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مقدمــة في األوراق المالية واالســتثمار –   •
الدولي. المنهج 

األنظمــة واللوائــح المالية في دولة اإلمارات   •
العربيــة المتحدة

المالية  األوراق   •

المخاطر التشــغيلية  •

مخاطــر الخدمات المالية  •

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات   •
واالســتثمار- المستوى الثالث

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات –   •
المســتوى الرابع متقدم

االمتثــال للوائح األنظمة الماليــة العالمية.  •

خدمات
مركز التدريب 

واالختبارات 
املهنية 

برنامــج اختبارات الترخيــص المهني: 

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

تتضمــن: المهنــي  للترخيــص 

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

مســـارات للمهـــن المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة هـــي:

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

ومديـــري الترويـــج. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك يقــدم المركــز عــدة خدمــات 
معادلــة  برنامــج  بتوفيــر  يقــوم   حيــث  أخــرى 
وبرنامــج  المهنيــة،  واالختبــارات  الشــهادات 
CPD، وكذلــك الــورش  التعليــم المهنــي المســتمر 
التدريبيــة المتخصصــة فــي قطــاع رأس المــال.

www.sca.gov.ae



1أوراق مالية
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34 إلى 46

ملف التوعية

جمل�س اإدارة »الأوراق 
امل�لية« يعتمد ويقر تعديل 

عدد من الأنظمة

رئي�س جمل�س اإدارة »الهيئة« 
ي�سدر 5 قرارات جديدة  

• 31  مهمة والتزامً� على جمل�س اإدارة ال�سرك�ت امل�س�همة
• 3 مراحل لتنفيذ ال�ستحواذ على ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة

• 4 اأنواع من ال�ستحواذ على اأ�سهم ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة
• 9 ت�سرف�ت حمظورة على مدقق ح�س�ب�ت ال�سرك�ت 

امل�س�همة الع�مة
الع�مة  امل�س�همة  ال�سرك�ت  اإدارات  جم�ل�س  مك�ف�آت  • حتديد 

املجل�س ال�ست�س�ري للهيئة يبحث 
�سبل تفعيل دور �س�نع ال�سوق 

�سوق دبي يطلق  موؤ�سرا للحوكمة 
وامل�سوؤولية الجتم�عية والبيئية
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�أن  على  للخم�سني"  �ال�ستعد�د  "عام  يو�سك   
�أف�سل  بغد  �آم���اال  معه  ح��ام��ًا  �سفحاته  ي��ط��وي 
تتجاوز  و�جن����از�ت  �إ���س��ر�ق��ًا  �أك���ر  وم�ستقبل 
دول��ة  ودخ���ول  �الأم���ل  م�سبار  ب��اإط��اق  �ل�سحاب 
��ستك�ساف  �سباق  يف  م��وؤث��ر  ك��اع��ب  �الإم����ار�ت 
خمتلف  من  �لرغم  على  وذل��ك  �لعاملي،  �لف�ساء 
�لعامل  �سهدها  �ل��ت��ي  �مل�سبوقة  غ��ر  �لتحديات 
�أج���م���ع ه����ذ� �ل���ع���ام يف ظ���ل �ن��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة 

"كورونا".
ب���اآالف  ون��ح��ن حم��م��ل��ون  �ل��ع��ام،  ه���ذ�  نختتم 
�الأفكار �الإبد�عية و�لتطويرية و�حللول �لرقمية 
ولدينا  �لتنموية،  �ملجاالت  خمتلف  يف  �ملتقدمة 
يف  �سارك  �لغالية  دولتنا  مل�ستقبل  طموح  ت�سور 
مو�طنني  م��ن  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  �سياغته 
للقيادة  �ساملة  تنموية  روؤية  �إطار  يف  ومقيمني، 

م�ستقبله  �سياغة  يف  �ملجتمع  �إ���س��ر�ك  باأهمية  توؤمن  �لتي  �حلكيمة 
�لتي  �لوطني  و�لتكاتف  �لتاحم  قيم  وت��وؤك��د  تنفيذه،  على  و�لعمل 

تاأ�س�ست عليها ومتيزت بها دولة �الإمار�ت.
على  �سنو�ت   10 نحو  مرت  قد  تكون  �لعام،  هذ�  نهاية  مع  و�أي�سا 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إعان 
�الإم��ار�ت  روؤية  �لله،  رعاه  دبي،  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
مدى  فعلى  و�جن��از�ت��ه��ا.  ثمارها  ح�سد  �أع��ت��اب  على  ونكون   ،2021
يف  و���س��ع��ًا  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��دخ��ر  مل  �مل��ا���س��ي��ة،  �لع�سر  �ل�����س��ن��و�ت 
من  مو�طنيها  متكني  �ساأنها  من  �لتي  �ملبادر�ت  كافة  وتبني  �حت�سان 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  على  و�لعمل  و�البتكار،  �الإبد�ع  مو��سلة رحلة 
�أكر  م�ستقبل  لبناء  �لدولة  جاهزية  لرفع  و�لتكنولوجية  و�لت�سريعية 
�زدهارً� ل�سعب �الإمار�ت وحتقيق رغد �لعي�س �لكرمي له، ونحن نفخر 
�ليوم باأن دولة �الإمار�ت �أ�سبحت وجهة جتارية و�سياحية ومالية من 

�لطر�ز �الأول.

رح��ل��ة �الإجن������از�ت م��ت��و����س��ل��ة و����س��ت��ع��د�دن��ا 
��ستباقي  نهج  على  قائم  �ملقبلة  عامًا  للخم�سني 
وحتديات  فر�س  من  �مل�ستقبل  �آف��اق  ي�ست�سرف 
و�لتقدم  �لنماء  من  جديدة  حقبة  مامح  وير�سم 

و�لنه�سة.
�الأور�ق  هيئة  روؤي��ة  ف��اإن  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
على  تقوم  �ملقبلة  عامًا  للخم�سني  و�ل�سلع  �ملالية 
�ملحلية  �ملالية  �الأ���س��و�ق  وتناف�سية  كفاءة  رف��ع 
�أف�سل  �أعمالها وتر�سيخ  �أكرب يف  ومنحها مرونة 
على  و�الإ�سر�ف  �لتنظيم  يف  �لعاملية  �ملمار�سات 
�الأ�سو�ق  ترقية  على  و�لعمل  �ملالية،  �ل�سناعة 
تناف�سيتها  �ملتقدمة وزيادة  �الأ�سو�ق  �إىل م�ساف 
وذل��ك  �ملتخ�س�سة،  �لعاملية  �مل��وؤ���س��ر�ت  �سمن 
�أ�سو�ق   10 �أف�سل  �سمن  نكون  �أن  �إىل  و�سواًل 

مالية مبتكرة عامليًا.
مفاهيم  تر�سيخ  ع��ل��ى  �ل�����س��دد  ه��ذ�  يف  �لهيئة  م��ب��ادر�ت  وت��رت��ك��ز 
�ل�سيا�سات  تطوير  يف  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  و�أدو�ت  ومنهجيات 
�لتي  و�لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  يف  و�ال�ستثمار  و�لت�سريعات، 
تخدم �أمن �ل�سبكات و�أمن �لبيانات و�ملعلومات، وتطبيق ��سرت�تيجية 
�ملتقدمة  �لتكنولوجية  �حللول  من  للهيئة باال�ستفادة  �ساملة  رقمية 
FinTech، و�سل�سلة كتل �لبيانات �لرقمية  خا�سة �لتكنولوجيا �ملالية 
من  متطورة  �أخ��رى  مبادر�ت  حزمة  عن  ف�سًا  وذل��ك   ،Blockchain
دول  كافة  يف  نظر�تها  بني  �ملالية  الأ�سو�قنا  �أف�سلية  حتقيق  �ساأنها 

�لعامل.
و�لتن�سيق  بالتعاون  بالهيئة  خطتنا  تنفيذ  يف  ملتزمون  ونحن 
و�لتكامل مع �أ�سو�ق �الأور�ق �ملالية �ملحلية بالدولة، لكي ُن�سهم جميعًا 
ومبا  لبادنا  و�ملتميز  و�مل��زده��ر  �مل�سرق  �مل�ستقبل  ه��ذ�  �سناعة  يف 

يو�كب تطلعات قيادتنا �لر�سيدة.
ن�ساأل �لله �لتوفيق و�ل�سد�د،  

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

 معالي عبدالله بن طوق المري
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عزيزي امل�ستثمر.. احر�ص على االطالع على
»دليل حقوق امل�ستثمرين يف االأوراق املالية بدولة االإمارات العربية املتحدة« 

www.sca.gov.ae عرب البوابة االإلكرتونية للهيئة
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 لعله من مين �لطالع �أن يتز�من �سدور �لعدد �لع�سرين 
على  ع��ام��ًا  ع�سرين  م��رور  م��ع  مالية”  “�أور�ق  جملة  م��ن 
تاأ�سي�س هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع وبدء ممار�سة مهامها 

وفق �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2000م. 
�لبنية  �إر���س��اء  مهمة  تاأ�سي�سها  منذ  �لهيئة  با�سرت  لقد 
�الأ�سا�سية لاأ�سو�ق �ملالية وعقود �ل�سلع يف �لدولة، وذلك 
وبف�سل  �لقانون.  لها  منحها  �لتي  �ل�ساحيات  مبقت�سى 
بها  �لعمل  وف��ري��ق  �إد�ر�ت��ه��ا  ملجال�س  �ملتو��سلة  �جل��ه��ود 
�الرتقاء  �لهيئة  ��ستطاعت  �ملا�سيني  �لعقدين  م��دى  على 
ركائز  من  هامة  ركيزة  باعتبارها  �ملالية  �الأ���س��و�ق  ب��اأد�ء 
مهام  تولت  كما  �لدولة،  �ملايل و�القت�سادي يف  �ال�ستقر�ر 
�ملرخ�سة  �الأ���س��و�ق و�جل��ه��ات  على  و�ل��رق��اب��ة  �الإ���س��ر�ف 
وفق  و�لت�سريعات  �الأنظمة  وو�سع  �ملدرجة  و�ل�سركات 
ن من حتقيق هدف حماية  كِّ �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية مبا مُيَ

�مل�ستثمرين.
من  م�سيا  �للذين  �لعقدين  مدى  على  �لهيئة  د�أبت  كذلك 
بني  و�لعادل  �ل�سليم  �لتعامل  �أ�س�س  تر�سيخ  على  عمرها 

خمتلف فئات �ملتعاملني وحتقيق �سامة ودقة �لتعامات باالأ�سو�ق، ومل يكن ليكتب 
لها �لنجاح يف هذ� �ل�سدد لوال �لبيئة �ال�ستثمارية �جلاذبة و�لبنية �لتحتية �ملتطورة 
و�الأمن و�ال�ستقر�ر �للذين تتمتع بهما دولة �الإمار�ت بف�سل �لقيادة �حلكيمة للدولة. 

�سمانة  مثلت  متكاملة  ت�سريعية  منظومة  �إر���س��اء  يف  جناحها  للهيئة  ويح�سب 
�أ�سا�سية ال�ستثمار �الأمو�ل و�ملدخر�ت يف �الأور�ق �ملالية. وتفخر �لهيئة باأنها جنحت 
�أهمها  من  لعل  ق��ر�ر�ت جديدة  عدة  باإ�سد�ر  �ملنظومة  تعزيز هذه  �لعام �جلاري يف 
)03/ر.م( ل�سنة 2020م ب�ساأن �عتماد “دليل  رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  “قر�ر 
فعال  ونظامي  قانوين  عمل  �إط��ار  ي�سع  �ل��ذي  �لعامة”  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة 
لتنظيم �سوؤون تلك �ل�سركات مبا ي�سمن حقوق جميع �أ�سحاب �مل�سالح فيها وي�سهم 
يف تعزيز �لدور �لرقابي للهيئة؛ حيث حدد م�سوؤوليات جمل�س �إد�رة �ل�سركة �مل�ساهمة 
�ل�سفافية  من  ك��اٍف  قدر  حتقيق  �سمان  مع  تام  بو�سوح  �لتنفيذية  و�إد�رت��ه��ا  �لعامة 
و�حليادية يف �سوق ر�أ�س �ملال ف�سًا عن ت�سمني �لنظام معاير �أ�سا�سية كامل�سوؤولية 
�ل�سركات  �إد�ر�ت  جمال�س  حوكمة  على  �لرتكيز  مع  لل�سركات  و�الجتماعية  �لبيئية 
ESG، و�الأمر نف�سه ينطبق على قر�ر رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )23 /ر.م( ل�سنة 

و�إ�سد�ر  طرح  تناول  �لذي  �مل�سفرة  �الأ�سول  باأن�سطة  �خلا�س  �لنظام  ب�ساأن   2020

�ل�سلعية( يف  �لرمزية  �ملالية و�الأدو�ت  �لرمزية  )�الأدو�ت  �مل�سفرة  �الأ�سول  وترويج 
�لدولة، وترخي�س �الأ�سو�ق ومن�سات �لتمويل �جلماعي وجميع �الأن�سطة �ملالية �لتي 

تتعلق باالأ�سول �مل�سفرة.
ولعل من �أبرز �لتعديات �لت�سريعية �لتي �أقرها جمل�س �إد�رة �لهيئة هذ� �لعام قر�ر 
قر�ر  �أحكام  بع�س  بتعديل   2020 ل�سنة  )25/ر.م(  رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

ب�ساأن   2016 ل�سنة    ) )11/ر.م  رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
�مل�ساهمة  �ل�سركات  �أ�سهم  و�إ�سد�ر  بطرح  �خلا�س  �لنظام 
�ملوؤ�س�سة  �ل�سركات  �أ�سهم  و�إدر�ج  طرح  يتيح  مبا  �لعامة 
يف �ملناطق �حلرة د�خل �لدولة وذلك كمرحلة �أوىل لتنفيذ 
�سركات  �سوق  من�سة  الإطاق  وميهد   ،)X10 )دبي  مبادرة 
�ملناطق �حلرة بحيث يي�سر عملية و�سول �مل�ستثمرين يف 
�ملناطق �حلرة �إىل �الأ�سو�ق �ملالية يف دبي وجمع روؤو�س 
�الأمو�ل �لازمة لتنمية م�ساريعهم، وي�سهم يف جذب �ملزيد 

من �ال�ستثمار�ت �الأجنبية، وزيادة عمق �ل�سوق �ملايل.
�إد�رة  رئي�س جمل�س  ق��ر�ر  �إىل  �أن��وه  �أن  يفوتني  ال  كما 
�لتعامل  �إج���ر�ء�ت  ب�ساأن   2020 ل�سنة   )13( �لهيئة  رقم 
مت  �ل��ذي  �ملتعرة  �ملدرجة  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  مع 
�لثانية  �لفئة  �سا�سة  �إط��اق  �لعام  منت�سف  يف  مبقت�ساه 
 )%50( ن�سبة  �ملرت�كمة  خ�سائرها  بلغت  �لتي  )�ل�سركات 
تعليق  م��دة  بلغت  �لتي  و�ل�سركات  ر�أ�سمالها  م��ن  ف��اأك��ر 
�ملحلية  �ملال  �أ�سو�ق  يف  فاأكر(  �أ�سهر  �ستة  �أ�سهمها  �إدر�ج 
ليتم �لتد�ول عليها ب�سكل منف�سل عن �ل�سوق �لرئي�سي، مع 
و�سع هذه �ل�سركات على قائمة �ملتابعة watch list لتقييم مدى �لتز�مها مبتطلبات 
�الإدر�ج و�الإف�ساح و�لقيام باالإجر�ء�ت �لازمة لت�سويب �أو�ساعها .. وذلك يف خطوة 
��ستهدفت �تاحة �لفر�سة للم�ستثمرين التخاذ قر�ر ب�ساأن ��ستثمار�تهم يف �ل�سركات 

�ملتعرة مع �تخاذ �سمانات كافية حلمايتهم.
�أما على �ل�سعيد �لدويل فقد �سهد �لعام 2020 �ختيار هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع 
�الأور�ق  لهيئات  �لدولية  �ملنظمة  �إد�رة  مبجل�س  ع�سوً�  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة 
جلنة  برئا�سة  ف��ازت  بعدما  �ملنظمة،  رئي�س  نائب  مقعد  و�سغل   ،IOSCO �ملالية 
�الأ�سو�ق �لنامية و�لنا�سئة �أكرب جلان �ملنظمة لفرتة ثانية مدتها عامان تنتهي �لعام 
2022، هذ� ف�سًا عن تويل رئا�سة �حتاد هيئات �الأور�ق �ملالية �لعربية �لعام 2020، 

وجلنة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بدول  �ملالية  �الأ�سو�ق  لهيئات  �لوز�رية  و�للجنة 
روؤ�ساء �لهيئات �لتنظيمية بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �أو من يعادلهم.

�ال�ستثماري  �لوعي  ن�سر  �لقيام مب�سوؤولياتها يف جمال  عن  �لهيئة  تتو�ن  كما مل 
�ملتعاملني  لكافة  �لتوعية  حمات  م��ن  ك��ب��رً�  ع���ددً�  نظمت  حيث  �مل���ال؛  �أ���س��و�ق  يف 
�الجتماعي  و�لتو��سل  �الإع���ام  و�سائل  مبختلف  باال�ستعانة  �ملالية  �الأ���س��و�ق  يف 
و�لتو��سل عرب تقنيات �الت�سال �الإلكرتوين، وقامت بنقل جتربتها لاأ�سو�ق �ملالية 
�إىل  �لهيئة  �لذي تتطلع فيه  فاإنه يف �لوقت  �لتعاون �خلليجي. وهكذ�  بدول جمل�س 
��ست�سر�ف �آفاق �مل�ستقبل وحتقيق �ملزيد من �لتقدم و�الإجناز تكون يف �لوقت نف�سه 
قد قطعت خطو�ت مهمة وقفز�ت و��سعة على درب �لتميز و�الرتقاء مب�ستوى �الأد�ء. 

وبالله �لتوفيق و�ل�سد�د،،

كلمة الرئيس التنفيذي

 د. عبيد سيف الزعابي
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وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم: 
"�لتنظيم �القت�سادي �جلديد يف �لدولة هدفه رفع كفاءة 
�ملالية  �أ�سو�قنا  وتناف�سية  كفاءة  ورفع  �لتاأمني..  قطاع 
�ملحلية ومنحها مرونه �أكرب يف �أعمالها،  وغايتنا يف كل 
ذلك تعزيز تناف�سية �قت�سادنا �لوطني.. حكومتنا �ستبقى 
�لقر�ر�ت �القت�سادية  مرنة ومو�كبة و�سريعة يف �تخاذ 

�ملنا�سبة".
ياأتي �لقر�ر�ن يف �سوء �جلهود �حلكومية لتعزيز �أد�ء 
�ملوؤ�س�سات  �لدولة ودعم عمل هذه  �ملالية يف  �ملوؤ�س�سات 
�لقانونية  �الأط����ر  يف  �مل�����س��ت��م��رة  �ل��ت��ح��دي��ث  خ���ال  م��ن 
�لت�سريعية ذ�ت �لعاقة، ومبا ي�ساهم يف تطوير �لقطاع 
�ملايل وحتقيق �لنمو و�ال�ستقر�ر �ملايل، ومنح �الأ�سو�ق 
رفع  على  ت�ساعدها  ت�سغيلية وتنفيذية  �ملالية �ساحيات 

م�ستوى �أد�ء �الأ�سو�ق.

توفري املناخ املالئم لتطوير وتعزيز دور 
�صناعة التاأمني يف دعم االقت�صاد الوطني

 وتف�سيا،  ن�س �ملر�سوم ب�ساأن تعديل �خت�سا�سات 
�مل�سرف  مع  �لتاأمني  هيئة  دم��ج  على  �مل��رك��زي  �مل�سرف 
�سمن  لتكون  �لهيئة  �خت�سا�سات  كافة  ونقل  �ملركزي، 
على  �مل��رك��زي  �مل�سرف  ليعمل  �مل�سرف،  �خت�سا�سات 
�سناعة  دور  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ائ��م  �مل��ن��اخ  ت��وف��ر 
�ملناف�سة  وت�سجيع  �لوطني،  �القت�ساد  دعم  يف  �لتاأمني 
�لتاأمينية  �خل��دم��ات  �أف�سل  وت��وف��ر  و�لفعالة  �ل��ع��ادل��ة 
بقانون  �ملر�سوم  و�أ�ساف  مناف�سة.  وتغطيات  باأ�سعار 
وتطوير  تنظيم  �مل��رك��زي  �مل�����س��رف  �خت�سا�سات  �إىل 
�لتاأمني و�الإ�سر�ف عليه، و�قرت�ح وتنفيذ  قطاع و�أعمال 
تاأ�سي�س  طلبات  وتلقي  ب�ساأنه،  �ملنظمة  �لت�سريعات 
و�إع��ادة  �لتاأمني  ل�سركات  متثيل  ومكاتب  ف��روع  وفتح 
و�إ�سد�ر  بها،  �ملرتبطة  و�ملهن  �لتاأمني  ووك��اء  �لتاأمني 
�لرت�خي�س �لازمة لها وفقًا للت�سريعات �ملنظمة ب�ساأنها. 
عاوة على ذلك، يقوم �مل�سرف بحماية حقوق �ملوؤمن لهم 
�ملالية  �مل��اءة  ومر�قبة  �لتاأمني  �أعمال  من  و�مل�ستفيدين 
ل�سركات �لتاأمني، وذلك لتوفر غطاء تاأميني كاٍف حلماية 
�لتاأمني  �سركات  �أد�ء  رفع  على  يعمل  كما  �حلقوق،  هذه 
وكفاءتها و�إلز�مها بقو�عد ممار�سة �ملهنة و�آد�بها لزيادة 
قدرتها على تقدمي خدمات �أف�سل للم�ستفيدين من �لتاأمني 

وحتقيق �ملناف�سة �الإيجابية بينها.

مجلس الوزراء يعتمد قرارين حول »األوراق المالية والسلع« وهيئة التأمين

حممد بن را�سد: حكومتن� �ستبقى مرنة و�سريعة يف اتخ�ذ القرارات القت�س�دية 
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
إصدار  على  اهلل”،  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي 
توزيع  بشأن  اتحادي  بقانون  ومرسوم  المصرف،  مع  التأمين  هيئة  ودمج 
األوراق  وأسواق  والسلع،  المالية  األوراق  هيئة  بين  والصالحيات  االختصاصات 
المالية والسلع المرخصة في الدولة، ليتم نقل صالحيات هيئة األوراق المالية 

والسلع التشغيلية والتنفيذية لهذه األسواق.

