمرين على املديني الطويل �أو الق�صري،
وم �ت��داويل امل��راك��ز وامل �ت��داول�ين ال�ي��وم�ي�ين ،و�صغار
امل�ضاربني يف البور�صة.

أبرزها تهدئة األسعار وفوائدها للمزارعين وتنافسية االستيراد والتصدير

 7مزايا اقت�صادية لبور�صات «عقود ال�سلع امل�ستقبلية»

يعني م�صطلح «ال�سلعة» بب�ساطة �أي منتج زراعي
�أو تعديني مت �إنتاجه بغر�ض التداول �أو البيع ،ومن
�أم�ث�ل��ة ذل ��ك ،احل �ب��وب ،وال �ق �ط��ن ،وال �ت �ب��غ ،وال��ذه��ب،
والف�ضة ،والنفط ،وتت�ضمن �أن��واع ال�سلع املنتجات
الزراعية ،واملعادن ،والبرتول ،والعمالت الأجنبية،
وال�سندات املالية ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر هناك
خا�صيتان ترتبطان ب�صفة عامة بكل �سلعة ،وهما:
وجود �أ�سواق لتبادلها الفعلي ،ووجود �أ�سواق منظمة،
وه��ي ع��ادة ما تكون بور�صة معتمدة لتداول العقود
امل�ستقبلية لل�سلع ،لتداول عقود امل�شتقات و�شراء وبيع
هذه ال�سلع.
هناك نوعان من الأ�سواق يرتبطان بتجارة ال�سلع،
ه�م��ا� :أ� �س��واق ال�سلع الفعلية ،وب��ور� �ص��ات ال�سلع،
ويختلف كل �سوق منهما عن الآخر ،من حيث وظائفهما
و�آلياتهما والغاية النهائية لكل منهما.

ال�سلع الفعلية
ُت�ستخدم �أ�سواق ال�سلع الفعلية التي تعرف �أي� ًضا
با�سم �أ�سواق العمليات الفورية �أو الأ�سواق النقدية
ب�شكل �أ�سا�سي يف التبادل الفعلي لل�سلع مقابل الثمن،
حيث يُ�سلم امل�شرتي الأموال للبائع ويت�سلم الب�ضائع،
�أي ي�صبح املالك الفعلي لها.
وتتم عملية املتاجرة ع��ادة من �أج��ل �إ�شباع حاجة
الأعمال التجارية �أو اال�ستهالك للأطراف.

بور�صات ال�سلع

ي�ت��م ت� ��داول ال�سلعة نف�سها يف ب��ور� �ص��ات ال�سلع

بطريقة خمتلفة وخلدمة غر�ض �آخر ،حيث ال يتم تداول
ال�سلعة الفعلية يف بور�صات ال�سلع ،ولكن يتم تداول
عقود م�ستقبلية وخيارات تقوم على العقود امل�ستقبلية
وترتبط بال�سلعة .وتعرف العقود امل�ستقبلية� ،أي� ًضا
با�سم عقود امل�شتقات ،لأن قيمتها ت�شتق من قيمة الأ�صل
الأ�سا�سي (ال�سلعة) ،ح�سب كل حالة .و�أه��م وظيفتني
اقت�صاديتني ت�ؤديهما بور�صات ال�سلع هما :امل�ساعدة يف
اكت�شاف �أ�سعار ال�سلع الأ�صلية ،وتوفري قاعدة لإدارة
خماطر الأ�سعار املرتبطة بالأعمال .وهناك الكثري من
الفوائد الأخ��رى التي تقدمها بور�صات ال�سلع ،ومنها:
ن�شر املعلومات اخلا�صة بالأ�سعار ،والكفاءة وال�شفافية،
وال�سيولة ،و�ضمان الأداء .وبور�صة العقود امل�ستقبلية،
هي �سوق مركزية للم�شرتين والبائعني ،وتقوم بت�سهيل
عملية ت��داول العقود القيا�سية التي تعرف على نطاق
وا�سع با�سم عقود امل�شتقات من خ�لال من�صة ت��داول،
ولهذا ال�سبب ،تعرف هذه الأ�سواق �أي� ًضا با�سم �أ�سواق
عقود امل�شتقات.

املزايا االقت�صادية

تقدم بور�صات عقود ال�سلع امل�ستقبلية العديد من
املزايا االقت�صادية ،منها:
 -1اكت�شاف الأ�سعار� :أي خلق �آلية اكت�شاف م�ستمرة
ل�ل�أ��س�ع��ار يف من�صة ال �ت��داول ب��ال�ب��ور��ص��ة ،وال حتدد
بور�صات العقود امل�ستقبلية �أ�سعار ال�سلع ،فهي �أ�سواق
حرة تعمل كمن�صة جلمع كل القوى التي ت�ؤثر يف �أ�سعار
ال�سلعة مع ًا يف مزاد مفتوح.
� -2إدارة خماطر الأ�سعار :وتت�ضمن موازنة خماطر
ال�سعر املت�صلة ب�سوق العمليات الفورية ع��ن طريق

احل�صول على مركز م�ساو ،ولكنه معاك�س يف �سوق
العقود امل�ستقبلية.
 -3القدرة التناف�سية يف اال�سترياد والت�صدير:

ي�ستطيع امل �� �ص��درون ،ب��ا��س�ت�خ��دام�ه��م � �س��وق العقود
امل�ستقبلية ،تقليل تكاليفهم ،وحت�سني قدرتهم التناف�سية.
 -4تهدئة الأ�سعار الفعلية :حيث ت�سهم بور�صات
العقود امل�ستقبلية يف تهدئة �أ�سعار ال�سلع عاملي ًا.
 -5فوائد تعود على املزارعني :ميكن �أن ي�ستخدم
امل��زارع��ون ه��ذه الأ� �س��واق يف �إدارة خماطر الأ�سعار
ملنتجاتهم يف امل�ستقبل.
� -6إمكانية احل�صول على ت�سهيالت ائتمانية.
 -7حت�سني جودة املنتجات.

نقد غري من�صف

واجهت �أ�سواق عقود م�شتقات ال�سلع يف كثري من
الأح�ي��ان نقد ًا غري من�صف لثالثة �أ�سباب� :أول�ه��ا ،لأن
بع�ض عقود امل�شتقات معقدة وي�صعب فهمها ،وقد �أدى
هذا التعقيد �إىل تكبد بع�ض املتداولني ،ممن تنق�صهم
اخل�برة ،خ�سائر مالية فادحة مل تكن متوقعة ،والتي
مت ن�شرها على امللأ .بينما يركز ال�سبب الثاين على �أن
بع�ض املعلقني يرون �أن امل�شتقات ت�شجع على امل�ضاربة،
لأنها ال حتتاج �إىل الكثري من املال للتداول ،وتت�ضمن
رفع ًا مالي ًا عالي ًا .فيما يو�ضح ال�سبب الثالث �أن البع�ض
يعتقد �أن ال�سيولة التي تقدمها امل�شتقات ت�شجع على
التداول ب�شكل مفرط وتقلب الأ�سعار الذي ي�ؤثر بدوره
يف �أ�سواق مالية �أخرى.

اكتشاف األسعار

تهدئة األسعار
الفعلية

إدارة مخاطر األسعار

فوائد تعود
على المزارعين

القدرة التنافسية في
االستيراد والتصدير

المزايا
االقتصادية

إمكانية الحصول على
تسهيالت ائتمانية

تحسين جودة
المنتجات
أوراق مالية
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�ضوابط ل�صفقات «الأطراف ذات العالقة» بال�شركات امل�ساهمة
و�ضع القانون �ضوابط رقابية لأي �صفقات جتريها
«الأط��راف ذات العالقة» بال�شركات امل�ساهمة العامة،
حر�ص ًا على ع��دم ا�ستئثار ه��ذه الفئة ب ��أي مزايا دون
الإف�صاح عنها �أو من غري موافقة جمل�س الإدارة عليها.
والأطراف ذات العالقة» هم :رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا بال�شركة،
والعاملون فيها ،وال�شركات التي ي�سهم فيها �أي من
ه � ��ؤالء ،مب��ا ال ي�ق��ل ع��ن  % 30م��ن ر�أ��س�م��ال�ه��ا ،وك��ذا
ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة.

التعامالت والعقود
ي�ق���ص��د ب��ال �� �ص �ف �ق��ات ،ال �ت �ع��ام�لات �أو ال �ع �ق��ود �أو
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االتفاقيات التي تربمها ال�شركة امل�ساهمة العامة املدرجة
يف ال�سوق ،والتي ال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�س لتلك
ال�شركة �أو التي تت�ضمن �شروط ًا تف�ضيلية ،ال متنحها
ال�شركة ع��ادة للمتعاملني معها ،و�أي �صفقات �أخ��رى
حتددها الهيئة من وقت لآخر بقرارات �أو تعليمات �أو
تعاميم ت�صدرها.
و ال يجوز لل�شركة �إبرام ال�صفقات مع الأطراف ذات
العالقة� ،إال مبوافقة جمل�س الإدارة فيما ال يتجاوز
( )%5م��ن ر�أ� �س �م��ال ال �� �ش��رك��ة ،ومب��واف �ق��ة اجلمعية
العمومية فيما زاد على ذلك ،وال يجوز �إبرام ال�صفقات
التي جتاوز قيمتها ( )%5من ر�أ�س املال امل�صدر �إال بعد
تقييمها بو�ساطة مقيم معتمد لدى الهيئة ،وال يجوز

للطرف ذي العالقة ،اال�شرتاك يف الت�صويت اخلا�ص
بقرار جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العمومية ال�صادر يف
�ش�أن هذه ال�صفقة.

جمل�س الإدارة
وتقع امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي تلحق بال�شركة
يف ح��ال �إب��رام التعامالت �أو ال�صفقات مع الأط��راف
ذات العالقة ،على كل من الطرف ذي العالقة بالتعامل
وجمل�س الإدارة� ،إذا �صدر ال �ق��رار ب��إج�م��اع الآراء،
�أم��ا �إذا ك��ان ال �ق��رار ��ص��ادر بالأغلبية ف�لا ي���س��أل عنه
املعار�ضون ،متى كانوا قد �أثبتوا اعرتا�ضهم .ويف
ح��ال �إذا ك��ان لأح��د الأط��راف ذات العالقة ،تعامل مع

ال�شركة �أو ال�شركة الأم �أو �أي من �شركاتها التابعة �أو ال�شقيقة،
فيجب الآتي:
الطرف ذو العالقة :يتعني عليه قبل �إبرام ال�صفقة ،الإف�صاح
الفوري مبوجب كتاب يوجه ملجل�س الإدارة عن طبيعة ال�صفقة
و�شروطها ،وجميع املعلومات اجلوهرية عن ح�صته �أو م�ساهمته
يف ال�شركتني طريف ال�صفقة ،ومدى م�صلحته �أو منفعته.
جمل�س �إدارة ال�شركة :يتعني على املجل�س الإف�صاح الفوري
للهيئة وال�سوق.
وعن حقوق امل�ساهمني عن �إب��رام تلك ال�صفقات فيحق لأي
م�ساهم بها ميلك ( )% 5ف�أكرث من �أ�سهم ال�شركة ،رف��ع دعوى
ق�ضائية �أمام املحكمة املخت�صة ،ب�ش�أن ال�صفقات مع الأطراف ذات
العالقة ،و�إلزام �أطراف ال�صفقة بتقدمي كل املعلومات وامل�ستندات
املتعلقة بها ،وللمحكمة املخت�صة� ،إذا ثبت لها �أن ال�صفقة غري
عادلة� ،أو تنطوي على تعار�ض م�صالح وت�ضر بقية امل�ساهمني،
�أن حتكم ب�إلغاء ال�صفقة ،و إ�ل��زام الطرف ذي العالقة ب�أن ي�ؤدي
لل�شركة �أي ربح �أو منفعة حتققت له ،ف� ً
ضال عن التعوي�ض �إذا ثبت
�إحلاق �ضرر بال�شركة.

�ضوابط حمددة
تكمن الأه ��داف م��ن و�ضع مثل ه��ذه ال�ضوابط �إىل رفع
م�ستوى االت �� �س��اق واجل� ��ودة يف ال ��رد ع�ل��ى اال�ستف�سارات
اخل��ارج �ي��ة ال � ��واردة م��ن امل�ح�ل�ل�ين وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ،وتعزيز
العالقات اال�ستثمارية الدولية واالرتباط بال�سوق ،بجانب
ت�ع��زي��ز درج ��ة م�ع��رف��ة �أ� �ص �ح��اب امل���ص��ال��ح وفهمهم للبيانات
املتعلقة ب�أداء ال�شركة ،من خالل تطبيق �أف�ضل طرق التوا�صل،
وحت�سني م�ستوى التقارير املوجزة املقدمة ،بجانب �إيجاد
هيكل متطور و�أك�ثر كفاءة لتفاعل الإدارة العليا �أو الإدارة
التنفيذية م��ع متطلبات ال�سوق .وتت�ضمن ه��ذه ال�ضوابط
�أربعة متطلبات �أ�سا�سية ،يجب على ال�شركات املدرجة تطبيقها
يف �إدارة عالقات امل�ستثمرين كمعايري قيا�سية ،وهي كالآتي:
 - 1تعيني م�س�ؤول خمت�ص ب�إدارة عالقات امل�ستثمرين.
� - 2إن�شاء ق�سم خم�ص�ص لعالقات امل�ستثمرين على املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص بال�شركة.
 3ن�شر املعلومات والبيانات التي يتم الإف���ص��اح عنها،وغريها من البيانات املتعلقة بال�شركة وحقوق امل�ساهمني.
 - 4ن�شر عرو�ض تقدميية مبدئية تو�ضح الو�ضع املايل
واال�سرتاتيجيات والتوقعات امل�ستقبلية لل�شركة.

احلوكمة
تهدف احلوكمة �إىل تنظيم العالقة بني الأطراف الرئي�سة
يف ال�شركة (�أع �� �ض��اء جمل�س الإدارة ،الإدارة التنفيذية،
امل�ساهمني) ،بحيث حت �دّد م�س�ؤوليات ك��ل ط��رف وحقوقه،
ومن �ش�أنها توجيه القائمني على ال�شركات لالجتاه �إىل امل�سار
ال�صحيح ،من خالل رفع م�ستوى ال�شفافية ،وذلك لتفادي كل
املخاطر املحتملة التي قد تتعر�ض لها ال�شركات ،الأم��ر الذي
ي�ضمن لها تعظيم قيمة ال�شركة ،وتدعيم تناف�سيتها بالأ�سواق،
مع احلر�ص على تدعيم ا�ستقرار �أ�سواق املال.