توزيع االختصاصات بين   
»األوراق المالية« واألسواق  

دمج هيئة التأمين مع 
المصرف المركزي
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توزيع االخت�صا�صات بني هيئة 
االأوراق املالية وال�صلع واالأ�صواق

�ساحب  برئا�سة  �ل��وزر�ء  جمل�س  �أ�سدر  و 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو 
م��ر���س��وم��ًا ب�������س���اأن ت���وزي���ع �الخ��ت�����س��ا���س��ات 
�مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  ه��ي��ئ��ة  ب���ني  و�ل�����س��اح��ي��ات 
و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  و�أ���س��و�ق  و�ل�سلع، 
بقانون  �ملر�سوم  ون�س  �لدولة.  يف  �ملرخ�سة 
و�الخت�سا�سات  �ل�ساحيات  كافة  نقل  على 
�الأور�ق  لهيئة  �ملقررة  و�لتنفيذية  �لت�سغيلية 
�مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  الأ����س���و�ق  و�ل�����س��ل��ع  �مل��ال��ي��ة 
و�حتفاظ  كافة،  �لدولة  يف  �ملرخ�سة  و�ل�سلع 
�لتنظيم  ب�سلطة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة 

�الأور�ق  �أ���س��و�ق  على  و�الإ����س���ر�ف  و�ل��رق��اب��ة 
وبهدف  �ل��دول��ة.  يف  �لعاملة  و�ل�سلع  �ملالية 
ملجال�س  بقانون  �ملر�سوم  �أتاح  �أحكامه،  تنفيذ 
�إد�ر�ت �أ�سوق �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع، ومدر�ء 
�لت�سغيلية  �الخت�سا�سات  مبا�سرة  �الأ�سو�ق، 
و�لتنفيذية �لتي كانت مقررة ملجل�س �إد�رة هيئة 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  و�ل�سلع،  �ملالية  �الأور�ق 
وبح�سب  عنها  �ل�سادرة  �الأنظمة  يف  للهيئة، 
�أن��ه يتوجب  �الأح����و�ل. ون�����سَّ �مل��ر���س��وم على 
على هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع �لتن�سيق مع 
�الأ�سو�ق، كل يف حدود �خت�سا�سه، لنقل كافة 
�الأ�سو�ق  بتنفيذ  �ملتعلقة  و�لبيانات  �الأنظمة 
لاخت�سا�سات �ملنوطة بها مبوجب �أحكام هذ� 

�ملر�سوم بقانون.

ثمن معايل عبد�لله بن طوق �ملري وزير �القت�ساد رئي�س جمل�س 
جمل�س  �تخذه  �ل��ذي  �لقر�ر  و�ل�سلع،  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة 
�آل مكتوم  �لوزر�ء برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �لله"، 
�ساحيات  كافة  ونقل  �ملركزي  �مل�سرف  مع  �لتاأمني  هيئة  بدمج 
الأ���س��و�ق  و�لتنفيذية  �لت�سغيلية  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة 
بالتنظيم و�لرقابة على  �لهيئة  �حتفاظ  �ملحلية مع  �ملالية  �الأور�ق 
�الأ�سو�ق �ملالية �ملحلية، وتاأكيد �سموه على �أن �لتنظيم �القت�سادي 
�جلديد يف �لدولة ي�ستهدف رفع كفاءة وتناف�سية �الأ�سو�ق �ملالية 
�ملحلية ومنحها مرونة �أكرب يف �أعمالها مع رفع كفاءة قطاع �لتاأمني 

مبا يعزز تناف�سية �القت�ساد �لوطني للدولة.
و�أكد معايل عبد �لله بن طوق �أن هذ� �لقر�ر يوؤكد على �ملرونة 
يف  �ل�سريعة  ومو�كبتها  �الإم��ار�ت  دولة  حكومة  بها  تت�سف  �لتي 
�لدولة  ي�سمن القت�ساد  �ملنا�سبة، مبا  �القت�سادية  �لقر�ر�ت  �تخاذ 

�لريادة �إقليميًا وعامليًا.
�أف�سل  تر�سيخ  يف  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ي�سهم  "�سوف  معاليه:  وق��ال 
�ملالية  �ل�سناعة  على  و�ال�سر�ف  �لتنظيم  يف  �لعاملية  �ملمار�سات 
�أكرب  تنفيذ  يف  �لر�سيدة  �حلكومة  توجهات  مع  يتفق  نحو  وعلى 
��سرت�تيجية عمل وطنية من نوعها لا�ستعد�د لل�سنو�ت �خلم�سني 
يف  �ملالية  �ل�سناعة  ميّكن  �أن��ه  كما  �مل�ستويات.  كافة  على  �ملقبلة 
�لدولة من تقدمي �ملزيد من �خلدمات و�ملنتجات وتنويع �الأدو�ت 
�أكد  كما  �لدولية".  و�ملعاير  �ملمار�سات  �أف�سل  وفق  �ال�ستثمارية 
�ملالية  �الأور�ق  هيئة  توجهات  مع  كذلك  ين�سجم  �لقر�ر  �أن  معاليه 
�الإم��ار�ت  يف  �ملالية  �الأور�ق  قطاع  تطوير  �إىل  �لهادفة  و�ل�سلع 
وترقية �الأ�سو�ق �إىل م�ساف �الأ�سو�ق �ملتقدمة وزيادة تناف�سيتها 
عملت  �ل��ذي  �لهدف  وه��و  �ملتخ�س�سة،  �لعاملية  �ملوؤ�سر�ت  �سمن 
ت�سمنت  عمل  خطة  وفق  �ملا�سية  �لفرتة  طيلة  تنفيذه  على  �لهيئة 
للنهو�س  و�الأنظمة  �ل��ق��ر�ر�ت  من  وحزمة  مبادر�ت  رزم��ة  �إط��اق 

بقطاع �الأور�ق �ملالية يف �لدولة.
جمل�س  �تخذه  �لذي  �لقر�ر  �أن  �القت�ساد  وزير  معايل  و�أ�ساف 
ور�سالتها  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  روؤية  مع  يت�سق  �ل��وزر�ء 
�ملت�سارعة  �القت�سادية  و�مل�ستجد�ت  �ملتغر�ت  مو�كبة  لها  ويتيح 
�لتي ت�سهدها �أ�سو�ق �سناعة �ملال �لعاملية مبا يعزز �لدور �لريادي 
و�ملحوري لدولة �الإمار�ت يف �الأور�ق �ملالية باعتبارها �إحدى �أهم 
�ملر�كز �ملالية �لعاملية ومبا ي�سمن حتقيق �لريادة و�الزدهار لقطاع 

�الأ�سو�ق �ملالية.
وقال معاليه �إن توجهات جمل�س �لوزر�ء يف كل ما يخ�س �لعمل 
�القت�سادي و�ملايل يف دولة �الإمار�ت �ستظل مبثابة مر�سد ودليل 
عمل يهتدي به يف تطوير ��سرت�تيجية عملنا خلدمة دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

وزير القت�س�د ُيثمن قرار دمج هيئة 
الت�أمني مع امل�سرف املركزي ونقل ك�فة 
�سالحي�ت هيئة الأوراق لـ»اأ�سواق امل�ل«
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جاء ذلك �أثناء �الجتماع �لذي تر�أ�سه �سموه مع فريق 
�ملنظومة �القت�سادية يف حكومة دولة �الإمار�ت ملرحلة 
19«، بح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن  ما بعد »كوفيد- 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، و�سمو �ل�سيخ 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لله  ب��ن عبد  �ل��رئ��ا���س��ة، وم��ع��ايل حممد  ���س��وؤون  وزي���ر 
�ل��وزر�ء، وذل��ك �سمن  �لقرقاوي، وزي��ر �سوؤون جمل�س 
��ستحد�ث ملفات  �سهد  �لذي  �الأخر،  �لوز�ري  �لت�سكيل 

ودمج �أخرى يف �إطار روؤية تكاملية تطويرية �ساملة.
لبناء  �الق��ت�����س��اد  وز�رة  خطة  على  �سموه  و�ط��ل��ع 
�قت�ساد  »خطة  بعنو�ن  �الإم��ار�ت  يف  �مل�ستقبل  �قت�ساد 
�لعمل  �ل��وز�رة ملنظومة  �خلم�سني«، و�لتي متثل روؤي��ة 
�القت�سادي على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة و�سياغة 
�لوطني  لاقت�ساد  �لرئي�سية  و�مل��خ��رج��ات  �مل��ح��دد�ت 
بحلول عام 2030، من خال عر�س �سامل الأبرز معطيات 
�خل��ط��ة ���س��ارك يف تقدميه ك��ل م��ن م��ع��ايل عبد �ل��ل��ه بن 

طوق �ملري، وزير �القت�ساد، ومعايل �لدكتور ثاين بن 
�أحمد �لزيودي، وزير دولة للتجارة �خلارجية، ومعايل 
�لدكتور �أحمد بن عبد �لله حميد بالهول �لفا�سي، وزير 

دولة لريادة �الأعمال و�مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة.
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وق���ال 
تكامليا..  تناف�سيا..  وطنيا  �قت�ساد�  »نريد  مكتوم.. 
الفتا  نوعية«..  قفز�ت  ويحقق  ��ستباقية..  �أفكار�  ينفذ 
 »19 »كوفيد-  بعد   ما  �الإم���ار�ت  حكومة  �أن  �إىل  �سموه 
تعزز �لتوجه نحو �القت�ساد �جلديد �لقائم على �ملعرفة 
ور�أ�سمال  �ملتقدمة..  و�لعلوم  �لذكية  و�لتكنولوجيا 
�القت�ساد �جلديد �ملو�هب �ل�سغوفة و�لكفاء�ت �لطموحة 

و�لعقول �ملبتكرة«.
�ملقبلة  �ملرحلة  �قت�ساد  »معادلة  �سموه..  و�أ���س��اف 
متطورة  ت�سريعية  وبيئة  جاذبة  �أعمال  بيئة  من  تتاألف 

وخدمات لوج�ستية فعالة وكفوؤة«.
وق����ال ���س��م��وه يف ت��دوي��ن��ة ع��ل��ى م��وق��ع �ل��ت��و����س��ل 

�لدولة  ��ستقبايل وزر�ء �القت�ساد يف  »تويرت«: »خال 
�أ���س��رع  �أول��وي��ات��ن��ا  �ل��ق��ادم��ة..  خطتهم  و����س��ت��ع��ر����س 
تنوعًا  و�أك��ره��ا  �ملنظور  �مل��دى  يف  �لتعايف  يف  دول��ة 
�الإم��ار�ت  �لبعيد..  �مل��دى  على  �قت�ساديًا  و��ستقر�رً� 

سموه يطلع على خطة اقتصاد الخمسين بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد

حممد بن را�سد: الإم�رات قوية ب�قت�س�ده� واثقة بقراراته� 
مراهنة على اأبن�ئه� موؤمنة مب�ستقبله�

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، »أن دولة اإلمارات قوية باقتصادها.. واثقة 
بالقول:  سموه  موضحًا  بمستقبلها«،  مؤمنة  أبنائها..  على  مراهنة  بقراراتها.. 
استقرارًا  واألكثر  عالميًا..  تعافيًا  األسرع  االقتصاد  نكون  أن  الرئيسية  »أولويتنا 

وتنوعًا على المدى الطويل«.

 عبداهلل بن طوق: الخطة تهدف
 إلى تحقيق قفزة نوعية في
 نمو االقتصاد الوطني بحلول

 عام 2030 كمرحلة أولى
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على  مر�هنة  قر�ر�تها..  من  و�ثقة  باقت�سادها..  قوية 
�أبنائها.. وموؤمنة بتفوق م�ستقبلها«.

اأكرب ا�صرتاتيجية عمل وطنية
وت���ن���درج خ��ط��ة �ق��ت�����س��اد �خل��م�����س��ني حت���ت مظلة 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة »ع����ام �ال���س��ت��ع��د�د ل��ل��خ��م�����س��ني«، �أك���رب 
�ساحب  �أطلقها  نوعها  من  وطنية  عمل  ��سرت�تيجية 
دي�سمرب  يف  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
2019 لا�ستعد�د لل�سنو�ت �خلم�سني �ملقبلة على كافة 

م�ستويات �لدولة �الحتادية و�ملحلية.
�ملخرجات  على  �خلم�سني  �قت�ساد  خطة  وت�ستمل 
وتتاألف  �مل�ستقبل،  القت�ساد  �لطموحة  �القت�سادية 
عمل  و�آل��ي��ات  �أط��ر  حت��دد  رئي�سية  حم��اور  خم�سة  م��ن 
ت�سمل  كما  �ملقبل،  �لعقد  خ��ال  �القت�سادية  �ملنظومة 
و�لقائم  للدولة  �جلديد  �القت�سادي  �لنموذج  حمدد�ت 
ع��ل��ى ن��ه��ج ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل ت�����س��ارك ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية �ملعنية.
بن  �لله  عبد  معايل  ��ستهل  �خل�سو�س،  ه��ذ�  ويف 

مامح  �أبرز  ��ستعر��س  �القت�ساد،  وزير  �ملري،  طوق 
�إىل  تهدف  �خلطة  �أن  موؤكدً�  �خلم�سني،  �قت�ساد  خطة 
لدولة  �لوطني  �القت�ساد  منو  يف  نوعية  قفزة  حتقيق 
بحيث  �أوىل،  كمرحلة   2030 ع��ام  بحلول  �الإم����ار�ت 
ومتثل   2071 �الإم���ار�ت  مئوية  حم��دد�ت  مع  ت��ت��و�ءم 
م�ستهدفاتها  من  �لعديد  لتحقيق  �لعمل  م�سار�ت  �أح��د 

�القت�سادية.
كما ت�سع �خلطة جمموعة من �الأهد�ف و�ملخرجات 
�ل��ن��اجت  بنمو  تتعلق   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ط��م��وح��ة 
�ملحلي �الإجمايل و�زدهار بيئة �الأعمال �ملحلية وتفوق 

�ل�سركات �الإمار�تية عامليًا.
مبادرة،   33 من  تتاألف  �خلطة  �أن  معاليه  و�أو�سح 
ت�سكل حزمة مرنة لدعم �لقطاعات �القت�سادية، م�سرً� 
�ل���وزر�ء  جمل�س  �عتمدها  �لتي  �حل��زم��ة  ه��ذه  �أن  �إىل 
وتنفذها وز�رة �القت�ساد بالتعاون مع �جلهات �ملعنية، 
�أكر  �قت�سادي  منوذج  لبناء  متهد  مهمة  مرحلة  ت�سكل 
�الأمد  دعمًا طويل  يوفر  �أن  �ساأنه  من  وتناف�سية  مرونة 

مل�ستهدفات خطة �قت�ساد �خلم�سني.
جهود  تكثيف  ع��ل��ى  تعمل  �ل�����وز�رة  �أن  و�أ����س���اف 

كافة  مع  و�ل�سر�كة  �لتو��سل  قنو�ت  وتعزيز  �لتعاون 
�حلكومي  �لقطاعني  م�ستوى  على  �ل�سلة  ذ�ت  �جلهات 
وت��رة  وت�سريع  �حل��زم��ة  ب��ه��ذه  للتعريف  و�خل��ا���س، 
بيئة  ودعم  تنمية  يف  �ملحوري  لدورها  نظرً�  تنفيذها 
غر  �حليوية  �لقطاعات  مبختلف  و�لنهو�س  �الأعمال 

�لنفطية يف �لدولة.
خطة  �إن  ط��وق،  بن  �لله  عبد  �لدكتور  معايل  وق��ال 
�سلبة  �قت�سادية  قاعدة  من  تنطلق  �خلم�سني  �قت�ساد 
حافل  ب�سجل  تتميز  �ل��ي��وم،  �الإم����ار�ت  دول��ة  متتلكها 
من  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  م�ستوى  على  �الإجن�����از�ت  م��ن 
للطاقة  ر��سد  بن  حممد  جممع  تاأ�سي�س  موؤخر�  �أبرزها 
�ل�سم�سية وموؤ�س�سة �الإمار�ت للطاقة �لنووية وت�سغيل 
�ل�سلمية،  ل��اأغ��ر����س  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حمطة 
�ملريخ. حيث  �الأمل ال�ستك�ساف كوكب  و�إطاق م�سبار 
�إن مثل هذه �الإجناز�ت �لكبرة وغرها ت�سع �الإمار�ت 
�جلديد  �القت�ساد  جماالت  يف  عامليًا  متقدمة  مرتبة  يف 
و�البتكار  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ملعرفة  على  �لقائم 

و�لبحث و�لتطوير.

 الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
السياحة 

التجارة

سوق
 العمل

النظام
الثورة المالي

الرقمية 
والصناعية 

الرابعة

األمن
 الغذائي

االستثمار

التنويع 
االقتصادي

الصناعة

 المجاالت
التي تخدمها
 المبادرات  
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الخطة العامة لدعم القطاعات االقتصادية

 33 
مبادرة

الحفاظ على 
االقتصاد 

ودعمه

تمكين النمو 
االقتصادي

تهيئة الدولة  
لمسار إنمائي 

مستدام 

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

14
مبادرة

10
مبادرات

9
مبادرات

 المبادرات ُتركز 
 على إحداث تحول

في 8 محاور

تنمية القطاعات

دعم سوق العمل

تحفيز التجارة

تعزيز مرونة
 األنشطة التمويلية

زيادة اإلنتاجية

دعم التحول الرقمي

تسريع نمو االقتصاد 
األخضر

تعزيز األمن الغذائي
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�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زع��اب��ي  عبيد  د.  �سعادة  ق��ام 
على  �لدولة  علم  برفع  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  لهيئة 
�لهيئة بدبي �حتفاال بذكرى تويل  �لعلم مببنى  �سارية 
�آل نهيان رئي�س  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�لدولة )حفظه �لله( مقاليد �حلكم يف �لدولة، وجتاوبًا 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  مبادرة  مع 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
من  �لثالث  يف  �لعلم  بيوم  باالحتفال  �لله(  )رعاه  دبي 

نوفمرب من كل عام.
وموظفيها  �لهيئة  م�سوؤويل  كافة  �الحتفال  ح�سر 
�الإلكرتوين  �الت�سال  تقنيات  عرب  ودب��ي  �أبوظبي  يف 
�لوطني على  �ل�سام  نف�سه بث  �لوقت  عن بعد، مت يف 
مبوظفي  �خلا�سة  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �لهيئة  �سا�سات 

�لهيئة يف كل من فرعيها يف �أبوظبي ودبي.
قال  كلمة  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سعادة  و�ألقى 
جميعا  نقف  قلوبنا  على  �لعزيز  �ليوم  هذ�  "يف  فيها: 
حتت �ساري �لعلم نرفعه �إىل عنان �ل�سماء وجندد �لعهد 
علمنا  ليظل  و�لنفي�س،  �لغايل  ببذل  �حلكيمة  لقيادتنا 
على  ي�سهد  ورمز  ك�سعار  عاليًا  خفاقًا  �لز�هية  باألو�نه 

�إجناز�تنا �ل�ساخمة".
و�أ�سمى  �أروع  �الإم��ار�ت يج�سد  دولة  "علم  �أن  و�أكد 
عن  ويعرب  �الأوط��ان،  وبناء  و�لتاحم  �لوحدة  معاين 
غاٍل  لوطن  رمٌز  �الإم��ار�ت، هو  �سعب  و�آم��ال  طموحات 
عزيز وجت�سيد ل�سيادة �لدولة ورفعتها، يرتفع ويرفرف 
�أمانة  �لدولة وتاريخها، وهو  ليعرب عن هوية  كل يوم 
ت�سلمناها من �الآباء �ملوؤ�س�سني منذ قام �ملغفور له باإذن 
�لدولة  موؤ�س�س  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �لله 
�للهم  طيب  �الأو�ئ��ل،  �ملوؤ�س�سني  مبعية  نه�ستها  وباين 
ثر�هم �أجمعني، برفع علم �لدولة لرفرف عاليًا يف هذ� 

�ليوم �الأغْرّ �لثاين من دي�سمربعام 1971".
و�أ�ساف د. �لزعابي �أن "يوم �لعلم هو بحق مبثابة 
�سعبنا  وفئات  �سر�ئح  كافة  فيه  جتتمع  �سعبي  عر�س 
�حياء  يف  ي�ساركون  ومقيمني(  )مو�طنني  وجمتمعنا 
منا�سبة  و�أن  ال�سيما  �لعزيزة،  �لوطنية  �لذكرى  هذه 
رفع �لعلم تتز�من مع ذكرى عزيزة على قلوب كل منا، 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ت�سلم  تاريخ  تو�فق  �إذ 
مقاليد  �لله،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�حلكم يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة؛ تلك �للحظة 
�لتي �آذنت بفجر جديد لنه�سة وطننا �لغايل وم�سرته 
دول��ة  بلغت  �ملظفرة  �مل�سرة  ه��ذه  وبف�سل  �مل��ب��ارك��ة، 
�أعلى  وحققت  وعامليًا  �إقليميًا  �ملر�تب  �أرف��ع  �الإم��ار�ت 
ت�سابق  �ل�سماء  عنان  �إىل  و�نطلقت  �لتناف�سية  معدالت 

�لزمن وترتاد �لف�ساء وتر�سل م�سبارها للمريخ".
ولفت �سعادته �إىل �أن "منا�سبة "رفع �لعلم" متثل من 
�لغايل،  للقيادة و�النتماء للوطن  جانب جتديدً� للوالء 
�إمار�تية  ل�سورة  جت�سيدً�  تعد  فاإنها  �آخر،  جانب  ومن 

م�سرقة تخفق �لر�يات فيها فوق كل �لبيوت تاأكيدً� على 
من  �لروح  وبذل  ورفعته  �لعلم  وخدمة  و�ل��والء  �حلب 
�أبناء  وق��وة  ك�سموخ  قويًا  خفاقًا  �ساخمًا  ليبقى  �أجله 
�سموخ  من  �لعَلم  �سموخ  ف��اإن  تاأكيد  وبكل  �الإم���ار�ت، 

�لدولة �لتي يلتف �أبناوؤها حول قيادتها وعلمها.
وت�سمن �حلفل م�سابقة عن رمزية �لعلم و�لقيم �لتي 
يعرب  �لتي  و�ملعاين  وت�سميمه  �لعلم  وفكرة  يعك�سها 

عنها كل لون من �ألو�نه �الأربعة.

هيئة الأوراق امل�لية وال�سلع حتتفل بيوم العلم

عبيد الزعابي: نجدد العهد 
لقيادتنا الحكيمة ببذل الغالي 

والنفيس ليظل علمنا خفاقًا
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و�ل�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة  طلب  على  و�ف��ق  كما 
للذهب   �مل�سغرة  �ليومية  �مل�ستقبلية  �لعقود  �إدر�ج 
�حلرة.  �ملناطق  يف  �ملوؤ�س�سة  �ل�سركات  و�إدر�ج  طرح 
وناق�س �ملجل�س مذكرة �لعر�س �ملعدة من �إد�رة �لهيئة 
�ملناطق  يف  �ملوؤ�س�سة  �ل�سركات  و�إدر�ج  ط��رح  ب�ساأن 
�حلرة وفقًا ملبادرة )دبي X10(، وذلك من خال تعديل 
 2016 ل�سنة  )11/ر.م(  رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  قر�ر 
�ل�سركات  �أ�سهم  و�إ�سد�ر  بطرح  �خلا�س  �لنظام  ب�ساأن 
مبا  �مل��ب��ادرة  لتنفيذ  �أوىل  كمرحلة  �لعامة  �مل�ساهمة 
د�خ��ل  �أ�سهمها  ط��رح  �حل���رة  �مل��ن��اط��ق  ل�سركات  يتيح 
�أحكام  بع�س  تعديل  على  �ملجل�س  و�ف��ق  وقد  �لدولة، 
قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )11 / ر. م( ل�سنة 2016 
�ل�سركات  �أ�سهم  و�إ�سد�ر  بطرح  �خلا�س  �لنظام  ب�ساأن 

�مل�ساهمة �لعامة.
�ملتبع  نهجها  وف���ق   - ت�����س��اورت   �ل��ه��ي��ئ��ة   وك��ان��ت 

يف �إع����د�د �ل���ق���ر�ر�ت و�الأن���ظ���م���ة-   م��ع �ل�����س��رك��اء يف 
دبي  مطار  منطقة  و�سلطة  �ملايل  دبي  )�سوق  �مل�سروع 
عر�سها  مت  كما  �مل��ق��رتح��ة،  �لتعديات  ب�ساأن  �حل���رة( 
ماحظاتهم  و��ستطاع  �ل�سناعة  يف  �ل�سركاء  على 

ومرئياتهم وعك�سها يف �ملقرتح.
�القت�ساد،  وزي��ر  ط��وق  بن  �لله  عبد  معايل   وق��ال   
جمل�س  مو�فقة  "متهد  �لهيئة،   �إد�رة  جمل�س   رئي�س 
من  �الأوىل  �ملرحلة  ال�ستكمال  قدمًا  �مل�سي  عن  �الإد�رة 
�سوق  من�سة  الإط���اق  �لطريق    ،)10X دب��ي  )م��ب��ادرة 
من  �ملزيد  جذب  يف  ي�سهم  مبا  �حلرة  �ملناطق  �سركات 
�ال�ستثمار�ت �الأجنبية من خال ت�سهيل عملية و�سول 
�مل�ستثمرين يف �ملناطق �حلرة �إىل �الأ�سو�ق �ملالية يف 
يف  ي�ساعد  مبا  �سل�س  ب�سكل  �أمامهم  و�إتاحتها  دب��ي، 
تو�سيع �أعمالهم، ومبا ميكنهم من جمع روؤو�س �الأمو�ل 
�حلاجة  دون  �ملنطقة  يف  م�ساريعهم  لتنمية  �ل��ازم��ة 
على  �إيجابًا  �سينعك�س  ما  �ملن�ساأ، وهو  بلد  �إىل  للعودة 

دورة �حلياة �القت�سادية ومنو �القت�ساد".
�أن ي�سهم  �لقر�ر  �ساأن هذ�  "من  �أن:  و�أ�ساف معاليه 
يف تعزيز ترتيب �لدولة على تقرير �لتناف�سية �لدويل 
�ملتعلقة  �لفرعية  �ملوؤ�سر�ت  على  �الأوىل  �ملرتبة  لتحتل 
على  �الأع��م��ال  ملتطلبات  �ملالية  �خل��دم��ات  تلبية  مب��دى 
�مل��ال  ر����س  ���س��وق  وم��وؤ���س��ري  �ل��ت��ج��ارة  موؤ�سر متكني 

و�سوق �الأور�ق �ملالية".  