نوعان من املخاطر يتحملهما امل�ستثمر يف �أ�سواق املال
يت�ضمنان خماطر «ال�سوق» و«ال�شركة»
هناك نوعان من املخاطر يتحملهما امل�ستثمر
ب�أ�سواق املال ،الأول خماطر منتظمة ،والثاين
غري منتظمة.
وامل �خ��اط��ر ه��ي اح �ت �م��ال ح���دوث �أم���ر غري
مرغوب فيه ،كاحتمال تكبد ال�شركة امل�صدرة
للأ�سهم خ�سائر �أو تراجع الأرب��اح �أو تراجع
القيمة ال���س��وق�ي��ة ل �ه��ذه الأ� �س �ه��م .فامل�ستثمر
يرغب دائم ًا يف زيادة القيمة ال�سوقية لأ�سهمه،
وعدم حدوث هذه الزيادة �أو حدوث الرتاجع
يف الأ� �س �ع��ار ي �ع��دان ح��دث � ًا غ�ير م��رغ��وب فيه
للم�ستثمر ،وهو ميثل �أخطار اال�ستثمار.

امل�ستثمر العقالين
امل�ستثمر (العقالين) يف �سوق املال ،يجب
�أن يدرك �أن هناك �أخطار ًا مرتبطة باال�ستثمار،
وتتمثل هذه املخاطر يف عدم اليقني من حتقيق
العائد املتوقع على اال�ستثمار ،ويقع على عاتق
امل�ستثمر العمل على تقلي�ص عوامل املخاطرة
التي تقع حتت �سيطرته .من ناحيتها ،تعمل
اجلهات املنظمة يف �سوق امل��ال على تقلي�ص
عوامل اخلطر التي تقع حتت �سيطرتها ،لتبقى
فقط تلك العوامل التي ال ميلك �أحد ال�سيطرة
عليها ،وهي �أخطار يجب على امل�ستثمر حتملها.
وتق�سم الأخطار �إىل نوعني �أ�سا�سيني ،هما:
خماطر ال�سوق (الأخطار املنتظمة) ،وخماطر
ال�شركة (الأخطار غري املنتظمة).
خماطر ال�سوق :وهي املخاطر التي ت�ؤثر
يف ال�سوق عامة ،وي�شمل ت�أثريها جميع الأ�سهم
املتداولة يف �سوق معينة ،وتتمثل هذه الأخطار
عامة يف الأو� �ض��اع ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال �ع��ام��ة ،وم�ن�ه��ا ع��وام��ل ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي،
و�أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة ،وال���ض�غ��وط الت�ضخمية،
و�أخ �ط��ار تغري �أ��س�ع��ار ال���ص��رف ،وغ�يره��ا من
العوامل التي يكون ت�أثريها �شمولي ًا يف �سوق
الأوراق املالية.
خماطر ال�شركة :وهي الأخطار املرتبطة
ب�شركة بعينها� ،أي �أنها �أخطار تكبد خ�سائر
يف اال�ستثمار بالأ�سهم نتيجة لرتاجع �أعمال
ال���ش��رك��ة ال �ت��ي مت اال��س�ت�ث�م��ار ف�ي�ه��ا ،وميكن
ت�صنيف الأخ �ط��ار املرتبطة ب�شركة م��ا �ضمن
�أنواع عدة.

ال�شركة امل�صدرة

 خماطر الأعمال :وهي �أخطار عدم جناحال�شركة امل�صدرة للأ�سهم يف �أعمالها ،ب�سبب
املناف�سة ال�شديدة� ،أو ع��دم ق��درة الإدارة �أو
تغري �أذواق امل�ستهلكني جتاه منتجات ال�شركة،
وغريها من الأ�سباب التي ت ��ؤدي �إىل تراجع
ال�شركة يف �أدائ�ه��ا ،وع��دم قدرتها على حتقيق
غاياتها الأ�سا�سية ب�شكل مربح جتاري ًا.
 املخاطر املالية :وه��ي �أخ �ط��ار ترتبط�أي� ًضا بال�شركة ،ولكن لي�س من خ�لال غاياتها
الأ�سا�سية ،و�إمنا من خالل الو�سائل املالية التي
تنتهجها ال�شركة يف حتقيق هذه الغايات ،مثل
�أخطار حتمل ال�شركة الديون ،فمن املعلوم �أن
مديونية ال�شركة ت��زي��د م��ن �أخ�ط��اره��ا ب�سبب
اعتمادها على م�صادر متويل خارجية (الديون)،
يف مقابل �أخطار �أق َل لل�شركة التي تعتمد على
م�صادر متويل ذاتية (حقوق امل�ساهمني).
وي�شار �إىل �أن اال�ستثمار ُي�ع��رف على �أن��ه
ت�أجيل اال�ستهالك احلايل �أو بع�ض منه للح�صول
على ا�ستهالك �أكرب و�أف�ضل �أو فائدة �أعظم يف
امل�ستقبل .كما يعرف ب�أنه ت�ضحية بقيمة حالية
م�ؤكدة يف �سبيل احل�صول على قيمة �أو منفعة
�أكرب متوقعة �أو حمتملة يف امل�ستقبل ،ولهذا ف�إن
اال�ستثمار هو ا�ستخدام امل� ّدخ��رات يف متويل
العمليات الإنتاجية� ،أي �شراء الأ�صول املنتجة
لتحقيق ع��ائ��د ي��زي��د م��ن قيمة ه��ذه امل��دخ��رات
وينميها مب��رور الزمن� ،أو على الأق��ل يحافظ
على قيمة هذه امل� ّدخ��رات من النق�صان مبرور
الزمن.وتتنوع �أ�شكال اال�ستثمار بني اال�ستثمار
املادي من خالل احل�صول على �أ�صول مادية� ،أو
اال�ستثمار املايل من خالل احل�صول على �أ�صول
مالية ،كما ميكن �أن يكون اال�ستثمار �أحادي ًا،
كاال�ستثمار يف �شركة واح���دة� ،أو �أن يكون
ا�ستثمار ًا متنوع ًا ،كاال�ستثمار املختلط يف �شكل
حمفظة ذات أ�ن��واع متعددة .فمحفظة الأوراق
املالية هي حمفظة ت�شتمل على �أك�ثر من ورقة
مالية ،كل منها ذات طبيعة خمتلفة .وي�ؤدي هذا
التنوع �إىل تعظيم العائد من ناحية مع تقليل
الأخطار من ناحية �أخرى.
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أبرزها التسعير والتتبع والتحوط ضد المخاطر

 7اختالفات جوهرية بني عقود ال�سلع امل�ستقبلية والأ�سهم
هناك سبعة اختالفات جوهرية بين عقود السلع المستقبلية واألسهم ،رغم أن ك ًال منهما يتم تداوله
في بورصات منظمة تجمع المشترين والبائعين في سوق مركزية .وتكمن الفروق في اآلتي:

ت� ��داول ال���س�ل��ع يف ب��ور� �ص��ات العقود
امل�ستقبلية �أ�سهل بكثري مما هو معروف
ب�صفة ع��ام��ة .ف��أ��س��واق ال�سلع تعد ج��زء ًا
فرعي ًا مهم ًا من النظام االقت�صادي الكلي
وت�ق��دم فر�ص ًا ا�ستثمارية مربحة لفئات
خمتلفة من امل�ستثمرين.

�سندات امل�شتقات املالية
ُتعرف ال�سلع �إىل حد كبري كفئة م�ستقلة
من الأ�صول والتي ت�ستحق اال�ستثمارات،
لأن منط العوائد اخلا�ص بها ينف�صل ب�شكل
كبري ع��ن �أداء ف�ئ��ات الأ� �ص��ول اخلا�صة.
وميكن اال�ستثمار يف ال�سلع با�ستخدام
� �س �ن��دات امل���ش�ت�ق��ات امل��ال �ي��ة م �ث��ل ال�ع�ق��ود
امل�ستقبلية واخل�ي��ارات التي يتم تداولها
يف بور�صات ال�سلع بد ًال من �شراء الأ�سهم
الفعلية لل�سلع.
وت��وج��د ع��وام��ل �أخ��رى ع��دة مثل ميزة
الرفع املايل ،وال�سيولة العالية ،واحل�صانة
� �ض��د ال �ت�لاع��ب ب��الأ� �س �ع��ار �أو م���ش��ارك��ة
الأط � � ��راف ال��داخ �ل �ي��ة امل �ط �ل �ع��ة يف عملة
التداول ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستخدامها
ك�إحدى و�سائل التحوط �ضد الت�ضخم ،ما
يوجب اال�ستثمار يف ت��داول عقود ال�سلع
امل�سقبلية.
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أو ًال:

رابع ًا

املعنى :متثل الأ��س�ه��م ملكية يف م�ؤ�س�سة �أو
�شركة ،يف حني متثل عقود ال�سلع امل�ستقبلية
ال�ت��زام� ًا م�ستقبلي ًا با�ستالم �أو ت�سليم �سلعة
يف موعد حم��دد يف امل�ستقبل ،وعلى العك�س
من الأ�سهم ال ميكن �أن يهبط �سعر ال�سلع �إىل
م�ستوى ال�صفر.

ال تتعر�ض �أ�سعار ال�سلع للتالعب ،ونظر ًا لت�أثر �أ�سعار
ال�سلع ب�شكل �أ�سا�سي بعوامل االقت�صاد الكلي ،ف�إنها
تختلف عن الأ�سهم ،حيث ال تتعر�ض �أ�سعار ال�سلع
للتالعب �أو التداول من قبل الأطراف الداخلية املطلعة.

خامس ًا
ثاني ًا
ال ت�صعد �أ�سعار ال�سلع وتنخف�ض يف الوقت
نف�سه كالأ�سهم ،وعندما ت�شهد �أ�سواق الأ�سهم
حالة من التدهور ،ف ��إن الغالبية العظمى من
الأ�سهم تهبط متا�شي ًا مع االجتاه العام للأ�سهم،
بغ�ض النظر عن قيمتها �أو حمتواها ،لكن الأمر
خمتلف يف �أ���س��واق ال���س�ل��ع ،ف�ت��ده��ور و�ضع
املعادن ال ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل انخفا�ض �أ�سعار
ال�سلع الزراعية والعك�س �صحيح.

ثالث ًا
ي�سهل تتبع ال�سلع ب�شكل �أكرب مقارنة بالأ�سهم،
وي�ت��أث��ر �سعر ال�سلع ب�شكل �أ�سا�سي بعوامل
االقت�صاد الكلي ،مثل العر�ض والطلب وقيمة
العملة والت�ضخم .من ناحية �أخ��رى ،يتطلب
حتليل الأ�سهم درا�سة عميقة لعوامل االقت�صاد
الكلي واجلزئي ،و�أداء ال�شركة املايل ،وتناف�س
ال�سوق ،وحتليل للقطاعات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن ال�سلع التي يتم تداولها يف البور�صات عرب
العامل �أق��ل بكثري من الأ�سهم من ناحية العدد،
وبالتايل ف�إن الوقت واجلهد املطلوب ملتابعتهما
�أقل بكثري.

التحوط �ضد املخاطر :تقدم ال�سلع غطاء للتحوط
�ضد املخاطر مثل احل��روب �أو الأح ��داث اجلغرافية
ال�سيا�سية ،حيث عادة ما ترتفع �أ�سعار ال�سلع نتيجة
لتلك الظروف ،بينما تنخف�ض �أ�سعار الأ�صول املالية
مثل الأ�سهم وال�سندات.

سادس ًا
ف�ت�رة االم��ت�ل�اك :ه �ن��اك ف��رق �آخ ��ر ب�ين ع �ق��ود ال�سلع
امل�ستقبلية و�أ�سهم البور�صة وهو الفرتة التي ميتلك
فيها املرء يف املعتاد العقد امل�ستقبلي �أو الأ�سهم .وبينما
يتطلب اال�ستثمار يف الأ�سهم ب�صفة عاملية �إطار ًا زمني ًا
طويل الأج��ل ،ال يحتاج امل�ستثمرون يف عقود ال�سلع
امل�ستقبلية �سوى فرتة �أق�صر ن�سبي ًا من الوقت.

سابع ًا
ال��رف��ع امل ��ايل :م��ن امل �ي��زات الأخ� ��رى ال�ت��ي يتمتع بها
امل�ستثمر عند التداول يف �سوق عقود ال�سلع امل�ستقبلية
وال يتمتع بها يف �أ�سواق الأ�سهم الفورية ،هي ميزة
«الرفع املايل» ،وهذا يعني �أنه با�ستخدام مبلغ �صغري
من ر�أ�س املال ،ي�ستطيع امل�ستثمر التحكم يف قيمة �أكرب
من الأ�صول ،فامل�ستثمر ال يحتاج �إىل �شيء �سوى دفع
ن�سبة ب�سيطة من القيمة الكلية للعقد لبدء اال�ستثمار يف
�سوق العقود امل�ستقبلية.

توعية قانونية

� 9شروط ملزمة ملنح ترخي�ص «التقا�ص العام»
�أ�صدر معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري،
وزي��ر االقت�صاد ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق
املالية وال�سلع ،قرار ًا ينظم �أن�شطة ع�ضو التقا�ص العام
يف �أ�سواق الدولة ،با�ستثناء امل�صارف املحلية ،وفروع
امل�صارف الأجنبية املرخ�ص لها م��ن الهيئة مبزاولة
ن�شاط احلفظ الأم�ين ل�ل��أوراق املالية ،بح�سب املوقع
الإلكرتوين للهيئة.
وج��اء ال�ق��رار يف  16م��ادة رئي�سة ،حيث ا�شرتطت
املادة الثالثة منه ،ملنح ترخي�ص مزاولة ع�ضو التقا�ص
العام ،توافر  9ا�شرتاطات رئي�سية يف طالب الرتخي�ص،
منها �أن يكون م�صرف ًا حملي ًا �أو ف��رع م�صرف �أجنبي
مرخ�ص له من امل�صرف املركزي للعمل يف الدولة� ،أو
�شركة و�ساطة ملتزمة بن�سب املالءة املالية املعتمدة لدي
الهيئة� ،أو ع�ضو تقا�ص �أجنبي مرخ�ص ًا له مبقر ت�أ�سي�سه

مبزاولة ن�شاط التقا�ص العام ،على �أن يكون خا�ضع ًا
ل�سلطة رقابية مثيلة للهيئة ،وحا�ص ًال على موافقة اجلهة
املعنية ،وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية.
كما ا�شرتطت �أن تتوفر الأنظمة الفنية الالزمة ملزاولة
الن�شاط ،وما يفيد اجلاهزية للربط مع �شركة التقا�ص
امل��رك��زي� ،أو احل���ص��ول على م��واف�ق��ة �شركة التقا�ص
املركزي للربط بعد �صدور الرتخي�ص ،مع توفري املقر
املالئم والربامج الإلكرتونية والأنظمة الفنية الالزمة
ملزاولة الن�شاط.
وج���اءت امل���ادة اخل��ام���س��ة م��ن ال �ق��رار ،ل�ت�ح��دد م��دة
الرتخي�ص يف �سنة واح ��دة ،ت�ب��د�أ م��ن ت��اري��خ �صدور
الرخ�صة ،وجت��دد �سنوي ًا وفق ًا للر�سم ال�سنوي املقرر
من الهيئة ،قبل انتهاء مدتها ب�شهر على الأقل ،يف حني
حددت املادة ال�ساد�سة �شروط �إلغاء الرتخي�ص ،من خالل