عقد مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر  برئاسة 
معالي عبد اهلل بن طوق المري وزير االقتصاد رئيس مجلس اإلدارة، وذلك عبر 
بأنشطة  الخاص  النظام  المجلس    واعتمد  بعد.   عن  المرئي  االتصال  نظام 
وإصدار  بطرح  الخاص  النظام  على  تعديالت  علي  ووافق  المشفرة،  األصول 
أسهم الشركات المساهمة العامة بما يمهد لطرح وإدراج الشركات المؤسسة  

.)X10( في المناطق الحرة  وفقًا لمبادرة دبي

 عقد اجتماعًا برئاسة عبد اهلل بن طوق

جمل�س اإدارة »الأوراق امل�لية« يعتمد ويقر تعديل عدد من الأنظمة

الموافقة على طلب 
بورصة دبي للذهب 
والسلع إدراج العقود 
المستقبلية اليومية 
المصغرة للذهب
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�لرئي�س  �لزعابي  عبيد  د.  �سعادة  قال  جهته،  من 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  مو�فقة  "�إن   للهيئة:  �لتنفيذي 
يف  تاأتي  �أع��اه  �إليها  �مل�سار  �لتعديات  �إج��ر�ء  على 
�ل�سركاء  مع  �لت�ساور  من  �لهيئة  به  قامت  ما  �سوء 
يف �مل�سروع )�سوق دبي �ملايل و�سلطة منطقة مطار 
رقابة  حتت  �سيتم  �لت�سغيل  �أن  علمًا  �حل��رة(،  دبي 
و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  وتنظيم  و�إ���س��ر�ف 
�لعليا  �للجنة  مع  �لتن�سيق  مهمة  �أي�سًا  تولت  �لتي 
للت�سريعات باإمارة دبي الإعد�د و�إ�سد�ر �لت�سريعات 
�أن  و�أو�سح  وتاأ�سي�سه".   �مل�سروع  الإطاق  �لازمة 
�ملو�فقة على �لقر�ر جاءت �نطاقًا من حر�س �لهيئة 
على تطوير �الأ�سو�ق �ملالية يف �لدولة و�لت�سريعات 
�الأ�سو�ق  عمق  زي��ادة  �سبيل  ويف  عملها  تنظم  �لتي 
يف  للم�ستثمرين  ج��دي��دة  م��ال��ي��ة  �أدو�ت  وت��وف��ر 
�الأ�سيل  �لهيئة  �خت�سا�س  و�سمن  �ملالية،  �الأور�ق 
وفقًا  �ل��دول��ة  يف  و�الإدر�ج  �ل��ع��ام  �ل��ط��رح  بتنظيم 

بهذ� �خل�سو�س". ل�ساحياتها 

 االأ�صول امل�صفرة
�لهيئة خال �الجتماع على  �إد�رة    و�فق جمل�س 
�إ���س��د�ر  ب�ساأن  �لهيئة  �إد�رة  م��ن  �ملرفوعة  �مل��ذك��رة 
 ،STOsمل�سفرة� �الأ�سول  باأن�سطة  �خلا�س  �لنظام 
بهذ�  �لتنفيذية  �للجنة  تو�سيات  على  �طاعه  بعد 
�مل�سروع  م�سودة  عر�س  مت  �أن  وبعد  �خل�سو�س، 
�لعامة،  �أطر�ف �ل�سناعة وفقًا ملبد�أ �ال�ست�سارة  على 
و�ملرئيات  �ملاحظات  ومر�عاة  �لهيئة  تعتمده  �لذي 

�لتي وردت للهيئة بهذ� �ل�سدد.  

 تنظيم اأعمال التقا�ص يف �صوق ال�صلع
�أحكام  بع�س  تعديل  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  �عتمد   
 2015 ل�سنة   )11( رق��م  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  ق��ر�ر 

�ل�سلع،  ���س��وق  يف  �ل��ت��ق��ا���س  �أع��م��ال  تنظيم  ب�����س��اأن 
رقم  �لبند  على  ت��ع��دي��ات  �إج���ر�ء  ذل��ك  ت�سمن  وق��د 
�لبند  تعديل  وكذلك   ،)10( رقم  �مل��ادة  من  )20/ح( 
�مل�سوؤوليات  من  تكون  بحيث  �لقر�ر  من  )�أواًل/6( 
جلنة  "ت�سكيل  �الإد�رة  جمل�س  بها  ي�سطلع  �ل��ت��ي 
خماطر تتكون من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، و�الإد�رة 

�لتقا�س". �لتقا�س، و�أع�ساء  ل�سركة  �لتنفيذية 

عقود الذهب امل�صغرة
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  و�ف��ق  مت�سل،  �سياق  ويف 
ل��ل��ذه��ب و�ل�����س��ل��ع �إدر�ج  ع��ل��ى ط��ل��ب ب��ور���س��ة دب���ي 
 Mini للذهب  �مل�سغرة  �ليومية  �مل�ستقبلية  �لعقود 
��ستنادً�  وذلك   ،Gold Daily Futures Contract

رقم  �لقر�ر  من   )10-5( و�مل��ادة   )5-1-1( �مل��ادة  �إىل 
)127/ر(  ل�سنة 2015 ب�ساأن �لنظام �خلا�س باإدر�ج 
للمو��سفات  وفقا  �ل�سلع  وع��ق��ود  �ل�سلع  وت���د�ول 
�لبور�سة  تلتزم  �أن  علي  �لبور�سة؛  بطلب  �ملحددة 
قد  وما  �ملركزي  �مل�سرف  بكتاب  �لو�ردة  بال�سروط 

يطر�أ عليها من تعديات تقرها �لهيئة.

تعديالت على النظام الخاص 
بطرح وإصدار أسهم الشركات 

المساهمة العامة بما 
يمهد لطرح وإدراج الشركات 

المؤسسة في المناطق الحرة 
)X10( وفقًا لمبادرة دبي

تعزيز مكانة أسواق
 الدولة عالميًا

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  كاظم  عي�سى  �سعادة  قال 
على  �ل��ت��ع��دي��ات  "تعك�س  �مل�����ايل:  دب����ي  ���س��وق 
�ل�سركات  �أ�سهم  و�إ���س��د�ر  بطرح  �خلا�س  �لنظام 
�ملوؤ�س�سات  �لعامة ت�سافر جهود خمتلف  �مل�ساهمة 
متثل  كما  ع��امل��ي��ًا،  �ل��دول��ة  �أ���س��و�ق  مكانة  لتعزيز 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����س��وق  ال�سرت�تيجية  ق��وي��ة  دف��ع��ة 
�سمن  �الإدر�ج  من  �حل��رة  �ملناطق  �سركات  متكني 
عامليا".   ن��وع��ه��ا  م��ن  و�الأوىل  �ملُ��ت��ك��ام��ل��ة  من�سته 
تن�سط  ر�ئ��دة  �سركات  الإدر�ج  "نتطلع  و�أ���س��اف: 
�لنمو  و�سريعة  متعددة  �قت�سادية  قطاعات  يف 
للمن�سة  باالن�سمام  �لكبر  �اله��ت��م��ام  ���س��وء  يف 
حتقيق  وم��ن��ه��ا  �الإدر�ج،  م��ز�ي��ا  م��ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
و�حل�سول  �مل�ستثمرين  �أو�ساط  يف  �أكرب  ح�سور 
للم�ستثمرين  �سيوفر  كما  �لازمة،  �لتمويات  على 

متنوعة." ��ستثمارية  فر�سًا 
مدير  �لزرعوين  حممد  د.  �سعادة  �أكد  ب��دوره،  
"د�فز�" �أن  دبي  مبطار  �حلرة  �ملنطقة  �سلطة  عام 
�ملناطق  �سركات  متكني  يف  ُت�سهم  �خلطوة  "هذه 
مبا  �لتمويل  م�����س��ادر  ن��ط��اق  تو�سيع  م��ن  �حل���رة 
�ال�ستثمار�ت  ��ستقطاب  على  �ل��ق��درة  لها  يكفل 
�لت�سريعية  �لبنية  من  باال�ستفادة  �ال�سرت�تيجية، 
الأ���س��ح��اب  ت����د�ول  من�سة  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
م�سرً�  �ملحتملني،  و�مل�ستثمرين  �الأم��و�ل  روؤو�س 
�الإمار�ت  دولة  يف  �حلرة  �ملناطق  �سركات  �أن  �إىل 
متميزة  ت�سغيلية  ونتائج  مالية  ب�سجات  تتمتع 
ما  وه��و  بها،  ت�سطلع  �لتي  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
للم�ستثمرين  و�عدة  ��ستثمارية  فر�سًا  منها  يجعل 
يف  و�ال�ستثمار  ج��دي��دة  �سيولة  ب�سخ  �لر�غبني 

�لنا�سئة على م�ستوى �ملنطقة".  �ل�سركات 
�ملالية  �الأور�ق  هيئة  ق��ر�ر  �ل��زرع��وين  وثمن 
�ال�ست�سر�فية  �لروؤية  "ير�سخ  باعتباره  و�ل�سلع 
م�ستوى  على  �ل�سوء  وُي�سلط  �الإم���ار�ت،  لدولة 
�لن�سج �لذي يتمتع به �لقطاع �ملايل و�ال�ستثماري 
يف �لدولة، ف�سًا عن جاهزية �لدولة لتبني و�إطاق 
من  �لوطني  �القت�ساد  حتفيز  يف  ُت�سهم  مبادر�ت 
ج��ه��ة، وت��ط��وي��ر �الأع��م��ال و�ل�����س��رك��ات �مل��ت��و�ج��دة 
من  يعزز  �لذي  �الأم��ر  ثانية،  جهة  من  �أر�سها  على 
تناف�سية �لدولة يف حتفيز �لنمو وحتقيق �لنتائج 

ويوؤكد على جاذبيتها �ال�ستثمارية عامليًا."

ا�ست�س�فة موؤمتر »اأيو�سكو«
"�أيو�سكو"،  بعد �طاع �ملجل�س على مذكرة ب�ساأن تاأجيل ��ست�سافة �لهيئة للموؤمتر �ل�سنوي ملنظمة 
�لذي كان مقررً� عقده يف �سهر نوفمرب 2020،   بناًء على قر�ر �ملنظمة بعقده عرب تقنية �الت�سال �ملرئي، 
ب�سكل   - �ملنظمة  �أبدته  ما  �سوء  ويف  كوفيد-19،  جائحة  ب�سبب  �لعامل  بها  مير  �لتي  للظروف  نتيجًة 
��ست�سافة  على  �ملجل�س  و�فق   ،2022 لعام  �ل�سنوي  للموؤمتر  �لهيئة  ��ست�سافة  �إمكانية  من  ��ستثنائي- 

�ملوؤمتر �ل�سنوي للمنظمة �لعام 2022.
وو�فق �ملجل�س �أي�سًا على طلب �سركة �الإمار�ت لات�ساالت بتمديد فرتة �سر�ء �أ�سهمها ملدة �سنة ب�سرط 

عر�س طلب �لتمديد على �جلمعية �لعمومية لل�سركة للمو�فقة.
كما �طلع �ملجل�س على تقرير �لتحليل �ملايل لل�سركات �مل�ساهمة �ملدرجة و�لقطاعات يف �سوقي دبي 
و�أبوظبي �ملاليني عن �لبيانات �ملالية للن�سف �الأول من �ل�سنة 2020، و�أحيط �ملجل�س علمًا مبا ت�سمنه 

تقرير �أد�ء �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة يف �لدولة )منذ عام 2017 وحتى منت�سف عام 2020(.
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اعتم�د اآلية التع�مل مع ال�سرك�ت امل�س�همة
 الع�مة املوقوفة عن التداول

و�ل�سلع    �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  �عتمد 
قر�رً� ب�ساأن �آلية �لتعامل مع �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة 
�مل��وق��وف��ة ع��ن �ل���ت���د�ول، ووف��ق��ًا ل��ل��ق��ر�ر ي��ت��م ت�سنيف 
تناول  وقد  وثانية.  �أوىل  فئتني  �إىل  �ملدرجة  �ل�سركات 
من  كل  بني  �ل�سركة  �أ�سهم  �إدر�ج  نقل  �إج���ر�ء�ت  �لقر�ر 
�لفئتني، كما تناول كذلك معاير �لتد�ول على �ل�سركات 
�إىل  �الأوىل  �لفئة  من  نقلها  بعد  �ل��ت��د�ول  عن  �ملوقوفة 
�أو�ساع  متابعة  الإجر�ء�ت  �لقر�ر  �لثانية.وعر�س  �لفئة 
�ل�سركة �ملدرجة على قائمة �ملتابعة )Watch List( يف 
مبتطلبات  �ل�سركات  �لتز�م  م��دى  لتقييم  �لثانية  �لفئة 
�ل��ازم��ة  �الإج������ر�ء�ت  و�ت��خ��اذه��ا  و�الإف�����س��اح  �الإدر�ج 
لت�سويب �أو�ساعها وفقًا للت�سريعات �ملعمول بها �سمن 
ل كذلك �إجر�ء�ت توفر بديل تخارج  مهلة زمنية، وف�سَّ
منا�سب للم�ساهمني من قبل �الأ�سو�ق يف حال تقرر �إلغاء 

�إدر�ج �ل�سركة �ملوقوفة عن �لتد�ول.
م�سروع  من  �أواًل(  )�لبند  مبقت�سى  فاإنه  وتف�سيًا، 
�ل�سركة  �أ�سهم  �إدر�ج  �لذي �عتمده �ملجل�س ينقل  �لقر�ر 
من �لفئة �الأوىل �إىل �لفئة �لثانية يف حالة ما �إذ� بلغت 
مدة تعليق �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة �ستة �أ�سهر فاأكر، �أو �إذ� 
�أظهرت �لبيانات �ملالية �ل�سنوية �ملدققة لل�سركة خ�سائر 
مرت�كمة بن�سبة )50 %( فاأكر من ر�أ�سمالها.وقد تناول 
�لبند ثانيًا من �لقر�ر �إجر�ء�ت نقل �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة 

بني �لفئتني وذلك على �لنحو �لتايل:
�أ�سهم  �إدر�ج  ت��وزي��ع  �مل��ع��ن��ي  �ل�����س��وق  ي��ت��وىل   •
و�لثانية  �الأوىل  �لفئتني  على  لديه  �مل��درج��ة  �ل�سركات 
بناًء على  �أعاه  )�أواًل(  �لبند  لل�سروط �ملحددة يف  وفقًا 
للعام  �ملالية  )�لبيانات  �آخر بيانات مالية �سنوية مدققة 
2019( مبجرد �إقر�ر هذه �ل�سروط من قبل جمل�س �إد�رة 

�لهيئة.
�أعاه،  )ثانيًا/1(  �لبند  باأحكام  �الخال  عدم  مع   •

يقوم �ل�سوق بنقل �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة من �لفئة �الأوىل 
�إىل �لفئة �لثانية، �أو من �لفئة �لثانية �إىل �لفئة �الأوىل 
مرة و�حدة يف �لعام، وذلك بعد تزويد �ل�سوق بالبيانات 

�ملالية �ملدققة لل�سركة كما هي يف نهاية �سنتها �ملالية.
)ثانيًا/2( �أعاه، يقوم �ل�سوق  �لبند  من  • ��ستثناًء 
�لفئة  �إىل  �الأوىل  �لفئة  من  �ل�سركة  �أ�سهم  �إدر�ج  بنقل 
�ل�سركة  �أ�سهم  �إدر�ج  تعليق  مدة  بلغت  �إذ�  فورً�  �لثانية 
�الأوىل  �لفئة  �إىل  �لثانية  �لفئة  ومن  فاأكر،  �أ�سهر  �ستة 

وفقًا الأحكام �لبند )ر�بعًا/4( �أدناه. 
�إدر�ج  نقل  عدم  �لهيئة  مو�فقة  بعد  لل�سوق  • يجوز 
يف  �الأوىل  �لفئة  �إىل  �لثانية  �لفئة  من  �ل�سركة  �أ�سهم 
�ملالية  �ل�سنة  خ��ال  �ل�سركة  على  ج��ز�ء�ت  فر�س  ح��ال 
�لتز�مها  عدم  نتيجة  �الإدر�ج  نقل  ت�سبق  �لتي  �الأخ��رة 

بالت�سريعات �ملعمول بها لدى �لهيئة �أو �ل�سوق.
موقعه  ع��ل��ى  ب���االإع���ان  �مل��ع��ن��ي  �ل�����س��وق  ي��ق��وم   •
�لفئتني  بني  �ل�سركة  �أ�سهم  �إدر�ج  نقل  عن  �الإل��ك��رتوين 
من  )ثالثًا(  �لبند  �أو�سح  كذلك  �لبند.   هذ�  الأحكام  وفقًا 
�لقر�ر معاير �لتد�ول على �ل�سركات بعد نقلها من �لفئة 

�الأوىل �إىل �لفئة �لثانية على �لنحو �لتايل:
�ستة  �أ�سهمها ملدة  تد�ول  �ملعلق  �ل�سركة  �إعادة  • يتم 
من  �أ�سهمها  �إدر�ج  نقل  عند  �ل��ت��د�ول  �إىل  فاأكر  �أ�سهر 

�لفئة �الأوىل �إىل �لفئة �لثانية.
�لتد�ول–  �إع��ادة  �أو  �لتد�ول  عند  �ل�سوق  يلتزم   •
نقل  �لتي مت  �ل�سركات  �أ�سهم  على  �حل��ال-  و�قع  ح�سب 
باملعاير  �لثانية  �لفئة  �إىل  �الأوىل  �لفئة  من  �إدر�ج��ه��ا 

�لتالية:
من  فئة  كل  لتد�ول  منف�سلتني  �سا�ستني  توفر   •
�لبيانات  ت��ع��ر���س  بحيث  �مل���درج���ة،  �ل�����س��رك��ات  ف��ئ��ات 
�لفئة  �إىل  �إدر�ج���ه���ا  نقل  مت  �ل��ت��ي  بال�سركة  �خل��ا���س��ة 

�لثانية على �ل�سا�سة �ملخ�س�سة ل�سركات �لفئة �لثانية.

 تعديل على قرار طرح وإصدار 
األوراق المالية اإلسالمية

�ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س    عدل 
و�ل�����س��ل��ع   خ���ال �ج��ت��م��اع��ه �ل�����س��اد���س ع�سر 
با�ستخد�م  للمجل�س(  �ل�ساد�سة  �ل��دورة  )من 
طرح  قر�ر  بعد.  عن  �ملرئي  �لتو��سل  تقنيات 

و�إ�سد�ر �الأور�ق �ملالية �الإ�سامية.
و ن��اق�����س �الج��ت��م��اع ع����ددً� م��ن �مل��ب��ادر�ت 
منظومة  تطوير  ت�ستهدف  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت 
بالتنظيم  �ملرتبطة  �ملالية  �الأن�سطة و�خلدمات 
بالدولة  �ملالية  �الأور�ق  و�الإ�سر�ف على قطاع 
لت�ساهي �أف�سل �ملعاير و�ملمار�سات �لدولية.

�الإج��ر�ء�ت  �تخاذ  على  �ملجل�س  و�فق  كما 
من  �مل��ح��ددة  باملدة  �ل��وف��اء  يكفل  مبا  �ل��ازم��ة 
ِقَبل وز�رة �ملالية الإ�سد�ر �لقر�ر �لازم ب�ساأن 
حتديث �إجر�ء�ت �الإف�ساح �ل�سريبي �مل�سرتك 

من قبل �جلهات �لرقابية.
ب�ساأن  مقرتحا  �ملجل�س  ��ستعر�س  ك��ذل��ك 
�جلهات  مع  للتن�سيق  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل 
�لظروف  ظ��ل  يف  تفعيلها  يتم  �لعاقة،  ذ�ت 
�أو ملو�جهة  �حلالية �ملرتبطة بجائحة كورونا 
�ل��ت��ح��دي��ات، وذل����ك ب��ه��دف ت��وح��ي��د �جل��ه��ود 
م�ستقبل  ال�ست�سر�ف  �لنظر  وجهات  وتبادل 
�للجنة  تهتم  �أن  على  �حل��ي��وي��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لتي  و�لتحديات  �القت�سادي  بال�ساأن  كذلك 
لهذه  ت�سب يف �مل�سالح �القت�سادية �مل�سرتكة 

�جلهات. 

تعديل قرار نشاط عضو 
التقاص العام

�إد�رة هيئة �الأور�ق  �عتمد �جتماع جمل�س 
�لدورة  )من  ع�سر  �خلام�س  و�ل�سلع     �ملالية 
على  �مل��ق��رتح  �لتعديل  للمجل�س(  �ل�ساد�سة 
قر�ر جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )36/ر.م( ل�سنة 
�ل��ع��ام،  �لتقا�س  ع�سو  ن�ساط  ب�ساأن   2019
من  �الأم��ني  �حلافظ  با�ستثناء  يق�سي  و�ل��ذي 
و�لتز�مه  �لعام،  �لتقا�س  ع�سو  قر�ر  تطبيق 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قر�ر  يف  ورد  مبا 
2009 ب�ساأن تنظيم ن�ساط  رقم )29/ر( ل�سنة 

�حلفظ �الأمني لاأور�ق �ملالية وتعدياته. 
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 �أ�سدر معايل عبد�لله بن طوق �ملري وزير �القت�ساد، 
 5 و�ل�سلع،  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
باأن�سطة �الأ�سول  �لنظام �خلا�س  ق��ر�ر�ت جديدة ب�ساأن 
للهيئة،  �مل�ستحقة  �ل��ر���س��وم  بع�س  وتعديل  �مل�سفرة، 
�أ�سهم  و�إ���س��د�ر  بطرح  �خلا�س  �لنظام  ب�ساأن  وتعديًا 
للهيئة،  �لفنية  و�ل��ر���س��وم  �لعامة،  �مل�ساهمة  �ل�سركات 

وتنظيم �أعمال �لتقا�س يف �سوق �ل�سلع.

تنظيم اأعمال  التقا�ص
ن�س �لقر�ر �خلا�س بتنظيم �أعمال �لتقا�س يف �سوق 
�لهيئة  �إد�رة  قر�ر جمل�س  من  فقرة  تعديل  على  �ل�سلع، 
ب�ساأن تنظيم �أعمال �لتقا�س يف �سوق �ل�سلع لتكون على 
�لنحو �لتايل: حت�سيل �لهو�م�س وم�ساهمات �سندوق 
�سمان �الإخال بااللتز�مات يف �سورة نقدية �أو �أور�ق 
�أن يكون �ل�سمان �سادرً�  �أو �سمان بنكي ب�سرط  مالية 

عن �أحد �لبنوك �لعاملة يف �لدولة.
�ل�سمان غر  ي��ك��ون  ب���اأن  �أي�����س��ًا  �ل��ق��ر�ر  وج���اء يف 
م�سروط وغر مقيد ومتوجب �لدفع عند �لطلب من قبل 
�سركة �لتقا�س �أو �لهيئة يف �أي وقت، و�أن يكون �سامًا 

ومت�سمنًا �أغر��س �ل�سمان ب�سكل و��سح.
�ل�سمان  ت�سييل  �إمكانية  �الأخ���رى  �ل�����س��روط  وم��ن 
�أو  �لتقا�س  �سركة  قبل  من  وقت  �أي  يف  جزئيًا  �أو  كليًا 
�لهيئة ل�سمان ت�سوية تعامات ع�سو �لتقا�س و�لوفاء 
بااللتز�مات �ملتفق عليها مع �سركة �لتقا�س، وعدم جو�ز 

�إلغاء �ل�سمان �إال مبو�فقة �سركة �لتقا�س و�لهيئة.
متعلق  �آخ���ر  بند  تعديل  على  �أي�����س��ًا  �ل��ق��ر�ر  ون�����س 
على  ليكون  �ل�سلع  �سوق  يف  �لتقا�س  �أع��م��ال  بتنظيم 
�أع�ساء  �لتايل: ت�سكيل جلنة خماطر تتكون من  �لنحو 

جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ل�سركة �لتقا�س.

   اأ�صهم ال�صركات امل�صاهمة
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �القت�ساد  وزي���ر  و�أق���ر 
�الأور�ق �ملالية و�ل�سلع تعديل بع�س �أحكام قر�ر جمل�س 
�إد�رة �لهيئة ب�ساأن �لنظام �خلا�س بطرح و�إ�سد�ر �أ�سهم 

�ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة.
ون�س �لقر�ر على تعديل تعريف �لطرح ب�ساأن �لنظام 
�خلا�س بطرح و�إ�سد�ر �أ�سهم �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة 
لاكتتاب  �لدعوة  »�لطرح«:  �لتايل:  �لنحو  على  ليكون 
�لعام يف �أ�سهم �ل�سركة �مل�سدرة �أو �ل�سركة �الأجنبية �أو 

�سركة �ملنطقة �حلرة د�خل �لدولة.
�لنحو  على  ليكون  �الأجنبية  �ل�سركة  تعريف  ويعدل 
�لتايل: )�ل�سركة �الأجنبية(: �ل�سركة �لتي توؤ�س�س خارج 
حكمها  يف  م��ا  �أو  عامة  م�ساهمة  �سكل  وتتخذ  �ل��دول��ة 
طرح  يف  وترغب  للهيئة،  مثيلة  رقابية  جلهة  وتخ�سع 

جزء من �أ�سهمها د�خل �لدولة وفقًا الأحكام هذ� �لقر�ر.
وحدد �لقر�ر   ب�ساأن �لنظام �خلا�س بطرح و�إ�سد�ر 
للمو�فقة  �سرطًا   18 �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  �أ�سهم 
ل�سركة �ملنطقة �حلرة على طرح �أ�سهمها لاكتتاب �لعام 
يف �لدولة على �لنحو �لتايل: �أن تخ�سع �ل�سركة مل�سجل 
�سركات يف �ملنطقة �حلرة تقبله �لهيئة، ووجود �تفاقية 
تعاون بني �لهيئة وم�سجل �ل�سركات يف �ملنطقة �حلرة 
يف جم��ال �الإ���س��ر�ف و�ل��رق��اب��ة، وت��زوي��د �لهيئة بكتاب 
�لعام  لاكتتاب  �أ�سهمها  بطرح  قيامها  على  ممانعة  عدم 
و�الإد�رج، و�سدور قر�ر من �جلمعية �لعمومية لل�سركة 

و�أن  و�الإدر�ج،  لاكتتاب  �أ�سهمها  ط��رح  على  باملو�فقة 
يتم �إدر�ج �الأ�سهم �ملطروحة لاكتتاب �لعام يف �ل�سوق، 
و��ستيفاء كافة متطلبات �الإدر�ج �ملعمول بها لدى �لهيئة 

و�ل�سوق.

ر�صوم �صندات الدين
�ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أ�سدر 
�مل�ستحقة  �لر�سوم  بع�س  تعديل  ب�ساأن  ق��ر�رً�  و�ل�سلع 
�ملقررة  بالر�سوم  �خلا�سة  �مل��ادة  تعدل  بحيث  للهيئة، 

على �سند�ت �لدين و�ل�سكوك �الإ�سامية.

رئي�س جمل�س اإدارة »الهيئة« ي�سدر 5 قرارات جديدة  
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�مل�سفرة  �الأ���س��ول  باأن�سطة  �خل��ا���س  �لنظام  ح��دد   
و�ل��ذي  مت  و�ل�سلع،  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �ل�سادر عن 
�مل�سدر  �ل�سخ�س  على  يجب  ���س��و�ب��ط   6 ب��ه  �لعمل 
من  معتمدة  م�سفرة  �أ���س��ول  �أي  لطرح  بها،  �الل��ت��ز�م 
�أو الإدر�جها يف �سوق �الأ�سول  قبل �لهيئة يف �لدولة، 
طرح  عمليات  تنظيم  �إىل  �لنظام  وي��ه��دف  �مل�سفرة. 
�لدولة  يف  �مل�سفرة  �الأ�سول  وتد�ول  و�إدر�ج  و�إ�سد�ر 

و�الأن�سطة �ملالية ذ�ت �ل�سلة بها.
تلك  �أوىل  �أن  �لنظام،  من  �ل�ساد�سة  �مل��ادة  و�أك���دت 
حقوق  جميع  �أن  م��ن  �ل��ت��اأك��د  يف  تتمثل  �ل�����س��و�ب��ط 
�لو�رد و�سفها يف م�ستند�ت  �مل�سفرة  �الأ�سول  ومز�يا 
�لطرح يتم ت�سجيلها ب�سكل �سحيح يف عمليات بر�مج 
تدعم  �أخرى  تقنية  �أي  �أو  �لربوتوكول،  �أو  �لكمبيوتر 

�الأ�سل �مل�سفر.
�أنه  وقالت: �إن �الإجر�ء �لثاين يتمثل يف �لتاأكد من 
يف حالة جمع �الأمو�ل لتطوير م�سروع �أو ال�ستخد�مها، 
�ل�سلة،  �مل�سفرة ذ�ت  �الأ�سول  �إ�سد�ر  بخاف ذلك قبل 
��ستخد�م  �إ�ساءة  �أي  ملنع  �لازمة  �لتد�بر  �عتماد  يتم 
�مل�سفرة  �الأ�سول  �إ�سد�ر  حني  �إىل  �ملجمعة،  لاأمو�ل 
��ستخد�م  ب�ساأن  للم�ستثمرين  �ملقدم  باالإف�ساح  مقارنة 
م�سرتطة  للهيئة،  عنه  �الإف�ساح  يتم  �أن  على  �الأم���و�ل، 
ب�سكل  منتظمة  مبعلومات  �مل�ستثمرين  تزويد  يتم  �أن 
مر�حل  �أي  حتقيق  يف  �مل��ح��رز  �لتقدم  ح��ول  معقول 
�الأ���س��ي��اء  �أو  �لتقنية  لتطوير  �مل�����س��روع  يف  رئي�سية 
�الأخرى �ملمولة، من خال �الإ�سد�ر كما هو مو�سح يف 
م�ستند�ت �لطرح �خلا�سة به، و�الإف�ساح يف م�ستند�ت 

ت��ق��دمي هذه  �سيتم خالها  �ل��ت��ي  �ل��ف��رت�ت  ع��ن  �ل��ط��رح 
�ملطلوبة  �ل�سو�بط  �أن  �مل��ادة  و�أو�سحت  �ملعلومات. 
من �ل�سخ�س �مل�سدر لاأ�سول �مل�سفرة، تت�سمن �لتاأكيد 
�ملن�سو�س  �الل��ت��ز�م  ��ستيفاء  ع��دم  حالة  يف  �أن��ه  على 
�أو  �لتقنية  عليه يف م�ستند�ت �لطرح �ملتعلقة بتطوير 
�الأ�سياء �الأخرى �ملمولة من خال �الإ�سد�ر، يتم ذكر ذلك 
يف �إعان �إىل �الأ�سخا�س �لذين قبلو� �لطرح، �إىل جانب 

�سرح تف�سيلي ب�ساأن ذلك.
و�إذ� كان من �ملحتمل ب�سكل معقول �أن يوؤثر �الإخفاق 
يف �لوفاء بااللتز�م على حقوق �مل�ستثمرين فيما يتعلق 
فعندئذ  نف�سه(،  �لتاأخر  )بخاف  �مل�سفرة  باالأ�سول 
يجب على �ل�سخ�س �مل�سدر حتديث م�ستند�ت �لطرح 
ذ�ت �ل�سلة، و�إباغ �مل�ستثمرين بحقهم يف �أي ��سرتد�د.
�اللتز�م  ت�سمل  �لباقية،  �ل�سو�بط  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�لفور  على  �ل��ط��رح  قبلو�  �ل��ذي��ن  �الأ�سخا�س  باإخطار 
بالتغير�ت �جلوهرية يف طبيعة بر�مج �لكمبيوتر �أو 
�مل�سفر  �الأ�سل  تدعم  �أخ��رى  تقنية  �أي  �أو  �لربوتوكول 
�مل�سفرة،  باالأ�سول  يتعلق  فيما  بحقوقهم  �ل�سلة  ذ�ت 

�إذ� مل ين�س �الأ�سل �مل�سفر على وجود  �أنه  �إىل  �إ�سافة 
حق للمالكني يف تقدمي مطالبة �سد �ل�سخ�س �مل�سدر، 
حلاملي  �ملقدمة  �ملز�يا  �أد�ء  يف  بالتق�سر  يتعلق  فيما 
�ل��ط��رح،  م�ستند�ت  يف  �ملو�سحة  �مل�سفرة  �الأ���س��ول 
ذلك  ع��ن  �ل��ط��رح  م�ستند�ت  تف�سح  �أن  يجب  فعندئذ 

للم�ستثمرين.
�الأ�سول  باأن�سطة  �خلا�س  �لنظام  ن�س  ذل��ك،  و�إىل 
�أي �سخ�س يقوم برتويج  �أنه يجب على  �مل�سفرة على 
�أن يتخذ �خلطو�ت  �أو طرح �أ�سول م�سفرة يف �لدولة 
�الأ���س��ول  ه��ذه  طبيعة  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  لر�سد  �ملعقولة 
عليها،  تقوم  �لتي  و�لتقنية  للنقل  وقابليتها  �مل�سفرة 
�إذ�  و�إخطار �لهيئة فور �لعلم بتغر �الأ�سول �مل�سفرة، 
�سلعية  رمزية  �أد�ة  كونه  من  �أو  �مل�سفر  �الأ���س��ل  تغر 
�لنظام،  ه��ذ�  مب��وج��ب  مالية  رم��زي��ة  �أد�ة  �أو  منظمة 
ومدى �نطباق �أو عدم �نطباق )ح�سب مقت�سى �حلال( 
�ملتطلبات ذ�ت �ل�سلة، فيما يتعلق بهذ� �الأ�سل �مل�سفر 
يف �سكله �ملحدث. كما حدد �لنظام �اللتز�مات �خلا�سة 
�أن��ه  على  فن�س  �ل��دول��ة،  يف  �مل�سفرة  �الأ���س��ول  بطرح 
�خلا�سة  �لطرح  م�ستند�ت  جميع  يف  تتو�فر  �أن  يجب 
لها  �لرتويج  �أو  طرحها  يتم  �لتي  �مل�سفرة،  باالأ�سول 
يف �لدولة فيما يتعلق بعملية طرح �الأ�سول �مل�سفرة �أن 
تكون و��سحة وعادلة ودقيقة وغر م�سللة، وكذ� �أن ال 
حتتوي على �أي بيان غر �سحيح حلقيقة جوهرية �أو 
تغفل بيان حقيقة جوهرية تكون الزمة جلعل �لبيانات 
�سوء  يف  م�سللة  غ��ر  �مل�ستند�ت  ه��ذه  يف  �ل����و�ردة 

�لظروف �لتي يتم تقدميها فيها.

6 �سوابط لطرح واإدراج الأ�سول امل�سفرة املعتمدة يف الإم�رات

 اعتماد التدابير الالزمة لمنع 
أي إساءة استخدام لألموال 

المجمعة
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على  يتعني  رئي�سية  تو�سيات  خم�س  �لتقرير  ق��دم 
يف  و�سعها  �لنا�سئة  ب��االأ���س��و�ق  �لتنظيمية  �جل��ه��ات 

�العتبار عند �سعيها لتعزيز �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال فيها.
وقد �ساهمت )�أيو�سكو( يف �إعد�د هذ� �لتقرير كجزء 
�لتابعة  �ل��دويل  �مل��ايل  �لهيك�ل  عمل  فريق  برنامج  من 

ملجموعة �لدول �لع�سرين لعام 2020. 
جلنة  رئي�س  �لزعابي،  عبيد  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�لنامية  �لنا�سئة  �الأ���س��و�ق 
تو�جه  �ملالية  �الأ�سو�ق  »�إن  و�ل�سلع:  �ملالية  �الأور�ق 
جديدة  مالية  منتجات  ظهور  نتي�جة  م�ستمرة  حتديات 
ذلك،  على  وبناء  �ملالية.  �لتقنيات  ��ستخد�م  وتعاظم 
ينبغ�ي على �جلهات �لتنظيمية لاأ�سو�ق �لنا�سئة تعلم 
كيفية �لتكيُّف و�ال�ستجابة �ل�سريعة للتحديات �جلديدة 
م  �لتي توؤثر على �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال �لعاملة فيها. ويقدِّ
�لتقرير عددً� من �لتو�سيات �لقيمة �لتي يجب ت�سجي��ع 
و�لنامية  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق  جلنة  يف  �الأع�ساء  �ل��دول 

على �الأخذ بها عند �سعيها لتعزيز �أ�سو�قها«.
للمنظمة  �لعام  �الأمني  �أن��دروز،  قال بول  من جانبه، 
�لتقرير  هذ�  د  »يج�سِّ �ملالية:  �الأور�ق  لهيئات  �لدولية 
�ملالية  �الأور�ق  لهيئات  �لدولية  �ملنظمة  قبل  من  م  �ملُقدَّ
�إىل  �لر�مية  م�ساعينا  �لع�سرين  �ل��دول  جمموعة  �إل�ى 
�لنا�سئة،  �مل��ال  ر�أ���س  �أ���س��و�ق  وم��رون��ة  �سامة  تعزيز 
دعم  يف  رئي�سي  دور  �أد�ء  �الأ���س��و�ق  لهذه  ميكن  حيث 
�أي�سًا  �لتقرير  هذ�  ويهدف  �لنامية.  �لدول  �قت�ساد�ت 
�لنا�سئة  ب��االأ���س��و�ق  �لتنظيمية  �جلهات  ت�سجيع  �إىل 
على ��ستغال �لفر�س �جلديدة، مبا يف ذلك تلك �ملتاحة 
�مل�ستد�م،  و�لتمويل  �ملالية  �لتكنولوجيا  جم��ايْل  يف 

لتطوير �أ�سو�قها«. 
»تطوير  ع��ن��و�ن  حت��ت  �مل��ن�����س��ور  �ل��ت��ق��ري��ر  يلخ�س 
و�لتحديات  �ل��ف��ر���س  �لنا�سئة:  �مل���ال  ر�أ����س  �أ���س��و�ق 
به  قامت  �ل��ذي  و�ملتو��سل  �ملكثف  �لعمل  و�حل��ل��ول« 
�للجنة يف خمتلف �جلو�نب �ملتعلقة بتطوير �الأ�سو�ق، 
�لتنظيمية،  و�الأط����ر  �ملوؤ�س�سية  �حل��وك��م��ة  م��ن  ب���دءً� 
و�نتهاًء باأ�سو�ق �سند�ت �لدين و�سيولة �الأ�سو�ق. كما 

�لتي  �لرئي�سية  �لتحديات  على  �ل�سوء  �لتقرير  ي�سلِّط 
تو�جهها �الأ�سو�ق �لنا�سئة يف �سعيها لتطبيق �ملعايي�ر 
وتطويرها.  �لقدر�ت  بناء  ف�ي  دوره��ا  وعلى  �لعاملية، 
�ملتاحة  �لفر�س  �لتقرير  ي�ستطلع  ذلك،  �إىل  وباالإ�سافة 
�مل�ستد�م  �لتمويل  خال  من  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق  لتطوير 

.»Fintech و�لت�كنولوجيا �ملالية
�لت�ي  ��ة  �الأول��يِّ �الآث���ار  بالتحليل  �لتقرير  وي��ت��ن��اول 
على   »19 كوفيد-  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  خلفها 
روؤو���س  تدفقات  على  �لرتكيز  مع  �لنا�سئة،  �الأ���س��و�ق 
�الأمو�ل �إىل �خلارج ومدى مرونة �لعمليات �لت�سغيلية 
لهذه �الأ�سو�ق يف ظل �جلائحة. ويلقي �لتحليل �ل�سوء 
على �أهمية و�سرورة تاأدية �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال لوظائفها 
�أن�سطة  ل��دع��م  �ل��ر�ه��ن��ة؛  �الأزم�����ة  خ�����س��م  يف  ب��ك��ف��اءة 

�القت�ساد �حلقيق�ي.  
�ل��ت��اب��ع ملجموعة  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
ُبغية  �ملحلية  �ملال  ر�أ�س  �أ�سو�ق  تطوير  �إىل  �لع�سرين  
�ملالية، ال�سيما  �ملرونة  �لنمو وتعزيز  �الإ�سهام يف دعم 

يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة.  
وينوه �لتقرير �إىل �أن �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال �لت�ي ت�ت�سم 
د توؤدي دورً�  بالعمق وتتمتع بال�سيولة و�لتنظيم �جليِّ
�لقطاع  �زدهار  وحتقيق  �القت�ساد  متويل  يف  حموريًا 
تت�سم  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق  �أن  من  �لرغم  وعلى  �خلا�س. 
بطبيعة متنوعة وخمتلفة، �إال �أنها ت�سرتك يف جمموعة 
من �خل�سائ�س �لت�ي قد تقف عائقًا �أمام �إيجاد �أ�سو�ق 

ر�أ�س مال �سليمة ومتينة �لبنيان. 
يف  و�لنامية  �لنا�سئة  �الأ���س��و�ق  جلنة  وت�ستعر�س 
هذ� �لتقرير بع�س �لثغر�ت �أو �ملعوقات �لت�ي تعرت�س 
�سبل  عن  ف�سًا  �سليمة،  �أم��و�ل  روؤو���س  �إيجاد  طريق 

معاجلة تلك �لثغر�ت و�ملعوقات.   
و�ح��د  نهج  وج���ود  ب��ع��دم  �لتقرير  ي��ق��رُّ  حي�ن  ويف 
م  ُي��ق��دِّ ف��اإن��ه  �مل��ال��ي��ة،  �الأ����س���و�ق  لتطوير  �ت��ب��اع��ه  ميكن 
�جلهات  م�ساعدة  �إىل  تهدف  رئي�سية  تو�سيات  خم�س 
�لتنظيمية باالأ�سو�ق �لنا�سئة على زيادة عمق �الأ�سو�ق 

�لعاملة فيها.

الناشئة  األس��واق  لجنة  أصدرت 
المنظمة  لجان  أكبر  والنامية- 
المالية  األوراق  لهيئات  الدولية 
األوراق  هيئة  برئاسة  )أيوسكو(- 
اإلم��ارات،  بدولة  والسلع  المالية 
التي  التحديات  يستعرض  تقريرًا 
والفرص  الناشئة  األسواق  تواجه 
المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس 
محرك�ات  بوصفها  فيها؛  المال 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  رئيسية 
والشمول  المالية  المرونة  وتعزيز 

المالي.

برئاسة هيئة األوراق المالية والسلع

جلنة بـ»اأيو�سكو« ت�سدر تقريرًا عن �سبل تطوير اأ�سواق امل�ل الن��سئة

التقرير يبحث أهم الحلول 
والتوصيات لزيادة عمق 
األسواق ودعم نموها
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�الجتماع  يف  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �ساركت 
لهيئات  �لدولية  للمنظمة  و�الأربعني  �خلام�س  �ل�سنوي 
تقنيات  ع��رب  ُع��ق��د  �ل����ذي   IOSCO �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق 
�لتو��سل عن بعد، ومت خاله بحث �الآثار �لتي خلفتها 
�أ�سو�ق ر�أ�س  جائحة فرو�س كورونا )كوفيد19( على 
�ملال، وكذلك مناق�سة م�سائل �أخرى ذ�ت �أولوية بالن�سبة 
�إىل �لهيئات �ملُنظمة لاأور�ق �ملالية و�لهيئات �الإ�سر�فية 

و�لرقابية يف �لوقت �حلا�سر.
 مثل �لهيئة يف �جتماعات �ملنظمة د. عبيد �لزعابي 
)�أي��و���س��ك��و(،  رئي�س  ن��ائ��ب  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

و�سارك فيها  480 ع�سوً� ميثلون 159 دولة.   
�إد�رة  ملجل�س  �فرت��سية  �جتماعات  �لفعالية  تخلل 
ي�سم  �ل��ذي  �ملالية  �الأور�ق  لهيئات  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة 
�لنامية  �الأ�سو�ق  و�ل�سلع، وجلنة  �ملالية  �الأور�ق  هيئة 
عبيد  د.  ير�أ�سها  �لتي  �ملنظمة  جل��ان  �أك��رب  و�لنا�سئة 
�لزعابي، و�للجان �الإقليمية �الأربع �ملنبثقة عن �ملنظمة، 
و�ختتمت  �ملنت�سبني،  لاأع�ساء  �ال�ست�سارية  و�للجنة 

باجتماع جلنة �لروؤ�ساء.
ذ�ت  �لعمل  حم��اور  على  �لتقّدم  �للجان  ناق�ست  و 
بالتمويل  و�ملت�سلة  �ملنظمة  �إىل  بالن�سبة  �الأول��وي�����ة 
�مل�ستد�م، وخماطر �ال�ستقر�ر �ملايل، وجتزئة �الأ�سو�ق، 
�لفردي.  �ال�ستثمار  �أ�سو�ق  و�سلوك  �الأ�سول،  و�إد�رة 
كما بحثت  �سبل �مل�ساهمة يف حتقيق هذه �الأولويات مع 
تلبية �حتياجات �الأع�ساء يف جماالت مثل �لتكنولوجيا 
�ملالية »فينتك«، و�لت�سدي لهجمات �لف�ساء �الإلكرتوين، 

و�مل�ساعد�ت �لفنية، وبناء �لقدر�ت. 
جلميع  عام  �فرت��سي  باجتماع  �لفعالية  و�ْخُتتمت 
لد�ئرة  �لفر�سة  الإتاحة  �لروؤ�ساء؛  جلنة  يف  �الأع�ساء 
يف  �ملنظمة  قيادة  مب�ساركة  �ملنظمة  �أع�ساء  من  �أو�س�ع 
�لعمل على م�سائل تت�سل بالتمويل �مل�ستد�م، و�لو�ساطة 
�ملالية غر �لبنكية، وجتزئة �الأ�سو�ق، وجائحة فرو�س 
ل �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال  كورونا، و�لتي باتت جميعها ُت�سكِّ

يف �أنحاء �لعامل يف وقتنا �حلا�سر. 
�ج��ت��م��اع��ه  يف  �مل��ن��ظ��م��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع��ت��م��د  و 
وهي:   ،2021 لعام  �أولوية  ذ�ت  �إ�سافية  مو�سوعات 
�لو�ساطة  يف  �لنظامية  و�ملخاطر  �مل���ايل،  �ال�ستقر�ر 
�ملالية غر �لبنكية، و �لعمل عن بعد، و�ملخاطر �لناجمة 
عن �ل�سلوكيات �ل�سيئة يف �الأ�سو�ق، وعمليات �الحتيال 
فرو�س  جائحة  ظل  يف  �لت�سغيلية  و�ملرونة  و�لغ�س، 

كورونا.