الهوية:

راعي ف�شي للم�شروع الوطني
للتوعية اال�شتثمارية وال�شمول املايل

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

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

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

�إخطار اجلهات املتعاقد معها بطلب �إلغاء الرتخي�ص
قبل ثالثة �أ�شهر على الأقل من املوعد املحدد للإلغاء ،مع
اال�ستمرار يف ممار�سة الأعمال املنوطة به� ،إىل حني قيام
تلك اجلهات املتعاقد معها بالتعاقد مع ع�ضو تقا�ص عام
بديل.
وب�خ���ص��و���ص اجل�� ��زاءات ع�ل��ى امل��رخ ����ص ل�ه��م غري
امللتزمني ب�أحكام القرار ،فقد حددت املادة الرابعة ع�شر
ع��دد ًا من اجل��زاءات ،تبد�أ ب��الإن��دار ثم الغرامة املالية،
مرور ًا بوقف الن�شاط ملدة ال تزيد عن � 12شهر ًا ،وو�صو ًال
�إىل �إلغاء الرتخي�ص ،يف حاالت فقدان �شرط من �شروط
منح الرتخي�ص� ،أو الإخالل اجل�سيم ب�أي الواجبات �أو
االلتزامات� ،أو التخلف عن �سداد ر�سم التجديد ال�سنوي،
�أو العالمات املقررة� ،أو �صدور حكم ق�ضائي بات يق�ضي
ب�إ�شهار �إفال�س ال�شركة.

 2017عدّ لــت «إشــراق» نمــوذج أعمالهــا
بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق أداء مالــي قــوي
صــاف فــي األربــاح .ويتولــى
وتســجيل نمــو
ٍ
جاســم الصديقــي منصــب رئيــس مجلــس
إدارة شــركة «إشــراق لاســتثمار» وهــو أيضــً
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أبوظبــي
الماليــة.

تجســد هويتنــا الجديــدة فكــرة شــروق
الشــمس علــى أرض الحضــارة ،ممــا يبشــر
بمســتقبل زاخــر بفــرص واعــدة تــكاد ال
ُتحصــى .وتعكــس الهويــة الجديــدة قيمنــا
المؤسســية القائمــة علــى الثقــة واالســتقرار،
بمــا يتماشــى مــع مســيرة نموّ نــا وتطلعاتنــا
المســتقبلية .وفــي هــذا اإلطــار ،نهــدف إلــى
مواصلــة رحلــة التنميــة فــي أراضينــا ،وحيــازة
المزيــد مــن األصــول التــي مــن شــأنها
تحقيــق األربــاح.

حققــت «إشــراق لاســتثمار» أرباحــً صافيــة
بلغــت  3مليــون درهــم إماراتــي لعــام
2018
مســجلة بذلــك عامهــا الثانــي مــن
ّ
الربحيــة تحــت مظلــة اإلدارة الجديــدة.
وفــي الربــع األول مــن عــام  ،2019حققــت
الشــركة أرباحــً صافيــة بقيمــة  2,1مليــون
درهــم ،وشــهدت زيــادة بنســبة %15
علــى أســاس ســنوي فــي صافــي إيراداتهــا
النقديــة التمويليــة.

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

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

التأسيس ومســيرة تطور الشركة:
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قانونية
توعيةالهيئة
أخبار
 5جزاءات على المخالفين من المستثمرين والوسطاء

تعديل نظم تداول ومقا�صة وت�سويات ونقل ملكية وحفظ الأوراق املالية
�أ�صدر معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري،
وزي��ر االقت�صاد ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق
املالية وال�سلع ،ق��رار ًا ب�ش�أن تعديل ع��دد ًا من الأنظمة
املتعلقة بالتداول واملقا�صة والت�سويات ونقل امللكية
وحفظ الأوراق املالية.
وجاء القرار يف  13مادة ،حيث حددت املادة الثالثة
منه� ،إجراء التداول يف الأوراق املالية من خالل نظام
التداول الإل�ك�تروين املتوافر يف ال�سوق ،وذل��ك ما مل
ي��واف��ق ال�سوق م�سبق ًا على �إج ��راء �صفقات مبوجب
�أوام���ر خا�صة ت�ت�ج��اوز  % 80م��ن ال�ضمان اخلا�ص
بالو�سيط �أو ع�ضو التقا�ص العام �أو �صانع ال�سوق.
�أما املادة الرابعة من القرار ،فقد حظرت على رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املدرجة �أوراقها املالية
يف ال�سوق ومديرها العام �أو �أي من املوظفني املطلعني
على املعلومات اجلوهرية لل�شركة ،التعامل بنف�سه �أو
حل�سابه بو�ساطة الغري �أو ب��أي �صفة �أخ��رى حل�ساب
غريه ،يف الأوراق املالية لل�شركة ذاتها �أو ال�شركة الأم
�أو التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة لتلك ال�شركة� ،إذا كانت
�أي ًا من هذه ال�شركات مدرجة �أوراقها يف ال�سوق ،وذلك
قبل � 10أيام عمل من الإعالن عن �أي معلومة جوهرية
ما مل تكن املعلومة ناجتة عن �أحداث طارئة� ،أو قبل 15
يوم ًا من نهاية الفرتة الربعية �أو ن�صف ال�سنوية �أو
ال�سنوية وحلني الإف�صاح عن البيانات املالية.
والزمت املادة ال�ساد�سة من القرار ،الو�سيط وع�ضو
التقا�ص ال �ع��ام ،و��ص��ان��ع ال���س��وق ال��ذي ت��وىل عملية
ال���ش��راء ب���س��داد املبلغ ال���ص��ايف امل�ستحق عليه وفق ًا
للتقرير ال�صادر عن املقا�صة ب�ش�أن ال�صايف امل�ستحق
ح�سب الإج��راء واملوعد الذي حتدده املقا�صة� ،شريطة
�أال يتعدى ذلك املوعد انتهاء يوم العمل الثاين التايل
ليوم التداول.