التمويل امل�صتدام
جمل�س  �فتتح  �مل�����س��ت��د�م،  �لتمويل  يخ�س  وفيما 
ك��ارين،  م��ارك  �أج���ر�ه  بحو�ر  �جتماعه  �ملنظمة  �إد�رة 
�مل��ب��ع��وث �الأمم����ي �خل��ا���س �مل��ع��ن��ي ب��ال��ع��م��ل �مل��ن��اخ��ي 
�ل�ساد�س  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  وم�ست�سار  و�لتمويل 
و�لع�سرين �ملعني بتغر �ملناخ )COP26(، حول �أهمية 

�الإف�ساحات �ملتعلقة باال�ستد�مة. 
و�سع  من  �لغر�س  �ملنظمة  �إد�رة  جمل�س  ناق�س  و   
�لعاملية  �ملبادر�ت  �إىل  ي�ستند  ُمت�سق و�سامل  �إطار عمل 
من  ُيطلقها حتالف  و�لتي  �ل�سركات  باإف�ساحات  �ملعنية 
بالتمويل  �ملتعلقة  �ملعاير  ت�سع  �لتي  �لدولية  �جلهات 
موؤ�س�سة  قبل  من  �ملطروحة  �ملقرتحات  و�إىل  �مل�ستد�م 
�ملعاير �لدولية الإعد�د �لتقارير �ملالية بهدف �إيجاد �آلية 
لو�سع �ملعاير. ويرت�أ�س �ملنظمة حاليًا جمل�س �لرقابة 
�لذي يتوىل �الإ�سر�ف على �لعمل �لذي تقوم به موؤ�س�سة 
منظور  م��ن  �ملالية  �لتقارير  الإع���د�د  �ل��دول��ي��ة  �ملعاير 

�مل�سلحة �لعامة.
�أن يو��سل فريق  �إد�رة �ملنظمة على  وو�فق جمل�س 
�ملجاالت  َبحث  �مل�ستد�م  بالتمويل  �ملعني  �ملنظمة  عمل 

�لتالية:

متطلبات  يتجاوز  مبا  �إلز�ميًا  �الإف�ساح  جعل  �سبل 
Comply or Ex-المتثال� عدم  تف�سر  �أو  "�المتثال 

 ."plain

�لتقارير  الإعد�د  �لدولية  �ملعاير  موؤ�س�سة  مع  �لعمل 
�لورقة  يف  �ملت�سمنة  �لتو�سيات  تلبية  ل�سمان  �ملالية 
�ملالية  ل��اأور�ق  �ملُنظمة  �جلهات  لتوقعات  �ال�ست�سارية 

من حيث �مل�سمون و�حلوكمة. 
�سمان  �إط��ار  بو�سع  �ملتعلقة  باملناق�سات  �الرت��ق��اء 

لاإف�ساحات �ملتعلقة باال�ستد�مة.
�الأخ��رى  �الأع��م��ال  كذلك  �الإد�رة  جمل�س  ناق�س  كما 
�مل�ستد�م  بالتمويل  �ملعني  �لعمل  فري�ق  بها  ق��ام  �لتي 
وما  ب��اال���س��ت��د�م��ة،  �ملتعلقة  �الإف�����س��اح��ات  يخ�س  فيما 
ُيعرف بظاهرة �لغ�سل �الأخ�سر،�أي ت�سليل �مل�ستثمرين 
�لبيئية  �لفو�ئد  �أو  لل�سركات  �لبيئية  �ملمار�سات  حول 
تز�يد  بحث  كما  تقدمها.  �لتي  و�خل��دم��ات  للمنتجات 
باحلوكمة  �ملت�سلة  للبيانات  مة  �ملقدِّ �جلهات  �أن�سطة 
�لبيئية و�الجتماعية وحوكمة �ل�سركات ESGو�أن�سطة 
بت�سنيف  يتعلق  فيما  �الئ��ت��م��اين  �لت�سنيف  وك���االت 
�لبيئية  �حلوكمة  ق�سايا  يف  �أد�ئها  حيث  من  �ل�سركات 

و�الجتماعية وحوكمة �ل�سركات. 

بحث تأثيرات جائحة )كوفيد- 19( والتمويل المستدام واالستقرار المالي وسلوك المستثمرين األفراد

»الأوراق امل�لية« ت�س�رك يف الجتم�ع ال�سنوي للمنظمة الدولية 
لهيئ�ت الأوراق امل�لية »اأيو�سكو«
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جمموعة العمل املعنية باال�صتقرار املايل
عمل  يف  �ملقبلة  �خلطو�ت  �ملنظمة  �إد�رة  جمل�س  بحث  كما 
�لذي  �لتاأثر  �إز�ء  �مل��ايل  باال�ستقر�ر  �ملعنية  �لعمل  جمموعة 
�لو�ساطة  على  م��ار���س  يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �ال���س��ط��ر�ب��ات  خلفته 
�لنقدي�ة،  �ال�ستثمار  �سناديق  على  ال�سيما  �الأ�سو�ق،  يف  �ملالية 
�ل�سند�ت  و�سيولة  �مل��ال،  ر�أ���س  مفتوحة  �ال�ستثمار  و�سناديق 

و�لهام�س. 
و�أعرب �الأع�ساء عن �لتز�مهم �لتام بتعزيز �أو��سر �لتعاون 
د�خل �ملنظمة ومع جمل�س �ال�ستقر�ر �ملايل فيما يتعلق مبعاجلة 
�مل�سائل �لتي �أوجدتها �ال�سطر�بات �لتي ع�سفت باأ�سو�ق ر�أ�س 

�ملال يف مار�س.  
فريق �لعمل �ملعني ب�سلوك �أ�سو�ق �ال�ستثمار �لفردي

�عتمد جمل�س �الإد�رة �لتقرير �لذي �أعّده فريق �لعمل �ملعني 
ب�سلوك �أ�سو�ق �ال�ستثمار �لفردي بهدف م�ساعدة �أع�ساء �ملنظمة 
�لنا�سئة �ملتعلقة بال�سلوكيات �ملمار�سة يف  يف معاجلة �مل�سائل 
�أ�سو�ق �ال�ستثمار �لفردي ب�سبب �جلائحة وغرها من �الأزمات 
�ملماثلة. وحدد �لتقرير �ملحركات �لتي تدفع بال�سلوكيات �ل�سيئة 
و�لهيئات  �ل�سركات  قبل  من  �ملتخذة  و�الإج��ر�ء�ت  �لظهور  �إىل 
تلحق  �ل��ت��ي  �الأ���س��ر�ر  وتقليل  �مل��خ��اط��ر  م��ن  للحد  �لتنظيمية 
�الأخرى  �الأعمال  �الإد�رة  ناق�س جمل�س  �الأفر�د. و  بامل�ستثمرين 
�مل�ستثمرين يف  ثقة  �لعمل يف �سبيل تعزيز  بها فريق  قام  �لتي 

�الأ�سو�ق.

تكليفات جديدة
 و�فق جمل�س �الإد�رة على �لقيام مبزيد من �لعمل وهي كما  

يلي:
�لتدقيق  للجان  تو�سيات  �أو طرح  • و�سع ممار�سات جّيدة 

ب�ساأن �نخفا�س قيمة �ل�سهرة.
• ن�سوء م�سائل حمتملة متعلقة بالتقييم يف �لتقارير �ملالية 

وعمليات �لتدقيق و�الإف�ساح. 
19( على �لهياكل  )كوفيد  كورونا  فرو�س  جائحة  • تاأثر 
متناهية �ل�سغر الآليات �لتد�ول يف �ل�سوق �لثانوية، وعمليات 

من�سات �لتد�ول، و�لتخطيط ل�سمان ��ستمر�رية �الأعمال.
ر�سميًا  �الع��رت�ف  مت  للمنظمة،  �ل�سنوي  �الجتماع  وخ��ال 
�لتفاهم  م��ذك��رة  يف  �أط��ر�ف��ًا  بو�سفهم  ج��دي��دة  هيئات  بخم�س 
�الأطر�ف  �لتفاهم متعددة  �ملوقعة على مذكرة  �الأطر�ف  متعددة 
ب�ساأن �لتعاون وتبادل �ملعلومات، من بينهم �سلطة دبي للخدمات 

�ملالية.
وقال �آ�سلي �آلدر، رئي�س جمل�س �إد�رة �ملنظمة �لدولية لهيئات 
غم من �أن �الجتماع �ل�سنوي ُعِقد عرب  �الأور�ق �ملالية: "على �لرُّ
�الإنرتنت هذ� �لعام، �إال �أن �الأع�ساء قد �أحرزو� تقدمًا كبرً� يف 
و�لق�سايا   )19 )كوفيد  جائحة    عن  �لنا�سئة  �ملخاطر  مو�جهة 
و�لتمويل  �ملناخي  بالتغر  �ملتعلقة  تلك  مثل  �ملُهمة  �الأخ���رى 
�ل�سريعة  �ال�ستجابة  على  قدرتها  �ملنظمة  �أثبتت  وقد  �مل�ستد�م. 
و�لفاعلة لاأحد�ث �لتي قد ُتلِحق �ل�سرر بامل�ستثمرين وُتقو�س 

نز�هة �الأ�سو�ق". 

و�ل�����س��ل��ع    �مل���ال���ي���ة  �الأور�ق  ه��ي��ئ��ة  �ت���خ���دت    
بوكيل  �خلا�سة  �ملو�د  بتفعيل  �لكفيلة  �الإج��ر�ء�ت 
�لهيئة  �إد�رة  �مل�ساهمني �سمن قر�ر رئي�س جمل�س 
دليل  �عتماد  ب�ساأن  2020م  ل�سنة  )3/ر.م(  رق��م 
�سمن  وذل��ك  �لعامة،  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة 
�مل�ساهمني  ح�����س��ور  تفعيل  يف   �لهيئة  م�ساعي 
�الأقلية  يف �جتماعات �جلمعية �لعمومية لل�سركات 
�ملتبعة  �ملمار�سات  �أف�سل  وف��ق  �لعامة  �مل�ساهمة 
�تخاذ  يف  م�ساركتهم  على  منها  وحر�سًا  عامليًا، 
مناق�سة  على  وت�سجيعهم  �آر�ئهم  و�إبد�ء  �لقر�ر�ت 

م�ساريع �لقر�ر�ت.
�ملقام  �مل�ساهمني يف  �آلية وكيل  تفعيل  يهدف  و 
�الأول �إىل حماية حقوق �مل�ستثمرين �الأقلية، ف�سًا 
عن متكينهم من �إي�سال ��ستف�سار�تهم ومقرتحاتهم 
بن�ساط  م��اح��ظ��ات��ه��م �خل��ا���س��ة  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف 
�ملايل. وتعد هذه �خلطوة )وكيل  �ل�سركة و�أد�ئها 
�حلوكمة  �سو�بط  �آليات  الأحد  تفعيًا  �مل�ساهمني( 

للحوكمة  �جلديد  �ل��ق��ر�ر  ت�سمنها  �لتي  �جل��دي��دة 
�ل�سادر �لعام 2020، كما �أنها متثل تطويرً� نوعيًا 
�جلمعيات  �ج��ت��م��اع��ات  خ��ال  �لت�سويت  الآل��ي��ات 
�أد�ء  تقييم  يف  �الإ�سهام  �ساأنه  من  مبا  �لعمومية 
�مل�ساهمني  م�ساركة  وتو�سيع  �الإد�ر�ت  جمال�س 
�لعمومية؛  �جلمعية  ق���ر�ر�ت  على  �لت�سديق  يف 
�لعامة  �ملنفعة  �سيمثل  �الأقلية  �مل�ساهمني  فوكيل 
�جلمعية  �ج��ت��م��اع��ات  خ��ال  �الأق��ل��ي��ة  للم�ساهمني 

�لعمومية ويعك�س �هتماماتهم وم�ساحلهم. 
)�ملتعلقة   40 �مل���ادة  ن�سو�س  �أن  �إىل  ي�سار   
�لر�بع  �لف�سل  من  �لعمومية(  �جلمعية  باجتماع 
رئي�س  ق��ر�ر  من  �لعمومية(  للجمعية  )�ملخ�س�س 
2020م  ل�سنة  )3/ر.م(  رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
�مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة  دليل  )�عتماد  ب�ساأن 
و)2(   )1( �ملو�د  �خل�سو�س  وجه  وعلى  �لعامة(، 
�لقو�عد �خلا�سة  بالتف�سيل  قد نظمت  و)3( و)4( 

بوكيل �مل�ساهمني.

للمقا�سة  دب��ي  �سركة  �مل��ايل   دب��ي  �سوق  �أطلق 
ر�سميًا  )ذ.م.م.(  ل��اإي��د�ع  دب��ي  و�سركة  )ذ.م.م.( 
ك�سركتني م�ستقلتني خلدمات ما بعد �لتد�ول. وُتعد 
�أول �سركة م�ستقلة يف جمال  للمقا�سة  �سركة دبي 
 central �ملالية  لاأور�ق  �ملركزي  �لتقا�س  خدمات 
�الإقليمي،  �مل�ستوى  على   counterparty CCP
يف حني ُتعد �سركة دبي �الإيد�ع �ملركزي �أول �سركة 
�ملالية  ل��اأور�ق  �ملركزي  �الإي��د�ع  م�ستقلة خلدمات 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وت��ع��ت��م��د �ل�����س��رك��ت��ان �ل���ر�ئ���دت���ان ع��ل��ى �الأط���ر 
هيئة  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �مل�ستوى  عاملية  �لتنظيمية 
�الأور�ق �ملالية و�ل�سلع، عاوة على �لبنية �لتقنية 
من�سة  �إىل  �لناجح  �لتحول  �أتاحها  �لتي  �ملتطورة 
Packaged CCP من  �ملتكامل  �ملركزي  �لتقا�س 
�ملو�فق  �الأح��د  من  �بتد�ء  �لعاملية  نا�سد�ك  �سركة 
مكانة  ي�سعهما يف  �لذي  �الأم��ر   ،2020 مار�س   15
مثالية الإحد�ث نقلة نوعية يف جمال خدمات ما بعد 

�لتد�ول يف دولة �الإمار�ت.
على  ُبذلت  مكثفة  جهودً�  �الإجن��از  هذ�  ويتّوج 
�ل�سوق  هيكل  لتطوير  �ملا�سيني  �لعامني  م��دى 
�ملمار�سات  �أف�سل  وفق  �لتد�ول  بعد  ما  وخدمات 
�لعاملية مبا يكّر�س مكانته �لر�ئدة يف قيادة جهود 
و�إقليميًا،  حمليًا  �ملال  �أ�سو�ق  قطاع  يف  �لتطوير 

و�سركة  للمقا�سة  دب��ي  �سركة  �إط���اق  �أن  ِع��ل��م��ًا 
�لرت�خي�س  كافة  �إجن��از  عقب  ياأتي  لاإيد�ع  دبي 
من  ك��ل  قبل  م��ن  �ملطلوبة  �لر�سمية  و�مل��و�ف��ق��ات 
�لتنمية  ود�ئ���رة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة 

�القت�سادية يف دبي )�قت�سادية دبي(.
“ياأتي  و�ل�سلع:  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  وقالت 
جهود  ���س��وء  يف  للمقا�سة  دب���ي  ���س��رك��ة  ت��د���س��ني 
موؤ�س�سات  لتطوير  �مل���ايل  دب��ي  و���س��وق  �لهيئة 
و�ملمار�سات  �ملعاير  �أف�سل  وفق  �ملالية  �الأ�سو�ق 
طريق  على  هامة  خطوة  كذلك  ُيعد  كما  �لدولية، 
�إىل  �ملالية  �الأ���س��و�ق  ترقية  طريق  خارطة  تنفيذ 

متقدمة. �أ�سو�ق 
�ل��ط��ري��ق  م���ّه���دت  “�لهيئة    �أن  و�أو����س���ح���ت 
دويل،  �ع��رت�ف  ذ�ت  مقا�سة  �سركات  لرتخي�س 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق��ر�ر  باإ�سد�ر  وذل��ك 
�أعمال  تنظيم  ب�ساأن   2016 ل�سنة  )22/ر.م(  رقم 
عمليات  تنظيم  بهدف  �مل��رك��زي  �لتقا�س  �سركة 
توزيع  و�إعادة  �ملالية  �الأور�ق  �سوق  يف  �لتقا�س 
ينتقل  بحيث  �مل��ايل،  �ل�سوق  د�خل  �ملنفذة  �ملهام 
�الأفقي  �لنموذج  �إىل  �لر�أ�س  �لنموذج  من  �ل�سوق 
م�ستقلة  �سركة  �ستتوىل  �إذ  �الأن�سطة؛  تنظيم  يف 
و�أخ���رى  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  يف  �ل��ت��ق��ا���س  �أن�����س��ط��ة 

لاإيد�ع”.

استنادًا لقرار دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

  تفّعيل اآلية وكيل امل�س�همني عند امل�س�ركة يف اجلمعي�ت العمومية

�سوق دبي يطلق �سركتني لـ»املق��سة« و»الإيداع«
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�ملالية  �الأور�ق  لهيئة  �ال�ست�ساري  �ملجل�س  بحث 
و�ل�سلع �سبل تفعيل دور �سانع �ل�سوق يف �أ�سو�ق ر�أ�س 
�ملال بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومعاير و�سو�بط 

�إطاق من�سات �ل�سركات �ملتو�سطة و�ل�سغرة.
�لزعابي  عبيد  د.  ���س��ع��ادة  برئا�سة  �الج��ت��م��اع  عقد 
�أع�سائه من  للهيئة، ومب�ساركة كامل  �لتنفيذي  �لرئي�س 
مديري  وبح�سور  �ل��دول��ي��ني،  و�مل�ست�سارين  �خل���رب�ء 

وم�ست�ساري �لهيئة وممثلي �الأ�سو�ق �ملالية.
�الجتماع  بد�ية  يف  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقدم 
-�لذي مت عرب تقنيات �الت�سال �ملرئي عن بعد- عر�سًا 
�لهيئة،  عليها  تعمل  �لتي  و�ملبادر�ت  �مل�سروعات  الأهم 

و�آخر �مل�ستجد�ت بهذ� �خل�سو�س.

 �صانع ال�صوق
وج��وب  ع��ل��ى  للهيئة  �ال���س��ت�����س��اري  �ملجل�س  ���س��دد 
�لعمولة  من  جزء  كرد  �ل�سوق  ل�سناع  حمفز�ت  توفر 
�ل��ت��ز�م��ات  �ل�����س��ر�ئ��ب وم��ن  م��ن  Rebate، و�الإع��ف��اء 

�تفاقيات  وجود  �سرورة  موؤكد�  �ملك�سوف،  على  �لبيع 
�ملنظمة  �ل�سوق  يف  �ل�سوق  �سناع  جميع  مع  مكتوبة 
تتطلب منهم تقدمي عرو�س �أ�سعار على �أ�سا�س منتظم 
�ملنظم،  �ل�سوق  هذ�  يف  �لتد�ول  وحجم  لطبيعة  وفقًا 
حيث:  م��ن  �ل�سوق  �سناع  على  �الل��ت��ز�م��ات  وحت��دي��د 

�ل�سعر و�حلجم و�لهام�س.
بني  �ل��ت��و�زن  حتقيق  ب�سرورة  �ملجل�س  و�أو���س��ى 
�ل�سوق  ل�سناعة  و�حلاجة  �اللتز�مات،  وبني  �حلو�فز 
بجانب   .Small cap �ل�سيولة  قليلة  �الأ���س��ه��م  على 
�سانع  حاجة  وكذلك   ،Large cap �ل�سائلة  �الأ�سهم 
على  �لبيع  مثل  خالها  م��ن  ليعمل  الأدو�ت  �ل�����س��وق 

�ملك�سوف و�سناديق �ملوؤ�سر�ت وغرها.
�الجتماع   خمرجات  �أ���س��ارت  ذل��ك،  �إىل  وباالإ�سافة 
�إىل عدة نقاط �أخرى من بينها �أن وجود �سناع �ل�سوق 

جانب  م��ر�ع��اة  ووج���وب  �الأ���س��ع��ار،  �سفافية  ي�سمن 
وخ�سائ�س  �ملحدد،  �ل�سوق  وهيكل  وحجم  �ل�سيولة، 
�ل�سوق،  �سانع  ن�ساط  تفعيل  �أو  تبني  قبل  �ل��ت��د�ول، 
مني يوفرون �سيولة  ومر�عاة �أن �سانعي �ل�سوق �ملنظَّ
)م��وف��ري  ب���دور  �ل��ق��ي��ام  منهم  ُي��ط��ل��ب  وق���د  م�ستمرة، 
وحتديد  �ل�سوق  �سناع  تنظيم  بدون  و�أنه  �ل�سيولة(، 

�لتز�ماتهم قد تختفي �ل�سيولة يف �أوقات �لتقلبات.
و�أ�سار �إىل �أن �سناع �ل�سوق يحتاجون الأحجام عالية 
لتحقيق عموالت وحتقيق مكا�سب ت�سجعهم على �سناعة 
�ل�سوق، و�أنه يتعني على �جلهات �لتنظيمية �النتباه، �إىل 
 Wash sales �إىل  يلجاأو�  قد  �ل�سوق  �أن بع�س �سناع 
لزيادة �لعموالت، و�سرورة ��ستيعاب دور �لتكنولوجيا 

وتكاليفها يف �إيجاد حو�فز ل�سناعة �ل�سوق.

واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  من�صات 
فيما  �ملجل�س  �أع�ساء  قدمها  �لتي  �ملد�خات  لفتت   
يخ�س من�سات �ل�سركات �ملتو�سطة و�ل�سغرة، �إىل �أن 
�لو�سول للتمويل من خال �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال باإمكانه 
يف  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  منو  تعزيز  يف  ي�سهم  �أن 
�الإ�سافية  �لوظائف  �لعديد من  �الإمار�ت وتوفر  دولة 
�إدر�ج  �أن يتم  على مدى �ل�سنو�ت �لتالية، و�أنه يتعني 
فقط على هذه  �ملحلية  �ل�سغرة و�ملتو�سطة  �ل�سركات 

وتقليل  �الإدر�ج،  متطلبات  ت�سهيل  وكذلك  �ملن�سات، 
�ملب�سط  �الإف�����س��اح  ت��وج��ه  تبني  م��ع  �الإدر�ج،  تكلفة 
موثوقية  �سرورة  ومر�عاة  �لكاملة،  �لن�سرة  من  بداًل 

�الإف�ساح �ملايل.
�لتنظيمية  �جلهة  تخت�س  �أن  �ملهم  من  �أن��ه  وبينت 
�ل�سغرة  �ل�����س��رك��ات  من�سة  ه��ي��ك��ل  ع��ل��ى  ب��امل��و�ف��ق��ة 
�حلفظ  وترتيبات  �لقو�عد  كتاب  )مثل  و�ملتو�سطة 
فح�س  ع��ن  بنف�سها  ت��ن��اأى  و�أن  و�لع�سوية(،  �الآم���ن 

ن�سرة �الإ�سد�ر �أو �أمور �الإدر�ج.
و�سددت على �أنه عند تطوير �ملن�سات، يجب �لنظر 
�ل�سر�كة  هياكل  ذلك  يف  مبا  �الأ�ساليب  من  �لعديد  يف 
ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل���ا����س، م��ع م���ر�ع���اة دور 
�الإد�رة  جمل�س  جعل  يتعني  كما  �لقائمة،  �لبور�سات 
م�ساهمي  حلماية  �لرقابة  وتوفر  �ملاك،  عن  م�ستقًا 
�الأقلية، و�الإف�ساح عن �تفاقيات �لطرف �لثالث، ف�سًا 
وعمليات  �لد�خلية  �الإد�رة  معلومات  على  �لرقابة  عن 
spon-  �لتدقيق، ومع ذلك فاإنه البد من وجود �لر�عي
و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �ل�سركات  خربة  الأن  نظرً�   ،ser

و�إع���د�د  �حلوكمة  �أنظمة  يخ�س  فيما  حم���دودة  تعد 
�ال�ستفادة  ميكن  ف��اإن��ه  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �لتقارير. 
و�ل��ذك��اء  "�لبلوك�سني"  )مثل  �حلديثة  �لتقنيات  م��ن 
�ال�سطناعي( لتوفر حلوٍل ت�سهم يف خف�س �لتكاليف 

وجعل �لعملية �أكر كفاءة وفعالية.
يكون  �أن  ي��ت��وق��ع  �أن����ه  �إىل  �مل��ن��اق�����س��ات  وخ��ل�����س��ت 
�مل�ستثمرون �الأفر�د هم �ملعنيون بهذه �ل�سركات، يف حني 
باالأ�سهم  حمدود  �هتمام  �مل�ستثمرين  كبار  لدى  �سيكون 
كما  �خل��روج،  يف  �سعوبة  �سيجدون  الأنهم  �ل�سغرة، 
�أكدت على �سرورة حتقيق �لتو�زن بني حماية �مل�ستثمر 
وفئة  م�����س��ت��وي��ات  م���ر�ع���اة  م��ع  �مل��ت��ط��ل��ب��ات،  وتب�سيط 
وتلبية  �لقطاع  هذ�  يف  �سي�ساركون  �لذين  �مل�ستثمرين 

متطلبات حماية �مل�ستثمر وفًقا لذلك.

خالل اجتماع عقده عن بعد

املجل�س ال�ست�س�ري للهيئة يبحث �سبل تفعيل دور �س�نع ال�سوق  

االجتماع يناقش ضوابط 
إطالق منصات للشركات 

الصغيرة والمتوسطة
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جديدة  ن�سخة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة   �أطلقت 
�لعديد  مت�سمنًا   )SCA UAE( �ل��ذك��ي  تطبيقها  م��ن 
م��ن �مل���ز�ي���ا و�خل�����س��ائ�����س �مل���ط���ورة، وذل����ك م��و�ك��ب��ًة 
للم�ستحدثات �لرقمية يف جمال �لتطبيقات �لذكية، ومبا 
�الإم��ار�ت  دول��ة  حكومة  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  يتما�سى 
�إىل  �حلكومية  �مل��ع��ام��ات  ك��اف��ة  حت��وي��ل  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 

معامات رقمية.
كافة  �إىل  للو�سول  ب��و�ب��ة  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  وي��ع��د 
�مل�ستثمرين  جلمهور  �لهيئة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
من  �ملحدثة  �لن�سخة  وتتميز  و�ملهتمني.  و�ملتعاملني 
�لتطبيق بت�سميم جذ�ب و�أكر تفاعلية مع �مل�ستخدمني، 
و�خل�سائ�س  �خل��دم��ات  لكافة  �ل��و���س��ول  ي�سمن  مب��ا 
�لذكية،  و�الأجهزة  �لهو�تف  با�ستخد�م  وي�سر  ب�سهولة 
�أي  من  �خلدمات  وتلقي  �ملعامات  كافة  �إج��ر�ء  ويتيح 

مكان على مد�ر �ل�ساعة.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي،  عبيد  د.  �سعادة  وق��ال 
للهيئة: "�أثبتت �لتجربة �لتي منر بها حاليًا يف مو�جهة 
جائحة كورونا �أهمية �ال�ستثمار �الأمثل يف �لتطبيقات 
كامل-  ب�سكل  عليها  �العتماد  موؤخرً�  مت  و�لتي  �لذكية، 
و�ملنتجات  �خل��دم��ات  كافة  لتلقي  �ح���رت�زي-  ك��اإج��ر�ء 
�الأعمال  ��ستمر�رية  �سمان  يف  �أ�سهم  مبا  �حلكومية، 
"�نطاقًا  �أنه  و�أو�سح  عالية".  بجودة وكفاءة ومرونة 
�لوطنية  �الأجندة  موؤ�سر�ت  لتحقيق  �لهيئة  �سعي  من 
�ملتعلقة باخلدمات �لذكية و�لذكاء �ال�سطناعي الإحد�ث 
�لرقمية  �خلدمات  تقدمي  جمال  يف  �ساملة  نوعية  نقلة 
من  �لهيئة  �سارعت  فقد  �لعاملية؛  �ملعاير  �أف�سل  وف��ق 
وتوظيف  �مل�ستجد�ت  مبو�كبة  �جلديد  �لتحديث  خال 
مميزة  خ�سائ�س  و�بتكار  �ال�سطناعي  �لذكاء  تقنيات 
�أثناء  للم�ستخدم  �الإيجابية  �لتجربة  تعزيز  يف  ت�سهم 

تلقي �خلدمة".
و�أ�ساف �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة: "يرتبط �لتطبيق 
مت  �ل��ذي   )Chatbot( �الآيل  �مل�ستجيب  بنظام  �ملحدث 
�إذ  �ال�سطناعي؛  �ل��ذك��اء  خا�سية  با�ستخد�م  تطويره 
وكذلك  �لعامة  �ال�ستف�سار�ت  �إر�سال  للمتعاملني  يتيح 
تاليًا  �لنظام  ليقوم  �لت�سريعات،  ع��ن  �ال�ستف�سار�ت 
بيانات  ق��اع��دة  و�ق���ع  م��ن  تلقائيًا  �الإج���اب���ات  ب��ت��وف��ر 

�لت�سريعات �خلا�سة بالهيئة.
�حل�سري،  خليفة  حممد  �سعادة  قال  جانبه،  "من 
�مل�ساندة:  �خل��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�لتطبيقات  يف  �ال�ستثمار  خ��ال  من  �لهيئة  "ت�سعى 
�لرقمية  �لتقنية لتحديث من�ستها  �لذكية و�مل�ستحدثات 
�ملعاير  �أف�سل  وف��ق  �الإلكرتونية  ببنيتها  و�الرت��ق��اء 
�لتطور  مو�كبة  يف  �حلكومية  و�لتوجهات  �ل��دول��ي��ة 

متكن  و�ساملة  نوعية  نقلة  �إح����د�ث  وك��ذل��ك  �ل��رق��م��ي، 
معدالت  �أع��ل��ى  يحقق  مب��ا  متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن 
ف��اإن  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �ملتعاملني،  و���س��ع��ادة  ر���س��ى 
�الأع��م��ال  ��ستمر�رية  �سمان  دع��م  م��ن  �ستمكن  �ملن�سة 
تقليل  خال  من  �ملوظفني  على  و�جلهد  �لوقت  وتوفر 
�ملتطلبات �لت�سغيلية لتقدمي �خلدمات و�أر�سفة �لوثائق 
للمو�رد  �الأمثل  �ال�ستخد�م  من  يعزز  مبا  و�مل�ستند�ت، 

�ملتاحة".
�لرقمية  �ملن�سة  �إط��اق  "يرتجم  �سعادته:  و�أ�ساف 
عجلة  دفع  �إىل  �لر�مية  �لهيئة  جهود  �جلديدة  بحلتها 
�مل�ستمر  و�لتطوير  �لتح�سني  خال  من  �لذكي  �لتحول 
خلدماتها وتب�سيط �إجر�ء�تها، �الأمر �لذي ي�سهم بدوره 
و�أكر  �أذك��ى  حياة  الأ�سلوب  �ملتعاملني  تبني  تعزيز  يف 
�الأور�ق  �إيجابًا على قطاع  ينعك�س  �لذي  �الأمر  مرونة، 

�ملالية بالدولة ويعزز من تناف�سيته".
�لعربية  �ل��ل��غ��ت��ني  ي��دع��م  �ل����ذي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق-  وي��ت��ي��ح 
و�الجنليزية– للم�ستخدمني �الطاع على كافة �لبيانات 
و�ملعلومات �ل�سادرة عن �لهيئة من ت�سريعات وتعاميم 
�إىل جانب �الطاع على  و�سو�بط و�إجر�ء�ت و�أخبار، 

و�ل�سركات  �لهيئة  قبل  من  �ملرخ�سة  �ل�سركات  قو�ئم 
على  �لتعرف  للم�ستخدمني  كما ميكن  �لعامة،  �مل�ساهمة 
�لفعاليات و�الأحد�ث �لتي تنظمها �لهيئة �أواًل باأول عن 

طريق خا�سية تلقي �ال�سعار�ت و�الإعانات.
�سعادة  مب�ستوى  لارتقاء  �لهيئة  جهود  �إط��ار  ويف 
�ملعاير  الأح���دث  وف��ق��ًا  �ملن�سة  ت�سميم  مت  �ملتعاملني، 
تنظيم  هيئة  م��ن  �ل�����س��ادرة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �حلكومية 
�الإر���س��اد�ت  خا�سية  بتوفر  تتميز  حيث  �الت�ساالت، 
�ل�سوتية، يف خطوة تدعم �أ�سحاب �لهمم ومن يعانون 
�إ�سافة خا�سية  �الأل��و�ن. كذلك متت  �الإ�سابة بعمى  من 
تلقي  م��ن  �مل�ستخدمني  متكن  �لتي  �لفورية  �ل��درد���س��ة 

�لردود �ل�سريعة على ��ستف�سار�تهم. 
�إد�رة  ك��م��ا ي��ت��ك��ام��ل �ل��ت��ح��دي��ث �جل��دي��د م��ع ن��ظ��ام 
 ،OPEN TEXT �سركة  قبل  م��ن  �مل��ط��ور  �لرتخي�س 
�لهيئة مع �سركائها �ال�سرت�تيجيني وعدد  و�لذي يربط 
يف  �ملالية،  باالأ�سو�ق  �ل�سلة  ذ�ت  �ملحلية  �جلهات  من 
�لعماء  قبل  من  �لطلبات  تقدمي  لت�سهيل  تهدف  خطوة 
من خال �إعادة هند�سة �الإجر�ء�ت و�ملتطلبات �خلا�سة 

بالرتخي�س.
�ملن�سة  ع��رب  و�أف����ر�د(  )�سركات  �ملتعاملون  وي��ق��وم 
باإن�ساء ح�سابات لهم متكنهم من �الطاع على �ل�سجات 
�إليها  ينتمون  �ل��ت��ي  بال�سركات  �خل��ا���س��ة  و�ل��وث��ائ��ق 
مع  �ملقدمة،  �لطلبات  وبيانات  �لت�سجيل  �سهاد�ت  من 
كما  �الإج���ر�ء.  قيد  �لطلبات  متابعة  بخا�سية  تزويدها 
مبو�عد  �خلا�سة  �الإ���س��ع��ار�ت  باإر�سال  �لتطبيق  يقوم 
و�إظهار  �مل�ستحقة  �لغر�مات  وت�سديد  �ل�سهاد�ت  جتديد 
بو�بة  با�ستخد�م  �إج��ر�وؤه��ا  مت  �لتي  �لدفعات  من  �أي 

.eDirham لدفع �اللكرتونية�

بهدف االرتقاء بالخدمات الحكومية ودعم تحولها الرقمي

ن�سخة جديدة من من�سة »الأوراق امل�لية« الرقمية
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�الأخ��رة  �الأح����د�ث  ب��د�ي��ة  منذ   - �لهيئة  وحر�ست   
�ملرتبطة بتد�عيات �نت�سار فرو�س كورونا وتاأثر�تها 
�لد�ئم  �لتو��سل  على  �لعاملية،  �ملالية  �الأ���س��و�ق  على 
و�لتن�سيق �مل�ستمر مع خمتلف موؤ�س�سات �ل�سوق �ملايل 
�ملعطيات  مع  وتعاملت  �الأخ��رى،  �لتنظيمية  و�جلهات 
بحزمة من �الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها بهدف دعم �لثقة 
تلك  ح��دة  لتخفيف  �مل�ستثمرين  ل��دى  �لطماأنينة  وب��ث 
�لتاأثر�ت وتعزيز ��ستقر�ر �الأ�سو�ق �ملالية، باعتبارها 
ودع��ام��ة  �مل���ايل  لا�ستقر�ر  �لرئي�سة  �ل��رك��ائ��ز  �إح���دى 

�أ�سا�سية لاقت�ساد �لوطني" .
وت�سمنت �الإجر�ء�ت �خلارجية �لتي �تخذتها �لهيئة 
ومبقت�سى  �نخفا�ساَ.  �ل�سهم  �سعر  حترك  مقد�ر  تعديل 
�لقر�ر يكون مقد�ر �لتحرك يف �سعر �ل�سهم بن�سبة )5 %( 
�أق�سى �نخفا�سًا يف يوم  �ل�سابق كحد  �الإقفال  من �سعر 
�لتد�ول �لو�حد، وقد مت تطبيق �لقر�ر �عتبارً� من جل�سة 

تد�ول 18 مار�س �ملا�سي.

ك��ذل��ك ����س��د�ر  ك��م��ا �سملت �الإج������ر�ء�ت �خل��ارج��ي��ة 
�نعقاد  مهلة  لتمديد  �مل�ساهمة  �ل�سركات  ��ستثناء  قر�ر 
خماطر  �أي��ة  ت��ايف  بهدف  يونيو،   30 �إىل  �جلمعيات 
لتاأخر �نعقاد �جتماعات �جلمعيات �لعمومية �لتي كان 

مقررً� �أن تنتهي �ملهلة �لقانونية لعقدها يف 30 �أبريل.

  �صراء ال�صركات الأ�صهمها  
 �أ�سدرت   هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع   �جر�ء�ت  
يف  ترغب  �لتي  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركات  ��ستثنائية 

�سر�ء �أ�سهمها.
ومت �تخاذ هذ� �الإجر�ء بهدف توفر مزيد من �ملرونة 
يوؤثر  ال  ومبا  �ملحلية،  �ملالية  �الأور�ق  الأ�سو�ق  و�لدعم 

�سلبًا على �لتد�والت يف �ل�سوق �ملايل. 
  و�أقرت �لهيئة   جمموعة ��ستثناء�ت لت�سهيل �إعادة 
�ل�سركات  على  يتعني  حيث  الأ�سهمها،   �ل�سركات  �سر�ء 
�أ�سهمها و�حل�سول  �مل�ساهمة �لعامة �لر�غبة يف �سر�ء 
�لتقدم  �لقر�ر   من  �لتالية  �ال�ستثناء�ت  من  �أي  على 
حزمة  �ل�ساأن”.وتت�سمن  ه��ذ�  يف  �لهيئة  �إىل  بطلب 
و�لتي  �لهيئة-  �قرتها  �لتي  �لقر�ر    من  �ال�ستثناء�ت 
للعمل  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركات  بها  تعميم  �أر�سال  مت 
مبقت�ساها- ما يلي:�أواًل: �ال�ستثناء من ن�س �ملادة )1/
ثالثًا/3(: �لتي تن�س على " �المتناع عن �سر�ء �ل�سركة 

   اتخذت هيئة األوراق المالية والسلع،بالتنسيق والتعاون مع شركائها في 
السوق المالي،  عددا من اإلجراءات التنظيمية والتحفيزية لمواجهة تداعيات 
المالية  األس��واق  على  السلبية  آثارها  من  والتخفيف  كوفيد-19،  جائحة 
والشركات العاملة في مجال األوراق المالية،  ما كان لها دور فعال في تقليص 

تراجعات األسواق 

اجراءات  استثنائية للشركات 
المساهمة العامة التي 
ترغب في شراء أسهمها

تعديل مقدار تحرك سعر 
السهم انخفاضاَ إلى %5

عززت الثقة وبث الطمأنينة لدى المستثمرين

»الهيئة« تتخذ اإجراءات متعددة ملواجهة تداعي�ت كوفيد- 19  على الأ�سواق
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�أيام  و)3(  قبل  يوما   )15( فرتة  خال  الأ�سهمها 
بعد �الإف�ساح عن بياناتها �ملالية �أو �أي معلومات 
�ل�سهم  �سعر  على  �ل��ت��اأث��ر  �ساأنها  م��ن  جوهرية 
�أي  يكون  �أال  ب�سرط:  �أو هبوطًا." وذلك  �سعودً� 
مديريها  �أو  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء  م��ن 
طرفًا  �ملطلعني  �ملوظفني  من  �أي  �أو  �لتنفيذيني 
�أو  مبا�سرة  ب�سورة  �لبيع  �أو  �ل�سر�ء  عملية  يف 
غر مبا�سرة.ثانيًا: �ال�ستثناء من ن�س �ملادة )1/
ثالثًا/1(: �لتي تن�س على "�الإعان للجمهور عن 
حمليتني  يوميتني  �سحيفتني  يف  �ل�سر�ء  عملية 
على  �لعربية  باللغة  �إحد�هما  �النت�سار  و��سعتي 
ع�سر  �أربعة   )14( عن  تقل  ال  مدة  وم�سي  �الأقل، 
يف  �ل�سركة  رغبة  ع��ن  �الإع���ان  ت��اري��خ  ب��ني  ي��وم 

�ل�سر�ء وتاريخ �لتنفيذ �لفعلي لل�سر�ء".
)1/�أواًل/2(:  �ملادة  ن�س  �ال�ستثناء من  ثالثًا: 
�لعمومية  �جلمعية  "مو�فقة  على  تن�س  �ل��ت��ي 
�ل�سر�ء  عملية  على  خا�س  قر�ر  مبوجب  لل�سركة 
�لهيئة  �إد�رة  و�فقت  �لبيع...."كما  �إعادة  بق�سد 
�مل�سرت�ة  �الأ�سهم  يف  �لت�سرف  طرق  تي�سر  على 
قانون  م��ن   )219( �مل��ادة  ن�س  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
2015 و�ملتعلقة  ل�سنة   2 �ل�سركات �لتجارية رقم 
�لت�سرف  طرق  وت�سمل  الأ�سهمها  �ل�سركة  ب�سر�ء 

�لتالية:
�الأرب����اح  ت��وزي��ع��ات  م��ق��اب��ل  للم�ساهمني   .1

على  �لعمومية  �لنقدية يف حال مو�فقة �جلمعية 
�الأرب��اح  توزيعات  مقابل  �خلزينة  �أ�سهم  توزيع 

�لنقدية.
عند  ���س��ر�ئ��ه��ا  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  للم�ساهمني   .2

عر�س �ل�سركة تلك �الأ�سهم عليهم.
لقاء  �مل�ستثمرين  م��ن  ل��ع��دد  �أو  مل�ستثمر   .3

مقابل نقدي.
حتفيز  ل��رب�م��ج  وف��ق��ًا  �ل�����س��رك��ة  مل��وظ��ف��ي   .4

موظفي �ل�سركة.ويتعني على �ل�سركات �مل�ساهمة 
�ل��ع��ام��ة �ل���ت���ي �أ����س���رتت �أ���س��ه��م��ه��ا وت���رغ���ب يف 
�ملذكورة  �لت�سرف  طرق  من  باأي  فيها  �لت�سرف 

�أعاه �لرجوع �إىل �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن.

اإلكرتوين ت�صويت 
 وت�سمنت �الإجر�ء�ت كذلك �لتطبيق �الإلز�مي 
�لعمومية  �جلمعيات  يف  �الإلكرتوين  للت�سويت 
وذلك  للم�ساهمني،  �ل�سخ�سي  �حل�سور  من  بدال 
مبنع  �ل��ر���س��ي��دة  �حل��ك��وم��ة  لتوجهات  ��ستجابة 
تفعيل  بالفعل  ومت  �ل��ف��رتة،  ه��ذه  يف  �لتجمعات 
�لعمومية  للجمعيات  �الإل���ك���رتوين  �لت�سويت 
جناحًا  �أثبت  و�ل��ذي  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركات 

فائقًا.
وق���ام���ت �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى �ل�����س��رك��ات 

�مل��رخ�����س��ة ب�����س��اأن مت��دي��د ف���رتة �الإف�������س���اح عن 
كذلك   ،2019 �سنة  عن  �ل�سنوية  �ملالية  �لتقارير 
مت �لتعميم على �ل�سركات �ملرخ�سة ب�ساأن تاأجيل 
 31 يف  �ملنتهية  �ملرحلية  �لبيانات  عن  �الإف�ساح 

مار�س �ملا�سي.
�ملدرجة  لل�سركات  تعميمًا  �لهيئة  �أر�سلت  كما 
�لتي  �لوقائية  ب��االإج��ر�ء�ت  مو�فاتها  فيه  تطلب 
ق��ام��ت ب��ه��ا �ل�����س��رك��ات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل�����س��ام��ة 
كورونا  فايرو�س  من  و�لوقاية  �لعامة  و�ل�سحة 
�مل�ستجد )COVID-19( و�حلد من �نت�ساره. كما 
مدرو�سة  خطة  لو�سع  �ل�سركات  �لهيئة  وجهت 
�لعمل  �سر  ��ستمر�رية  ت�سمن  مكتوبة  و�سيا�سة 
وذلك  �لطو�رئ،  حالة  يف  �لتعايف  خطة  وتفعيل 

كجزء من نظام �إد�رة �ملخاطر.
�سيا�سة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ط��ب��ق��ت  �ل�����س��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�الت�سال  �ل�سركات من خال نظام  �لتفتي�س على 
�ملرئي عن بعد Teams بداًل من �لزيار�ت �لفعلية 

لل�سركات.
�ملرخ�سة  �ل�سركات  موظفي  �لهيئة  ومنحت 
مهلة  �ملهني،  �لرتخي�س  الختبار�ت  �خلا�سعني 
مدتها 3 �أ�سهر تبد�أ من بدء �ملركز ��ستقبال طلبات 

�الختبار�ت. ت�سجيل 

الذكية االإلكرتونية  اخلدمات 
وف�����س��ًا ع��ن ذل���ك، ن�����س��رت �ل��ه��ي��ئ��ة و�أر���س��ل��ت 
با�ستخد�م  ب��االل��ت��ز�م  �ملتعاملني  لكافة  تعميمًا 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ذك��ي��ة و�الإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
www.sca.gov. لهيئة عرب موقعها �الإلكرتوين�
ae ومن خال �الأجهزة �لذكية، بداًل من �حل�سور 

�ل�سخ�سي ملر�كز خدمة �لعماء يف �لهيئة. 
حمافظ  معايل  م��ع  �جتماعا  �لهيئة  عقدت  و 
�الإج���ر�ء�ت  ب�ساأن  للتن�سيق  �مل��رك��زي  �مل�سرف 
على  �جلائحة  تد�عيات  من  �حلد  يف  ت�سهم  �لتي 

�سوق �الأور�ق �ملالية. 
و عقدت �لهيئة كذلك  �جتماعا مع كل من �سوق 
�أبوظبي لاأور�ق �ملالية و�سوق دبي �ملايل لبحث 
�لو�سع  ودر��سة  بالدولة،  �ملايل  �ل�سوق  �أو�ساع 
عن كثب و�حتو�ء تد�عيات تر�جع �ملوؤ�سر�ت يف 
مع  للتعامل  عاجلة  �إج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �الأ�سو�ق، 

هذ� �النخفا�س.
�لهيئة    فعلت  �ل��د�خ��ل��ي،   �ل�سعيد      وعلي 
م��ه��ام جل��ن��ة �ل���ط���و�رئ و����س��ت��م��ر�ري��ة �الأع��م��ال 
�حل��زم  وف��ع��ل��ت    م�ستمر،  �ن��ع��ق��اد  يف  وجعلها 
�أهمها:  بعد  عن  للعمل  �الإلكرتونية  و�لتطبيقات 
ُنظم �لرتخي�س  Open Text، ونظام �ملر��سات 
مركز  ونظم  "مر�سال"،  �الإل��ك��رتوين  و�الأر�سفة 

خدمة �لعماء و�الجتماعات. 