جمل�س الت�أديب
و�أك��دت امل��ادة ال�سابعة من القرار خماطبة امل�صرف
الذي �أ�صدر ال�ضمان لت�سييل و�سداد املبالغ املرت�صدة
يف ذمتهم �إذا �أخ��ل الو�سيط �أو ع�ضو التقا�ص العام
�أو �صانع ال�سوق بحكم امل��ادة ال�ساد�سة م��ن ال�ق��رار،
بينما ج��اءت امل ��ادة الثامنة �إذا ت�سبب الو�سيط �أو
ع�ضو التقا�ص �أو �صانع ال�سوق يف ت��أخ�ير ت�سوية
ال�صفقات التي يكون �أي منهم طرف ًا فيها لأكرث من مرتني
متتاليتني �أجاز لل�سوق �إحالتهم �إىل جمل�س الت�أديب �أو
الهيئة  -ح�سب الأحوال  -وذلك دون الإخالل بالأحكام
املن�صو�ص عليها يف ال�ق��ان��ون والأن �ظ �م��ة وق ��رارات
ال�سوق ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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و�ألزمت املادة التا�سعة املقا�صة ب�إ�صدار الأمر ب�سداد
املبلغ امل�ستحق للو�سيط �أو ع�ضو التقا�ص العام �أو
�صانع ال�سوق الذي توىل عملية البيع وفق ًا لتقريرها
ب�ش�أن ال�صايف امل�ستحق ،وذلك ح�سب الإجراء واملوعد
ال��ذي حت��دده املقا�صة� ،شريطة �أال يتعدى ذل��ك املوعد
انتهاء يوم العمل الثاين التايل لتاريخ التقرير.
ووفق ًا للمادة العا�شرة من القرار ،يلتزم الو�سيط
�أو ع�ضو التقا�ص العام �أو �صانع ال�سوق بدفع الأموال
امل�ستحقة للم�ستثمر �أو بقيدها يف ح�ساب ذلك امل�ستثمر
لدى الو�سيط �أو ع�ضو التقا�ص العام خالل مدة غايتها
يومي العمل التاليان لإمتام ال�صفقة ،فيما راعت املادة
احل��ادي��ة ع�شرة الأح�ك��ام املنظمة للتقا�ص والت�سوية
ال��واردة بهذا النظام� ،إذا مل يتمكن الو�سيط �أو ع�ضو
التقا�ص العام �أو �صانع ال�سوق �أو البائعون من ت�سليم

الأوراق املالية حمل ال�صفقة يف تاريخ الت�سوية ،وجب
اتباع الإج��راءات املن�صو�ص عليها يف النظام اخلا�ص
بالت�سوية على �أ�سا�س الت�سليم مقابل الدفع (،)DVP
وذلك فيما يتعلق بالإخفاق يف ت�سليم الأوراق املالية
والتعوي�ض النقدي.
وبخ�صو�ص اجلزاءات يف حال خمالفة �أي �شخ�ص
لأح�ك��ام ه��ذا ال�ق��رار �أو القانون �أو الأنظمة ال�صادرة
مبقت�ضاه ،فقد حددت املادة الثانية ع�شرة من القرار 5
�أن��واع من اجل��زاءات ،تبد�أ بالإندار ثم الغرامة املالية
التي ال تتجاوز � 100ألف درهم ،مرور ًا بوقف امل�ستثمر
ملدة ال تزيد على عام ،وو�صو ًال �إىل �إيقاف الأ�شخا�ص
املعتمدين عن مزاولة املهنة ملدة ال جتاوز ال�شهرين� ،أو
�إلغاء االعتماد� ،أو الإيقاف عن مزاولة الن�شاط املرخ�ص
من قبل الهيئة ملدة ال تزيد على عام �أو �إلغاء الرتخي�ص.

تعريف امل�ستثمر امل�ؤهل
�أ�� � �ص � ��در م� �ع���ايل امل� �ه� �ن ��د� ��س ���س��ل��ط��ان ب� ��ن � �س �ع �ي��د امل� �ن� ��� �ص���وري ،وزي � � ��ر االق� �ت� ��� �ص���اد ،رئ �ي ����س
جم �ل ����س �إدارة ه �ي �ئ��ة الأوراق امل ��ال� �ي ��ة وال�����س��ل��ع ،ق�� � ��رار ًا ب� ��� �ش� ��أن ت �ع��ري��ف امل �� �س �ت �ث �م��ر امل� ��ؤه ��ل.
وج � ��اء ال � �ق� ��رار يف م� ��ادت �ي�ن ،ح �ي��ث ن �� �ص��ت امل� � ��ادة الأوىل م� �ن ��ه ،ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ت �ع��ري��ف امل���س�ت�ث�م��ر
امل � ��ؤه� ��ل يف ك ��اف ��ة الأن� �ظ� �م ��ة ال� ��� �ص���ادرة ع���ن ال �ه �ي �ئ��ة ل��ي��ك��ون امل �� �س �ت �ث �م��ر امل � ��ؤه� ��ل ه���و ال���ش�خ����ص
ال �ط �ب �ي �ع��ي �أو االع� �ت� �ب ��اري ال� �ق���ادر ع �ل��ى �إدارة ا� �س �ت �ث �م��ارات��ه ب ��ذات ��ه وف� �ق� � ًا ل� �ع ��دد م ��ن ال�����ش��روط.
وت�ضمنت امل��ادة الأوىل من القرار �أن تكون الهيئات واملنظمات الدولية واجلهات املرخ�صة من الهيئة
�أو ال�شخ�ص االعتباري امل�ستويف لعدد من البيانات املالية ب�إجمايل ميزانية ت�صل قيمتها  75مليون
درهم� ،أو �صايف عائد �سنوي بقيمة  150مليون درهم� ،أو ميلك �أم��و ًال �أو ر�أ�سمال بقيمة  7ماليني درهم.
وت�ضمن القرار تعريف ًا لل�شخ�ص الطبيعي وهو ال�شخ�ص املعتمد من الهيئة �أو من �أي جهة رقابية مثيلة
ملزاولة �أي من املهام املرتبطة بالأن�شطة �أو اخلدمات املالية ،فيما ا�شرتط القرار يف ال�شخ�ص الطبيعي� ،أن
يكون مالك ًا ل�صايف حقوق ملكية مببلغ  4ماليني درهم ،ودخله ال�سنوي ال يقل عن مليون درهم ،و�أن يقر ب�أن
لديه اخلربة واملعرفة مبجال اال�ستثمار وخماطره.

تعديل تعريف املعلومة «اجلوهرية»
�أ�صدر معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري،
وزي��ر االقت�صاد رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق
امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع ،ق� ��رار ًا بتعديل ت�ع��ري��ف «املعلومة
اجل��وه��ري��ة» يف كافة الأن�ظ�م��ة ال���ص��ادرة ع��ن الهيئة،
بحيث تكون املعلومة اجلوهرية هي تلك املعلومة �أو
احل��دث �أو القرار �أو الواقعة التي من �ش�أنها الت�أثري
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على �سعر الورقة املالية،
�أو حركة �أو حجم تداولها� ،أو يكون لها ت�أثري على قرار
امل�ستثمر.

 7مواد
وجاء القرار ال�صادر عن جمل�س �إدارة هيئة الأوراق
املالية وال�سلع ،يف �سبع مواد ،حيث �أكدت املادة الأوىل
منه على ع��دد م��ن املعلومات اجل��وه��ري��ة ،على �سبيل
امل�ث��ال ال احل�صر ،ومنها ت��وزي��ع الأرب� ��اح ،زي ��ادة �أو
تخفي�ض ر�أ�س املال ،التغيري يف �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة �أو �إدارت �ه��ا التنفيذية العليا ،تغيري ن�شاط
ال�شركة �أو غر�ضها ،عمليات اال�ستحواذ �أو االندماج،
�إع��ادة الهيكلة �أو الت�صفية االختيارية �أو الإف�لا���س،
تقارير الت�صنيف االئتماين.
كما ت�ضمن التعديل عدد ًا من امل�صطلحات الأخرى
ويف مقدمتها ،التغيريات املهمة التي ق��د ت�ط��ر�أ على
�أ�صول ال�شركة متى بلغت  % 5ف�أكرث من ر�أ���س املال،
�أو العقود �أو االلتزامات املالية التي تربمها ال�شركة �أو
تلغيها متى بلغت ن�سبة  % 5ف�أكرث من ر�أ�س املال� ،أو
�إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك �أو �أي تغيري يطر�أ عليها،
�أو ال�صفقات والتعامالت مع الأط��راف ذات العالقة،
�أو توقف ال�شركة �أو �أحد �أفرعها �أو ال�شركة الأم� ،أو
ال�شقيقة �أو التابعة �أو احلليفة عن مزاولة ن�شاطها،
�أو �أي دعوى ق�ضائية تكون ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها �أو �إدارتها التنفيذية العليا طرف ًا فيها
بحكم من�صبهم �أو وظيفتهم.