اللجنة االستشارية ألسواق 
رأس المال تستعرض مبادرات 

الهيئةاالحترازية 
�للجنة  �ملالية و�ل�سلع، عقدت   بدعوة من هيئة �الأور�ق 
كامل  بح�سور  �جتماعًا  �مل��ال  ر�أ���س  الأ���س��و�ق  �ال�ست�سارية 
ل��اأور�ق �ملالية و�سوق  �أبوظبي  �أع�سائها من ممثلي �سوق 
دبي �ملايل وبور�سة دبي للذهب و�ل�سلع و�لهيئات �ملناظرة 
�مل��درج��ة  �ل��ع��ام��ة  �مل�ساهمة  و�ل�����س��رك��ات  �حل���رة  ب��امل��ن��اط��ق 

و�سركات �لو�ساطة و�خلدمات �ملالية.
�لزعابي  �سيف  عبيد  �لدكتور  �سعادة  �الجتماع  ر�أ����س 
�لهيئة  من  �الجتماع  يف  و�سارك  للهيئة،  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وعدد  ومديروها  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ن��و�ب  �سعادة 
بتقنيات  ُعِقد  �ل��ذي  �الجتماع-  خ��ال  مت  م�ست�ساريها.  من 
على  �ملطروحة  �ملو�سوعات  مناق�سة  بعد-  عن  �الجتماع 
يف  �لهيئة  مبادر�ت  حول  متحورت  و�لتي  �الأعمال  ج��دول 
تنظيم �سوق �لتد�ول خارج �ملق�سورة OTC )�سوق تد�ول 
مبادر�ت  و��ستعر��س  �لفورك�س(،  �أو  �الأجنبية  �لعمات 
تد�عيات  من  للحد  �لوقائية  و�إجر�ء�تها  �الحرت�زية  �لهيئة 

كورونا وتطويق �آثارها �ل�سلبية على �الأ�سو�ق �ملالية. 

 إجراءات  لضمان استمرارية  
عمل المواطنين

 طالبت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع �ل�سركات �ملرخ�سة 
و�ملتطلبات  �ل�سو�بط  من  مبجموعة  بااللتز�م  قبلها  من 

تخ�س  �ملو�طنني �لعاملني لديها.
و تاأتي هذه �ملبادرة تعزيزً� حلزمة �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها 
بغر�س  �ملوقر-  �ل��وزر�ء  جمل�س  لتوجيهات  وفقا   - �لهيئة 
�ملالية،  �الأ���س��و�ق  على  كورونا  جائحة  �نعكا�سات  تطويق 
وكذلك �إمياًنا من �لهيئة باأهمية �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لتي 
�ملخاطر  و�إد�رة  �لعمل  �سر  ��ستمر�رية  �سمان  �ساأنها  من 
بخطتها  �لهيئة  �ل��ت��ز�م  يعك�س  مب��ا  �ملوؤ�س�سية  و�الأزم����ات 
�ال�سرت�تيجية و�لت�سغيلية وجدول �أولوياتها وفق �الأجندة 
�لوطنية. وت�سّمن تعميمًا  �أ�سدرته �لهيئة، عدة بنود ياأتي 
على  تعديل  باأي خطط  �لهيئة  �إخطار  مقدمتها �سرورة  يف 
وكذلك  �ملو�طنني،  من  �ل�سركة  موظفي  �أو�ساع  �أو  وظائف 
عدم �إنهاء خدمات موظفي �ل�سركة من �ملو�طنني، علمًا باأن 
�أو  نف�سه  �ملوظف  من  �ال�ستقالة  ي�سمل حاالت  ال  �الأم��ر  هذ� 
�الإخال باملهام �لوظيفية �لتي ت�ستدعي �إنهاء �خلدمة ح�سب 

�لقو�نني و�الأنظمة �ل�سارية.
و�أكدت بنود �لتعميم كذلك عدم تخفي�س رو�تب �ملوظفني 

�ملو�طنني نتيجة للظروف �ملرتتبة على �جلائحة.
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    ��ست�سافت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع   �الجتماع 
�لر�بع ع�سر ملجل�س �حتاد هيئات �الأور�ق �ملالية �لعربية 
بعد،  �ملرئي عن  �الت�سال  بتقنيات  ُعقدت جل�ساته  �لذي 
هيئات  ممثلي  و�ل�����س��ع��ادة  �مل��ع��ايل  �أ���س��ح��اب  بح�سور 

�الأ�سو�ق �ملالية �لعربية �الأع�ساء.
��ستهل �الجتماع �أعماله بكلمة ل�سعادة �لدكتور عبيد 
�ملالية  �الأور�ق  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي  �سيف 
�أهمية  يكت�سب  "�الجتماع  �أن  �إىل  فيها  �أ�سار  و�ل�سلع، 
خا�سة بالنظر �إىل �أنه يعقد يف خ�سم �أحد�ث ��ستثنائية 
مير بها �لعامل بتاأثر جائحة كورونا و�نعكا�ساتها على 
و�الأن�سطة  و�ملوؤ�س�سات  �لعاملية  �القت�سادية  �الأو�ساع 
�لذي  �الأم��ر  �ملالية،  �الأور�ق  قطاع  مقدمتها  ويف  �ملالية 
يتطلب بذل جهود م�ساعفة لتعزيز �لتعاون بني هيئات 
�الأ�سو�ق �ملالية �لعربية للو�سول �ىل �أق�سى قدر ممكن 
من  �ملزيد  �أجل  من  فقط  لي�س  و�لتو�فق،  �الن�سجام  من 
�لعمل على و�سع �الأطر و�الآليات �ملنا�سبة لتعزيز قدر�تها 
وهذ�  �أي�سًا-  ولكن  و�لرقابية،  و�ال�سر�فية  �لتنظيمية 
�مل�ستثمرين و�حلفاظ على  �أج��ل حماية  �الأه��م- من  هو 
مدخر�تهم وتنمية ��ستثمار�تهم مبا ي�سهم يف دفع عجلة 

�لتنمية و�لنهو�س باالقت�ساد�ت �لوطنية".
على  ين�س  �ل��ذي  لاحتاد،  �الأ�سا�سي  للنظام  وطبقًا 
ملدة  �لرئا�سة  مهام  �الحت��اد  �أع�ساء  من  دول��ة  كل  ت��ويل 
عام، مت �نتقال رئا�سة �الحتاد �إىل دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة؛ حيث ت�سلم �سعادة �لدكتور عبيد �سيف �لزعابي 
رئا�سة �الحتاد للدورة �لر�بعة ع�سرة للعام 2020 من د. 
�ملالية  �الأور�ق  هيئة  رئي�س  باأعمال  �لقائم  �لزعبي  عمر 
  2019 �لعام  �لذي توىل رئا�سة �الحتاد خال  �الأردنية  
�لعام  خال  بذلها  �لتي  �جلهود  على  تكرميه  مت  �أن  بعد 

على  فيها  �أثنى  ق�سرة  كلمة  �لزعابي  و�ألقى  �ملنق�سي. 
خال  وذلك  �ل�سابق  �الحت��اد  رئي�س  بذلها  �لتي  �جلهود 
فرتة رئا�سته.   كما جدد �أع�ساء �الحتاد �ل�سكر و�لتقدير 
�لعربية  �الإم��ار�ت  بدولة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  لهيئة 
وكذلك  لاحتاد،  �ملتو��سل  لدعمها  �ملقر(  )دولة  �ملتحدة 
ال�ست�سافتها �الجتماع �ل�سنوي �لر�بع ع�سر لاحتاد عن 

ُبعد.
ت�سمنت وقائع �الجتماع ��ستعر��س جمل�س �الحتاد 
بتح�سر  �ملتعلقة  �الأعمال  ��ستكمال  بخ�سو�س  مذكرة 
ت�سمنتها  �لتي  �ال�سرت�سادية  �لعامة  و�ملبادئ  �لقو�عد 
�خل��ط��ة �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��احت��اد ل���اأع���و�م 2016 – 
2020 من خال جهود فرق �لعمل بالتن�سيق و�لتعاون 
عملية  ت�سهيل  بهدف  وذل��ك  لاحتاد،  �لعامة  �الأمانة  مع 
قبل  من  �ال�سرت�سادية  و�ملبادئ  �لقو�عد  لهذه  �لرجوع 

�أع�ساء �الحتاد و�جلهات �الأخرى �ملهتمة.

مذكرة  تفاهم
 قرر �ملجل�س تكليف �الأمانة �لعامة لاحتاد بالتو��سل 
مع �أع�ساء �الحتاد لتوقيع ن�سخ �أ�سلية من مذكرة �لتفاهم 
يف  ب��االحت��اد  �الأع�ساء  �لهيئات  بني  �الأط���ر�ف  متعددة 
�أ�سرع وقت ممكن و�إباغ �أع�ساء �الحتاد بذلك، وذلك يف 
�سوء قر�ر �ملجل�س باملو�فقة على ن�س �ملذكرة �لنهائية 

و�عتمادها، و��ستكمال غالبية �أع�ساء �الحتاد لاإجر�ء�ت 
�لر�سمية �لازمة لديهم، وكذلك �إبد�ء جاهزيتهم للتوقيع 

على مذكرة �لتفاهم ب�سكلها �لنهائي.

قامو�ص امل�صطلحات
�إع��د�د  ب�ساأن  �ملبذولة  �جلهود  على  �ملجل�س  و�أث��ن��ى 
باللغات  ��ستخد�مًا  �الأك��ر  �ملالية  �مل�سطلحات  قامو�س 
جلنة  جهود  وعلى  و�لفرن�سية  و�الإجنليزية  �لعربية 
�لتي  �جلز�ئر  يف  ومر�قبتها  �لبور�سة  عمليات  تنظيم 
قامت باإ�سافة �للغة �لفرن�سية للقامو�س ومت �إعادة ن�سره 
على �ملوقع �الإلكرتوين لاحتاد ومو�قع عدد من �أع�ساء 

�الحتاد و�جلهات �الأخرى �ملهتمة. 

ال�صهادات املهنية املعتمدة
لاحتاد  �لعامة  �الأم��ان��ة  مقرتح  على  �ملجل�س  و�ف��ق 
)�سهادة  متخ�س�س  دبلوم  �عتماد  �إمكانية  در��سة  ب�ساأن 
مهنية( حول �لرقابة لدى هيئات �الأور�ق �ملالية بالتعاون 
مع بع�س �جلهات �الأكادميية و�لعلمية �ملتخ�س�سة حمليًا 
�لرقابة  بهيئات  �لعاملني  تاأهيل  بهدف  وذل��ك  ودول��ي��ًا، 
على  �حل�سول  وكذلك  ومتخ�س�سة،  حمددة  مبو��سيع 
�سهاد�ت مهنية دولية رفيعة �مل�ستوى، مما ي�سهم يف رفع 

كفاءة �لعاملني بهيئات �الأور�ق �ملالية �لعربية.
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الإم�رات تت�سلم رئ��سة احت�د هيئ�ت الأوراق امل�لية العربية للمرة الث�نية 

روؤ�س�ء هيئ�ت الأ�سواق امل�لية اخلليجية ين�ق�سون  تدابري احتواء تداعي�ت ج�ئحة كورون�  
�ساركت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع يف �الجتماع 
�ملالية  �الأ���س��و�ق  هيئات  روؤ���س��اء  للجنة  �ال�ستثنائي 
بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لذي عقد 
للهيئة،  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي،  عبيد  د.  برئا�سة 
�أو�ساع  لدر��سة  �مل��رئ��ي،  �الت�سال  تقنية  عرب  وذل��ك 
�الأ�سو�ق �ملالية بدول �ملجل�س يف �سوء تد�عيات وباء 

فرو�س كورونا �مل�ستجد كوفيد- 19.
�قرت�ح  على  بناء  عقد  �لذي  �الجتماع-  وخ�س�س 
ملناق�سة  �لرئا�سة-  دولة  ب�سفتها  �الإم��ار�ت  من جانب 
جهود �جلهات �ملنظمة لاأ�سو�ق �ملالية بدول �ملجل�س 

�لرتكيز  �ملالية. مت خال �الجتماع  �الأ�سو�ق  يف دعم 
�جلهات  بها  قامت  �لتي  و�ل��ت��د�ب��ر  �خل��ط��و�ت  على 
ب�ساأن  �لتعاون  جمل�س  يف  �ملالية  لاأ�سو�ق  �ملنظمة 
هيئة  ��ستعر�ست  حيث  �مل�ستجد؛  كورونا  فرو�س 
�الأور�ق �ملالية و�ل�سلع �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها- بناء 
�ل��وزر�ء- ل�سمان ��ستمر�رية  على توجيهات جمل�س 
تد�عيات  و�حتو�ء  �ملالية  �الأور�ق  قطاع  يف  �الأعمال 

جائحة كورونا، 
ك���م���ا   مت خ����ال �الج���ت���م���اع ط����رح جم��م��وع��ة من 
�لتو�سيات �ملقدمة من جانب �الأع�ساء �مل�ساركني يف 

علما  �ل�سوق،  �سناع  عمل  تفعيل  �أب��رزه��ا  �الجتماع 
باأن �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي خ�س�س مليار 
درهم لتاأ�سي�س �سانع �سوق يف �ل�سوق �ملايل بالدولة 
وتفعيل  �الأ���س��و�ق،  يف  �ل��ت��و�زن  حفظ  مهمته  تكون 
على  و�لت�سجيع  الأ�سهمها،  �ل�سركات  �سر�ء  منظومة 
�الإدر�ج �لنوعي لل�سركات ال�سيما �ل�سركات �حلكومية 
لزيادة عمق �الأ�سو�ق، و�لتوعية �ال�ستثمارية �ملكثفة 
باال�ستعانة بو�سائل �الت�سال �جلماهري يف م�سائل 
و�سلوكيات  �جل��وه��ري��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ن  �الإف�����س��اح 

�ل�سوق.
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�الجتماع  يف  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �ساركت 
�لع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات �الأ�سو�ق �ملالية )�أو من 
�لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  بدول  يعادلهم( 
تر�أ�س  بعد.  ع��ن  �مل��رئ��ي  �الت�سال  بتقنيات  عقد  �ل��ذي 
�الجتماع �سعادة �لدكتور عبيد �سيف �لزعابي �لرئي�س 
�لتنفيذي لهيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع بدولة �الإمار�ت 

�لتي ت�سغل مقعد �لرئا�سة للدورة �حلالية.
�ملو�سوعات  م��ن  ع��دٍد  مناق�سة  �الج��ت��م��اع  خ��ال  مت 
�ملال  �أ���س��و�ق  بني  �لتعاون  جم��االت  بتطوير  �ملرتبطة 
لتحقيق  �ملنا�سبة  �لبيئة  �إي��ج��اد  يتيح  مب��ا  �خلليجية 
حيث  �خلليجية؛  �ملالية  �الأور�ق  �أ�سو�ق  بني  �لتكامل 
مبد�أ  لتطبيق  �لتنفيذية  �لعمل  خطة  مناق�سة  ج��رى 
�ملنظمة  �جلهات  بني   passporting �ملتبادل  �العرت�ف 
الأ�سو�ق �ملال فيما يتعلق ب�االأن�سطة �ملالية �أو �خلدمات 
فريق  وتكليف  �الأول��ي��ة،  �الإ���س��د�ر�ت  �أو  �ملنتجات  �أو 
عمل ��سرت�تيجية تكامل �الأ�سو�ق �ملالية بدول �ملجل�س 
�لبيني  للرتخي�س  تنظيمي(   )�إط���ار  �تفاقية  ب��اإع��د�د 

ل�سناديق �ال�ستثمار و�خلدمات �لتابعة لها.
كما مت �التفاق كذلك على قيام �لدول �الع�ساء بتزويد 
�الأمانة �لعامة باأي دليل ��سرت�سادي �أو �جر�ء�ت قامت 
يف   IFRS9 �لدويل  �ملحا�سبة  معيار  تطبيق  ب�ساأن  بها 

تقوم  �أن  على  كورونا،  جلائحة  �حلالية  �لظروف  ظل 
كل دولة باتخاذ ما تر�ه منا�سبًا ب�ساأن تطبيق معيار �ل� 

.IFRS9

�ملقدمة  �لعمل  ورق��ة  ��ستعر��س  �الجتماع  خال  مت 
�الإم����ار�ت،  ب��دول��ة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  م��ن 
و�لتي تدور حول �ل�سمول �ملايل، �لذي يق�سد به تعزيز 
وت�سهيل و�سول كافة فئات �ملجتمع �إىل �خلدمات �ملالية 
ومتكينهم من ��ستخد�مها بال�سكل �ل�سحيح، ف�سًا عن 
توفر خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخف�سة 
م��ن خ��ال م���زودي ه��ذه �خل��دم��ات. وق��د ق��رر روؤ���س��اء 
تثقيف  ت�ساهم يف  �لهيئات و�سع خطة حلملة توعوية 
�الأع�ساء  �ل���دول  تقوم  �أن  على  �خلليجية  �ملجتمعات 
�لتوعية  جم��ال  يف  بتجربتها  �لعامة  �الأم��ان��ة  بتزويد 

�ملالية، وبحيث تقوم �الأمانة �لعامة بالتن�سيق مع �للجنة 
�ملخت�سة بالبنوك �ملركزية وتقدمي ت�سور حلملة توعية 
�لهيئات  تقوم  كما  للجنة،  ورفعها  م�سرتكة  ��ستثمارية 
يف  بتجربتها  �لعامة  �الأم��ان��ة  بتزويد  كذلك  �الأع�����س��اء 
جمال �لتوعية �ملالية.ت�سمن �الجتماع مناق�سة مو�سوع 
بدول  �الإي��د�ع  وموؤ�س�سات  ل�سركات  �الإلكرتوين  �لربط 
�ملجل�س وكذلك �لربط �الإلكرتوين ل�سركات وموؤ�س�سات 
�ملجل�س؛  ب���دول  ح��ال��ي��ًا  �لقائمة  و�ل��ت��ق��ا���س  �لت�سوية 
ل��اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  جتربة  ��ستعر��س  مت  حيث 
�لعربية  باململكة  )تد�ول(  �ملالية  �ل�سوق  و�سركة  �ملالية 

�ل�سعودية يف �لربط و�لتقا�س بني �ل�سوقني. 

رقم امل�صتثمر
كما بحثت �للجنة خارطة طريق لتنفيذ �أهم �ملبادر�ت 
�ملجل�س،  ب���دول  �مل���ال  �أ���س��و�ق  ب��ني  �لتكامل  لتحقيق 
�مل�ستثمر  رقم  توحيد  در��سة  �مل��ب��ادر�ت  هذه  بني  ومن 
حيث  �ل���ت���ع���اون؛  جم��ل�����س  دول  �أ����س���و�ق  خم��ت��ل��ف  يف 
لاأ�سو�ق  �ملنظمة  �جل��ه��ات  تقوم  ب��اأن  �لتو�سية  مت��ت 
�ملالية  �الأ���س��و�ق  مع  بالتن�سيق  �ملجل�س  ب��دول  �ملالية 
هذه  تنفيذ  �إم��ك��ان��ي��ة  م��دى  يف  للبحث  )�ل��ب��ور���س��ات( 

�ملبادرة وحتديد متطلبات تطبيقها.

  يف �إطار �سعي �جلهات �ملنظمة لاأ�سو�ق �ملالية بدول 
م�ستوى  لرفع  �لعربية   �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س 
�ملجل�س،  دول  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  ل��دى  �ل��وع��ي 
ومتا�سيًا مع توجيهات �أ�سحاب �ملعايل و�ل�سعادة �أع�ساء  
�للجنة �لوز�رية لروؤ�ساء جمال�س �إد�ر�ت �جلهات �ملنظمة 
باالأ�سو�ق �ملالية بدول �ملجل�س، �أطلقت �جلهات �ملنظمة 
�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �ملالية  لاأ�سو�ق 
باأ�سا�سيات  م�سرتكة  خليجية  توعية  حملة  �لعربية  
�ال�ستثمار يف �الأ�سو�ق �ملالية وجتنب �ملخاطر �ملتعلقة 
و�لتعريف  �الحتيال  بطرق  �لوعي  ورف��ع  باال�ستثمار، 
باالأنظمة و�لت�سريعات �لتي حتكم �لعمليات �ال�ستثمارية 
يف �ل�سوق �ملالية  مما يعمل على زيادة معاير وكفاءة 

و�سامة �ملعامات يف �أ�سو�قها.
�لتعاون بني  الأو����س��ر  �م��ت��د�دً�  ه��ذه �حلملة  وتاأتي   
دول �ملجل�س خا�سة فيما يتعلق باجلو�نب ذ�ت �الأهمية 
�خلليجية  �ملالية  �الأ���س��و�ق  ت�سكل  حيث  �القت�سادية 

عن�سرً� جاذبًا لا�ستثمار�ت �لوطنية و�لدولية.

ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ني  معايل  و�أ���س��اد 
�حلجرف  مبارك  ف��اح  نايف  �لدكتور  �لعربي  �خلليج 
بني  تعاون  كثمرة  تاأتي  و�لتي  �لتوعوية  �حلملة  بهذه 

دول �خلليج �لعربي. 
مركزً�  ت�سكل  �ملالية  �الأ���س��و�ق  ب��اأن  معاليه  و�أو�سح 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  ��ستثمارية  ف��ر���س��ًا  وت��وف��ر  م��ال��ي��ًا، 
هذه  ت�ساهم  كما  و�الإقليمية،  �لوطنية  �الق��ت�����س��اد�ت 
�خلليجية  �القت�ساد�ت  متانة  م��دى  بعك�س  �الأ���س��و�ق 
و�لتي �نعك�ست على �ن�سمام عدد من �الأ�سو�ق �خلليجية 
على  معاليه  و�سدد  �لنا�سئة.  �الأ���س��و�ق  موؤ�سر�ت  �إىل 
�أهمية دور  �لتوعية �ملالية يف توفر �ملعلومات �لهامة 

للم�ستثمرين وم�ساهمتها يف �تخاذ �لقر�ر �ال�ستثماري 
�أ���س��و�ق  وج���ود  م��ن  ي��ع��زز  مم��ا  للم�ستثمرين  �ملنا�سب 
مالية �آمنة لا�ستثمار.  جتدر �الإ�سارة   �إىل �أن  برنامج 
برنامج  ه��و  "ُملم"  �خلليجي  �ال�ستثمارية  �لتوعية 
�ملالية  لاأ�سو�ق  �ملنظمة  �جلهات  بني  م�سرتك  توعوي 
بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية  ي�ستهدف 
عام  ب�سكل  �مل�ستثمرين  "جمهور  �ملجتمع  فئات  كافة 
و�ملهتمني  باالأ�سو�ق  و�ملبتدئني  �مل�ستثمرين  و�سغار 
رو�د  و�جل��ام��ع��ات،  �مل��د�ر���س  طلبة  �ملالية،  ب��االأ���س��و�ق 
ومتناهية  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  و�مل�ساريع  �الأع��م��ال 

�ل�سغر".