يف �ش�أن النظام اخلا�ص بالإف�صاح وال�شفافية ،لتلزم
ال�شركة �أو اجلهة التي مت �إدراج �أوراق�ه��ا املالية يف
ال�سوق بن�شر �أي معلومة �إي�ضاحية تتعلق ب�أو�ضاعها
و�أن���ش�ط�ت�ه��ا ،مب��ا يكفل ��س�لام��ة ال�ت�ع��ام��ل واط�م�ئ�ن��ان
امل�ستثمرين متى طلب منها ذل��ك ،فيما ج��اءت امل��ادة

ال�ساد�سة من القرار لتلزم ال�شركة بن�شر املعلومات
والبيانات التي يتم الإف�صاح عنها للجهات الرقابية �أو
الأ�سواق �أو اجلمهور على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص
بال�شركة ،على �أن ين�شر القرار باجلريدة الر�سمية،
ويعمل به خالل  30يوم ًا من تاريخ ن�شره.

�إخطار الهيئة و�إدارة ال�سوق
وت�ضمنت امل��ادة الثالثة ،م��ن ال�ق��رار تعديل امل��ادة
 33من ق��رار جمل�س �إدارة الهيئة رقم  3ل�سنة 2000
يف �ش�أن النظام اخلا�ص بالإف�صاح وال�شفافية ،حيث
�ألزمت املادة ال�شركة �أو اجلهة التي مت �إدراج �أوراقها
املالية يف ال�سوق ب�إخطار الهيئة و�إدارة ال�سوق عن
�أي معلومات جوهرية ،م�ؤكدة �أن ملجل�س �إدارة ال�سوق
حق ن�شر �أي بيان يتعلق بتلك املعلومات اجلوهرية يف
ال�صحف املحلية وو�سائل الإعالم التي يراها منا�سبة.
كما ن�صت املادة الرابعة من القرار على تعديل املادة
 34من ق��رار جمل�س �إدارة الهيئة رقم  3ل�سنة 2000
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قانونية
توعيةالهيئة
أخبار

قرار ينظم �آلية التعامل مع «ال�شركات
اخلا�سرة» املدرجة بالأ�سواق املالية الدولة
�أ��ص��در معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد لل�شركة قد بلغت ن�سبة  % 50ف�أكرث من ر�أ�س
امل�ن���ص��وري ،وزي��ر االقت�صاد رئي�س جمل�س م��ال�ه��ا ف��ور � �ص��دور الإف �� �ص��اح ع��ن البيانات
�إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،ق��رار ًا املالية ،فيما �ألزمت املادة �أي� ًضا �ضرورة قيام
ينظم الآلية اخلا�صة بالتعامل مع ال�شركات ال�سوق بحذف العالمة املميزة ف��ور �إع�لان
امل��درج��ة ب��الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة املحلية يف حال ال�شركة عن انخفا�ض خ�سائرها �إىل �أقل من
ب�ل��وغ خ�سائرها امل�تراك�م��ة  % 20ف��أك�ثر من  % 20من ر�أ�س مالها.
وت�ضمنت امل��ادة الرابعة من القرار ،إ�ل��زام
ر�أ�س مالها ،حيث ت�ضمن القرار خطة معاجلة
اخل�سائر املرتاكمة والإج��راءات املرتبطة بها ال�شركات امل�ساهمة العامة املحلية ،والتي
بلغت خ�سائرها املرتاكمة ن�سبة  % 50ف�أكرث
على ال�شركات امل�ساهمة العامة املحلية فقط.
بالإف�صاح لكل من الهيئة وال�سوق عن خطة
8
معاجلة اخل�سائر على �أن تكون تلك اخلطة
وج ��اء ال �ق��رار يف  8م ��واد رئ�ي���س��ة ،حيث معتمدة من جهة ذات خربة فنية ومالية توافق
�ألزمت املادة الثالثة منه ال�شركة عند �إف�صاحها عليها الهيئة خالل فرتة ال تتجاوز  30يوم ًا من
عن البيانات املالية املرحلية �أو ال�سنوية التي تاريخ الإف�صاح عن البيانات املالية ،مع �إلزام
جم �ل ����س �إدارة ال���ش��رك��ة
تت�ضمن خ�سائر مرتاكمة
بلغت � % 20إىل �أق ��ل من القرار تضمن خطة لمعالجة اخل��ا� �س��رة بت�شكيل جلنة
الخسائر المتراكمة
ت�سمى «جلنة متابعة تنفيذ
ن�سبة  % 50من ر�أ�س مالها
واإلجراءات المرتبطة بها
خ �ط��ة م �ع��اجل��ة اخل���س��ائ��ر
بت�ضمني �إف�صاحها حتليال
تف�صيليا للخ�سائر ون�سبتها على الشركات المساهمة امل�تراك�م��ة» ،بحيث ال يقل
العامة المحلية فقط
عدد �أع�ضائها عن ثالثة من
من ر أ����س امل��ال ،والأ�سباب
بينهم �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال��رئ�ي���س��ة ال �ت��ي �أدت �إىل
ب�ل��وغ ه��ذه اخل�سائر امل�تراك �م��ة ،وتاريخها ،الإدارة امل�ستقلني واجلهة ذات اخل�برة التي
والإج ��راءات التي �سيتم اتخاذها ملعاجلتها .وافقت عليها الهيئة .وتلتزم ال�شركة بح�سب
كما ت�ضمنت املادة� ،إلزام ال�سوق املايل �إ�ضافة امل��ادة الرابعة م��ن ال �ق��رار ،بالإف�صاح للهيئة
عالمة مميزة باللون الأ�صفر �إىل جانب ا�سم وال�سوق وب�شكل �شهري �أو بناء على طلب
ال�شركة على �شا�شات التداول تفيد �أن اخل�سائر الهيئة �أو ال�سوق ،عن تفا�صيل تنفيذ اخلطة مع
املرتاكمة لل�شركة بلغت ن�سبة � % 20إىل �أقل حتديث التوقعات والأرقام الواردة يف اخلطة
من ن�سبة  % 50من ر�أ���س مالها ف��ور �صدور وم�ب�ررات �أي ان�ح��راف ل�ل��أداء ،بينما الزمت
الإف�صاح عن البيانات املالية ،فيما �ألزمت املادة املادة ال�ساد�سة من القرار ال�شركة عند �إف�صاحها
�أي� ًضا ب�ضرورة قيام ال�سوق بحذف العالمة عن بياناتها املالية املرحلية �أو ال�سنوية حال
امل �م �ي��زة ف ��ور �إع �ل�ان ال���ش��رك��ة ع��ن انخفا�ض انخفا�ض خ�سائرها املرتاكمة �إىل �أقل من ن�سبة
 % 50من ر�أ�س مالها بت�ضمني �إف�صاحها حتليال
خ�سائرها �إىل �أقل من  % 20من ر�أ�س مالها.
�أم ��ا امل ��ادة ال��راب �ع��ة م��ن ال �ق��رار ،ف��أل��زم��ت تف�صيليا للخ�سائر املرتاكمة.
ال�شركة عند �إف�صاحها ع��ن بياناتها املالية
املرحلية �أو ال�سنوية التي تت�ضمن خ�سائر
وفيما يتعلق ب��اجل��زاءات على ال�شركات
مرتاكمة بلغت ن�سبة  % 50ف�أكرث من ر�أ�س
مالها بت�ضمني الإف �� �ص��اح حتليال تف�صيليا املخالفة للقرار ،فن�صت امل��ادة ال�سابعة� ،أن
للخ�سائر املرتاكمة ،ومقدارها ،ون�سبتها من للهيئة احل��ق يف ح��ال خمالفة �أح�ك��ام القرار
ر�أ���س امل��ال ،والأ��س�ب��اب الرئي�سة التي �أدت توقيع واحد �أو �أكرث من �أربعة ج��زاءات منها
�إىل بلوغ هذه اخل�سائر املرتاكمة ،وتاريخا� ،إن ��ذار ال�شركة �أو توقيع غ��رام��ة مالية مب��ا ال
والإج��راءات التي �سيتم اتخاذها ملعاجلتها ،ي�ت�ج��اوز املن�صو�ص عليه ق��ان��ون � ًا� ،أو وقف
ف� ً
ضال �أن يقوم ال�سوق ب�إ�ضافة عالمة مميزة ت��داول ال�شركة� ،أو إ�ل�غ��اء �إدراج ال�شركة يف
باللون الأحمر �إىل جانب ا�سم ال�شركة على ال�سوق املايل ،على �أن يعمل بالقرار من تاريخ
�شا�شات التداول تفيد �أن اخل�سائر املرتاكمة �صدوره ون�شره باجلريدة الر�سمية.

مواد رئي�سة
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التقارير المالية لألنشطة
المرخصة

�أ�صدر معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري ،وزير
االقت�صاد ،رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع،
قرار ًا ب�ش�أن التقارير املالية للأن�شطة املرخ�صة.
وج��اء القرار يف ث�لاث م��واد ،حيث عدلت امل��ادة الأوىل منه،
املادة ( )11 - 3من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم (157ر) ل�سنة
 2005يف �ش�أن النظام اخلا�ص ب ��إدراج وت��داول ال�سلع وعقود
ال�سلع ،من خالل �إلزام ال�شركات بتزويد الهيئة بالتقارير املالية
املرحلية مراجعة من مدقق احل�سابات اخلارجي خالل  45يوم ًا
من انتهاء الفرتة الربعية ،وموقعة من ال�شخ�ص املخول بالتوقيع
يف عقد ت�أ�سي�س ال���ش��رك��ة ،م��ع ت��زوي��د الهيئة بالتقرير امل��ايل
ال�سنوي املدقق خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية ،حيث
ا�ستثنت امل��ادة امل�صارف املحلية والأجنبية وفروعها و�شركات
التمويل من التقارير املطلوبة.
كما عدلت املادة رقم  9من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( 48ر)
ل�سنة  2008ب�ش�أن اال�ست�شارات املالية والتحليل املايل ،من خالل
�ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير املايل ال�سنوي املدقق خالل ثالثة
�أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية ،ف� ً
ضال عن التقارير املرحلية خالل
مدة ال تتجاوز الـ 45يوم ًا ،وتعديل املادة  7من قرار جمل�س �إدارة
الهيئة رقم ( 29ر) ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم ن�شاط احلافظ الأمني
ل�ل��أوراق املالية ،وامل��ادة  11من ق��رار جمل�س �إدارة الهيئة رقم
( )1ب�ش�أن نظام �إدارة اال�ستثمار ،حيث �ألزمت الفقرة اخلام�سة
منه ال�شركات بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن �أن�شطة ال�شركة
ومنها حجم الأم ��وال التي ت��دار مبعرفة ال�شركة وع��دد �أ�سماء
وحجم ا�ستثمارات وتعامالت عمالء ال�شركة ومعدالت دوران تلك
الأم��وال ،وبيان توزيعات الأم��وال امل��دارة على �أدوات و�أ�سواق
اال�ستثمار املختلفة.
كما عدل القرار املادة رقم ( )17من قرار جمل�س �إدارة الهيئة
رقم ( 27ر) ل�سنة  2014اخلا�ص بنظام الو�ساطة يف الأوراق
املالية ،من خالل تزويد الهيئة بالتقارير ال�شهرية حول تعامالت
الأوراق املالية اخلا�صة بكل من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو
املدير وموظفيها �أو ال�شركات التابعة لها ،خالل � 5أيام عمل من
انتهاء ال�شهر� ،إيل جانب التقارير املرحلية وال�سنوية.
وعدل القرار املادة رقم  10من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم
 11ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم �أعمال التقا�ص يف �سوق ال�سلع،
واملادة رقم  16من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( 22رم) ل�سنة
 2016ب�ش�أن تنظيم �أعمال �شركة التقا�ص املركزي ،واملادة  8من
قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( 3رم) ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم
الرتويج والتعريف ،واملادة رقم  7من قرار جمل�س �إدارة الهيئة
رقم ( 4رم) ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ن�شاط اخلدمات الإداري��ة
ل�صناديق اال�ستثمار.
كما عدل القرار املادة رقم  8من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم
( 18ر) ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ترخي�ص وك��االت الت�صنيف
االئتماين ،وامل��ادة رقم  10من ق��رار جمل�س �إدارة الهيئة ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط الإيداع املركزي.

راعي بالتيني

راعي ذهبي

راعي ف�ضي
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خدمات
مركز التدريب
واالختبارات
املهنية
برنامــج اختبارات الترخيــص المهني:
بمقتضــى البرنامــج الــذي تــم تصميمــه وفقــً ألفضــل المعاييــر العالميــة بالتعــاون مــع معهــد االســتثمار
واألوراق الماليــة بالمملكــة المتحــدة  ،CISIإحــدى الجهــات الرائــدة عالميــً فــي مجــال التأهيــل المهنــي
للعامليــن فــي صناعــة الخدمــات الماليــة ،يقــوم مركــز التدريــب واالختبــارات المهنيــة بإجــراء  8اختبــارات
للترخيــص المهنــي تتضمــن:

•

مقدمــة في األوراق المالية واالســتثمار –
المنهج الدولي.

•

األنظمــة واللوائــح المالية في دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة

•

األوراق المالية

•

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.

ويتوجـــه البرنامـــج فـــي األســـاس للفئـــات العاملـــة
فـــي شـــركات الوســـاطة بالدولـــة ،والتـــي تتضمـــن 7

مســـارات للمهـــن المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة هـــي:
ممثلـــي الوســـطاء /وضبـــاط االمتثـــال ومســـؤولي
مكافح ــة غس ــل األم ــوال والمراقبي ــن الداخليي ــن/
ومديـــري العمليـــات ومديـــري التـــداول ومســـؤول
التق ــاص /ومس ــؤولي إدارة المخاط ــر /والمحللي ــن
الماليـــن/و مديـــري اســـتثمار ورؤســـاء االســـتثمار/
ومديـــري الترويـــج.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يقــدم المركــز عــدة خدمــات
أخــرى حيــث يقــوم بتوفيــر برنامــج معادلــة
الشــهادات واالختبــارات المهنيــة ،وبرنامــج
التعليــم المهنــي المســتمر  ،CPDوكذلــك الــورش
التدريبيــة المتخصصــة فــي قطــاع رأس المــال.
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