»األوراق المالية« ترأس االجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية الخليجية
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و�ل�����س��ل��ع  �مل���ال���ي���ة  �الأور�ق  ه���ي���ئ���ة  ح�����س��ل��ت    
ب��احل��وك��م��ة  خ��ا���س��ة  "�أيزو"،  م��و����س��ف��ات   4 ع��ل��ى 
و�الب���ت���ك���ار                                                            ،)BS 13500:2013( �مل��وؤ���س�����س��ي��ة 
كاأول هيئة �حتادية، وباإد�رة    )ISO 56002:2019(
�ملعرفة)ISO 30401:2018( ، و�مل�سرتيات �مل�ستد�مة 
على  �حت��ادي��ة  جهة  ك���اأول   -   )ISO 20400:2017(
ريجي�سرت  "لويدز  �سركة  قبل  من   - �لدولة  م�ستوى 

�لعاملية". �أ�سورن�س  كو�ليتي 
وكانت �لهيئة   �أعلنت  �سابقا عن ح�سولها على �سهادة 
 ،ISO 31000:2018 �ملخاطر  �إد�رة  "�أيزو"  مو��سفة 
ح�سلت  �لتي  "�أيزو"  مو��سفات  عدد  �إجمايل  لي�سبح 
يف  مطابقة،  �سهاد�ت  خم�س   2020 مطلع  منذ  عليها 

�إجناز يوؤكد ريادتها يف تطبيق �أعلى �ملعاير �لعاملية.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي  عبيد  د.  �سعادة  وع��رب 
لهيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع عن �سعادته بنجاح �لهيئة 
خال  �خلم�س  "�الأيزو"  مو��سفات  على  �حل�سول  يف 
�لفرتة �لقليلة �ملا�سية، ولفت �إىل �أن "ذلك يعك�س �جلهود 
�لتنظيمي  ب����االأد�ء  �الرت��ق��اء  �سعيد  على  تبذلها  �لتي 
كفاءة  ل�سمان  �ل����دوؤوب  و�سعيها  د�خ��ل��ه��ا،  و�الإد�ري 
�إليها".  تتطلع  �لتي  �اله���د�ف  حتقيق  �أج��ل  من  �لعمل 
و�أكد على �أن "�حل�سول على مو��سفات "�الأيزو" يعزز 
�أطر  ثقافة �البتكار و�الإب��د�ع وجودة �خلدمات ويوحد 
ومنهجيات �الأن�سطة ويربطها باالأهد�ف �ال�سرت�تيجية 

ومعاير �الأد�ء و�أهمها معاير �حلوكمة �ملوؤ�س�سية".
�لر�سيدة  �حلوكمة  "مبادئ  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ�سار 
و�الن�����س��ب��اط،  �ل��رق��اب��ة  ت�����س��م��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  تبنتها  �ل��ت��ي 
�لنز�هة  �مل�ستد�مة،  و�لتنمية  و�مل�ساءلة،  و�مل�سوؤولية 
و�لقيم �الأخاقية و�سيادة �لقانون، و�لعد�لة و�مل�ساو�ة، 
و�ال���س��ت��ق��ال��ي��ة، و�الف�����س��اح و�ل�����س��ف��اف��ي��ة، و�ل�����س��ر�ك��ة 
و�لتعاون، مع �لرتكيز على خدمة �ملتعاملني، مبا يتيح 
�ال�ستخد�م �الأمثل ملو�رد �لهيئة وحتقيق �لنمو �مل�ستد�م 
�إد�رة  وك��ف��اءة  فعالية  وحت�سني  �النتاجية  وت�سجيع 
�لعمليات ودعم وتعزيز ثقة جميع �ملتعاملني و�ل�سركاء 

و�مل�ستثمرين".
نائب  �حل�سري  خليفة  حممد  �سعادة  �أ�ساد  ب��دوره، 
�لرئي�س  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
بح�سول  حتقق  �ل���ذي  ب��االإجن��از  لابتكار،  �لتنفيذي 
�أي��زو  مو��سفات  مطابقة  �سهاد�ت  خم�س  على  �لهيئة 
2020، موؤكدً� �أن ذلك  خال �الأ�سهر �الأربعة �الأوىل من 
ويعك�س  �لهيئة  �إجن���از�ت  لر�سيد  مهمة  �إ�سافة  ميثل 
حر�سها على ترجمة روؤية �لعمل �حلكومي يف �الإمار�ت 
�لقائم على �لتميز، وحتقيق طموحات �لقيادة �لر�سيدة 
�أف�سل  و�ت��ب��اع  �ل��ع��امل،  دول  �أف�سل  م��ن  ن��ك��ون  �أن  يف 

�ملعاير �لعاملية مبا يجعل �لهيئة يف �ملقدمة بني �جلهات 
�ملناظرة �إقليميًا وعامليًا، 

�أن هذ� �الإجناز مر بعدة مر�حل مت خالها  و�أو�سح 
منهجية  يف  و�لتطبيقات  �الإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  م��ر�ج��ع��ة 
�ملوؤ�س�سي  �الأد�ء  معاير  تلبية  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ل��ع��م��ل، 
عالية يف جماالت �حلوكمة و�البتكار و�ملعرفة  مبهنية 
�لعلمي  �ملنهج  �مل�ستد�مة، و�تباع خطو�ت  و�مل�سرتيات 

وفق  تنفيذها  يتم  �لتي  �لعمليات  وفعالية  �ل�سحيح، 
�أعلى مبادئ �إد�رة �جلودة.

�الأعمال  تطوير  مدير  كتيلي  �أمي��ن  ق��ال  جانبه،  من 
مبنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا يف لويدز ريجي�سرت 
هيئة   ريجي�سرت"  "لويدز  قيمت  �أ�سور�ن�س:  كو�ليتي 
�الأور�ق �ملالية و�ل�سلع كاأول جهة �حتادية على م�ستوى 
ذ�ت  �الإر���س��ادي��ة  �ملو��سفات  على  �الحت��ادي��ة  �لهيئات 

في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية

»الأوراق امل�لية وال�سلع« حت�سل على 4 موا�سف�ت »اأيزو«



27أوراق مالية

و�البتكار  �ملوؤ�س�سية  �حلوكمة  مبو��سفات  �لعاقة 
وكاأول جهة �حتادية على م�ستوى �لهيئات و�لوز�ر�ت 
و�مل�سرتيات  �ملعرفة  الإد�رة  �الإر�سادية  �ملو��سفات  على 
للهيئة  و�لتميز  �لتوفيق  دو�م  ونتمنى  �مل�ستد�مة. 

وكو�درها".

احلوكمة املوؤ�ص�صية
�ملوؤ�س�سية  �حلوكمة  مو��سفة  على  �لهيئة  ح�سلت 
"BS 13500:2013" نتيجة لتطبيقها معاير ومبادئ 
�حلوكمة �لر�سيدة لقطاعات �لهيئة، مت�سمنة �جلو�نب 
�ملالية و�لعمليات و�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية و�لت�سغيلية 
و�لتنظيمية و�لقانونية و�لعماء و��ستمر�رية �الأعمال 

و�إد�رة �الأزمات و�لكو�رث و�ل�سحة و�ل�سامة �ملهنية.
وياأتي �حل�سول على هذ� �العتماد بعد عمليات تدقيق 
�ساملة �أجر�ها معهد "لويدز" ل�سمان مطابقة �لعمليات 
بالهيئة مع �ملعاير �لعاملية، و�لتي �أثبتت جد�رة �لهيئة 
بالعمل  لارتقاء  �حلوكمة  معاير  �أف�سل  تطبيق  يف 

�حلكومي وحتقيق �لتميز يف �خلدمات �ملقدمة.

اإدارة االبتكار
 ISO" �البتكار  �إد�رة  مو��سفة  على  �لهيئة  ح�سلت 
مبا  لابتكار  و�إد�رت��ه��ا  دعمها  نظر   "56002:2019

و�إد�رة  �خلدمات  تقدمي  يف  و�لتح�سني  �لتطور  يحقق 
�لعمليات، ومبا يتو�فق مع توجهات �حلكومة ويحقق 

��سرت�تيجية �البتكار يف �لهيئة.
�أثبتت  �ملو��سفة،  ه��ذه  على  �حل�سول  خ��ال  وم��ن 
كعامل  �البتكار  عن�سر  ��ستخد�م  على  قدرتها  �لهيئة 
من  مكنتها  و�أن�سطتها،  عملياتها  �إد�رة  يف  رئي�سي 
و�لتعامل  �الأم��ث��ل  بال�سكل  �ملتاحة  �لفر�س  ��ستغال 
جانب  �إىل  �مل��ت��غ��رة،  �ل��ظ��روف  م��ع  و�لتكيف  �ل��ف��ع��ال 
تعزيزها لثقافة �البتكار يف بيئة �لعمل، ودعمها الأن�سطة 
�البتكار و�مل�ساركة يف �مل�ساريع �ملبتكرة، و�الطاع على 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  و�مل��م��ار���س��ات  �ل��ت��ج��ارب  �أف�سل 

�لهيئة وعلى قطاع �الأور�ق �ملالية بالدولة ب�سكل عام.

اإدارة املعرفة
�إد�رة  نظام  تبني  يف  �لهيئة  جن��اح  على  وت��اأك��ي��دً� 
�ملعرفة ت�ستفيد منه كافة �إد�ر�تها ووحد�تها �لتنظيمية 
و�ل�سريحة  �ل�سمنية  و�ملعارف  �ملجاالت  كافة  وي�سمل 
�لهيئة  ح�سلت  وخ�����رب�ت،  وم��ع��ل��وم��ات  م���ه���ار�ت  م��ن 
 ISO" �ملعرفة  �إد�رة  ملو��سفة  �ملطابقة  �سهادة  على 
متيز  م���دى  ي��ظ��ه��ر  �ل����ذي  �الأم�����ر   ،"30401:2018

�لتي  و�ملنهجيات  و�ل�سيا�سات  �لهيئة  ��سرت�تيجية 
تتبعها يف �نتاج ون�سر �ملعرفة. وتلتزم �لهيئة بتطبيق 
تعمل  �سيا�سة  �إط���اق  خ��ال  م��ن  �ملعرفة  �إد�رة  م��ب��ادئ 
و�أه��د�ف  روؤي��ة  ذ�ت  ��سرت�تيجية  وتنفيذ  تطوير  على 
وت�سمن  �لر�سيدة،  �حلكومة  لتوجهات  وفقًا  و��سحة 

بناء  يف  وكفاءة  بفاعلية  �لهيئة  موظفي  جميع  �إ�سر�ك 
هوية وثقافة موؤ�س�سية تتّبنى �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، 
مع �اللتز�م با�ستد�مة تقدمي �ملبادر�ت و�مل�ساريع ت�سمل 
للمتطلبات  و�المتثال  �لهيئة،  يف  �ملعرفة  وتنمية  ن�سر 
خال  م��ن  �ملنهجية  حت�سني  على  و�لعمل  �لتنظيمية، 
�الأهد�ف  وحتقيق  �الأد�ء  مل�ستويات  �مل�ستمرة  �ملر�جعة 

مبا ي�ساهم يف تطوير �إد�رة �ملعرفة.

ا�صتدامة امل�صرتيات
  جاء ح�سول �لهيئة على �العتماد �خلا�س مبو��سفة 
 "ISO 20400:2017" �مل�����س��رتي��ات  ����س��ت��د�م��ة  �أي���زو 

جتاه  دوره���ا  تعزيز  �ىل  �ل��ر�م��ي��ة  ج��ه��وده��ا  �إط���ار  يف 
و�سع  خ��ال  م��ن  وذل��ك  و�لبيئة،  و�ملجتمع  �القت�ساد 
وتطبيق  الإد�رة  �مل�سرتيات  با�ستد�مة  خا�سة  منهجية 
�ال�ستد�مة يف حماور �القت�ساد و�مل�سوؤولية �ملجتمعية 

و�لبيئية �سمن عمليات �ل�سر�ء.
وتهدف منهجية �مل�سرتيات بالهيئة �إىل و�سع وتعزيز 
�إجر�ء�تها،  �سمن  متاأ�سلة  كممار�سة  �ال�ستد�مة  ثقافة 
ومكافحة  �لعمل  باأخاقيات  �ملتعلقة  �ملحاور  لرت�عي 
و�إد�رة  و�لبيئة،  و�لعمال،  �الإن�سان  وحقوق  �لف�ساد، 
مع  و�مل�ساركة  �ل�سر�كة  ومبد�أ  �مل�سافة،  �لقيمة  �سل�سلة 

�ل�سركاء، و�لتو��سل و�إعد�د �لتقارير.

على  و�ل�����س��ل��ع  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  هيئة    ح�سلت 
�ملخاطر ذ�ت  الإد�رة  �لدويل  للمعيار  �ملطابقة  �سهادة 
�سركة  �لعاقة مبو��سفة "ISO 31000:2018" من 
�لعاملية"،  �أ�سورن�س  كو�ليتي  ريجي�سرت  "لويدز 
تطبيق  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ج��ه��وده��ا  �إط�����ار  يف  وذل����ك 
عمل  نظام  وتطوير  �ملخاطر  �إد�رة  ��سرت�تيجيات 
يتو�فق مع  �الأعمال، مبا  ��ستمر�رية  متكامل ي�سمن 

�لدولية. �ملعاير 
 ت�سلم �سعادة د. عبيد �لزعابي، �لرئي�س �لتنفيذي 
للهيئة �سهادة �ملطابقة من �أمين كتيلي، مدير تطوير 
و�لهند  و�أفريقيا  �الأو�سط  �ل�سرق  مبنطقة  �الأعمال 
ب��دب��ي،  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  يف  وذل���ك  "لويدز"،  ب�����س��رك��ة 
�ال�سرت�تيجية  �إد�رة  مدير  علي،  �آل  عثمان  بح�سور 

بالهيئة. و�مل�ستقبل 
وتعد �لهيئة �أول جهة �حتادية حت�سل على �سهادة 

باإد�رة �ملخاطر  تطبيق �ملو��سفة �الإر�سادية �ملتعلقة 
 "ISO 31000:2018" مب��و����س��ف��ة  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
على  "لويدز"،  ���س��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ك��ل��ي  للتطبيق 
�لتي  �لنطاقات  من  ع��دد  ويف  �لهيئة  قطاعات  كافة 
ت��ت�����س��م��ن �مل��خ��اط��ر �مل��ال��ي��ة، وخم���اط���ر �ل��ع��م��ل��ي��ات، 
و�لت�سغيلية،  �ال�سرت�تيجية  �الأه����د�ف  وخم��اط��ر 
و�ملخاطر �لقانونية و�لتنظيمية، وخماطر �حلوكمة 
بالعماء  �ملرتبطة  �ملخاطر  جانب  �إىل  �ملوؤ�س�سية، 
�الأزم���ات  و�إد�رة  �الأع��م��ال  و����س��ت��م��ر�ري��ة  و�مل��ال��ي��ة 

و�لكو�رث و�ل�سحة و�ل�سامة �ملهنية.
�ملنظمة  ه��ي  "�الآيزو"  منظمة  �أن  �إىل  ي�����س��ار   
�ملعاير  ون�سر  و�سع  وتتوىل  للمقايي�س،  �لدولية 
وه��ي  �ل��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ق��اي��ي�����س 
لها مكاتب ومعاهد معتمدة يف  منظمة غر حكومية 

195 دولة، ويقع مقرها �لرئي�س ب�سوي�سر�.

»الهيئة« حت�سل على �سه�دة مط�بقة ملعي�ر دويل لإدارة املخ�طر
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�ساركت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع و�سوق �أبوظبي 
لاأور�ق �ملالية و�سوق دبي �ملايل وبور�سة دبي للذهب 
�لتابعة  و�الأكادميية  �لعاملي  �أبوظبي  و�سوق  و�ل�سلع 
وبور�سة   DFSA �مل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي  و�سلطة  ل��ه 
�إن  �سي  وق��ن��اة  �ملاليني  �ملحللني  ومعهد  دب��ي  نا�سد�ك 
�لعاملي"  "�أ�سبوع �مل�ستثمر  بي �سي عربية يف فعاليات 
�أكتوبر يف خمتلف   4 "�أيو�سكو" بدءً� من  �لذي نظمته 
وجهات  هيئات  مب�ساركة   �لعاملية،  �ملالية  �الأ���س��و�ق 

رقابية متثل ماال يقل عن 70 دولة �أع�ساء يف �ملنظمة.
�لعاملي"   �مل�ستثمر  "�أ�سبوع  فعاليات  و��ستهدفت 
2020، تعزيز �لثقافة �ملالية لدى �مل�ستثمرين و�لرتكيز 

ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��خ��ط��ي��ط �مل����ايل يف �ت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت 
 )19- )كوفيد  جائحة  تاأثر�ت  ومناق�سة  �ال�ستثمارية، 

على �الأ�سو�ق �ملالية �لعاملية.
على  �مل�ستثمرين  ثقافة  تعزيز  �إىل  �ملبادرة  وتهدف 
ت�سافر  عرب  حقوقهم  على  و�حل��ف��اظ  �لعاملي  �ل�سعيد 
�ملالية  �الأور�ق  قطاع  على  �مل�سرفة  �جلهات  كافة  جهود 
وتوظيف  �ملنظمة،  يف  �الأع�����س��اء  �ل���دول  يف  و�ل�سلع 
خمتلف و�سائل �الت�سال و�لقنو�ت �الإعامية و�لو�سائط 
بالدور  و�لتعريف  �ال�ستثمارية  �لثقافة  لتعزيز  �لرقمية 
حماية  يف  �ملالية  و�الأ�سو�ق  �لرقابية  بالهيئات  �ملنوط 

�مل�ستثمرين". 
�لعاملي"  �مل�ستثمر  "�أ�سبوع  "فعاليات  وت�سمنت 
حلقات نقا�سية عرب تقنيات �الت�سال �الإلكرتوين �أقيمت 
يف  �أبوظبي ودبي، من بينها حلقة نقا�سية تفاعلية عن 
�ال�ستثماري  �لقر�ر  �تخاذ  يف  �ملايل  �لتخطيط  "�أهمية 

يف �سوء جائحة كورونا".
كما ت�سمنت فعاليات �الأ�سبوع ملتقى �أقيم باال�سرت�ك 
و�ل��در����س��ة  بالبحث  وت��ن��اول  الي��ن  �سكاي  جامعة  م��ع 
جائحة  �سوء  يف  �لعاملية  �ملالية  �الأ���س��و�ق  "�أو�ساع 

كوفيد- 19".
�أبوظبي  �سوق  �أك��ادمي��ي��ة  نظمت  ذل��ك،  ع��ن  وف�سًا 
�لعاملي  ور�سة عمل بعنو�ن "�لنز�هة يف �لعمل – تاأثر 
عمل  ور�سة  وكذلك  �مل�ستثمرين"،  حماية  على  �لنز�هة 
�أخرى تناولت كيفية "�ال�ستفادة من �لتمويل �الإ�سامي 
لتعزيز حماية �مل�ستثمرين و�لوعي �ال�ستثماري"، فيما 
�إذ�عية  مبقابلة  �ملالية   للخدمات  دب��ي  �سلطة  �ساركت 
�ملبادر�ت  دبي" تناولت  "عني  �إذ�ع��ة  بثها عرب  حية مت 
"�أ�سبوع �مل�ستثمر �لعاملي" و�إر�ساد�ت ون�سائح  �سمن 
خا�سة برحلة تعامل �مل�ستثمرين يف �لعامل �الفرت��سي 
�ملرتتبة على  �أمو�لهم و�ملنافع و�ملخاطر  �إد�رة  وكيفية 
ذلك، و�أهمية �لتاأكد من تعاملهم مع �سركة مرخ�سة من 

�جلهة �لتنظيمية.
�لعاملي"  �مل�ستثمر  "�أ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 
فقر�ت  ذل��ك  يف  مبا  �لتوعية  و�أن�سطة  حمات  تكثيف 
ت��وع��ي��ة ي��وم��ي��ة م��ر���س��وم��ة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات �ل��ت��و����س��ل 
وذل��ك  بال�سحف،  ن�سية  توعية  وف��ق��ر�ت  �الجتماعي 

خال �لفرتة من 4 �إىل 8 �أكتوبر 2020.
يف  �مل�ساركة  �ل�ست  �جلهات  م�ساركة  و��ستهدفت 
تعزيز �سورة ومكانة دولة �الإمار�ت كاأحد �أهم �ملر�كز 
�ملالية يف �ملنطقة و�لعامل ومبا يتفق مع روؤية �الإمار�ت 
تعزيز  �إىل  �إ�سافة  عامليًا،  �الأف�سل  �سمن  تكون  ب��اأن 

مهار�ت ومعارف �ملتد�ولني يف �ل�سوق �ملايل مبا ي�سهم 
يف حتقيق �أد�ء �أف�سل باالأ�سو�ق.

ي�سار �إىل �أن �ملنظمة �لدولية لهيئات �الأور�ق �ملالية 
تعد   ،1983 عام  تاأ�س�ست  �لتي   ،IOSCO "�أيو�سكو" 
�ملعاير  بو�سع  يخت�س  فيما  �لعاملية  �ملرجعية  �جلهة 
وت�سم  �مل��ال��ي��ة،  �الأور�ق  �أ���س��و�ق  جم��ال  يف  �ل��دول��ي��ة 
�الأور�ق  على  �لرقابة  هيئات  ع�سويتها  يف  �ملنظمة 
�لنقد  و�سندوق  �ل��دويل  �لبنك  �إىل  باالإ�سافة  �ملالية 
ونقدية  مالية  وموؤ�س�سات  مالية  �أ�سو�ق  وعدة  �لدويل 
خمتلفة ويزيد عدد �أع�سائها عن 200 ع�سو، من بينها 
�ملالية، وتتوىل  �الأور�ق  رقابية على  115 هيئة وجهة 

�جلهات �لرقابية �الأع�ساء باملنظمة �الإ�سر�ف و�لرقابة 
ع��ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن 95% م��ن �الأ����س���و�ق �مل��ال��ي��ة ح��ول 
�لتعاون  �أو��سر  توثيق  �إىل  �ملنظمة  وت�سعى  �لعامل.  
معاير  وتطوير  فيها  �الأع�����س��اء  �ل��رق��اب��ة  هيئات  ب��ني 
�لرقابة على �أ�سو�ق �الأور�ق �ملالية للحفاظ على تد�ول 
�ملعلومات  تبادل  وكذلك  عالية،  وبكفاءة  و�سفاف  عادل 
توحيد  على  و�لعمل  �لهيئات  ه��ذه  بني  ما  و�خل��رب�ت 

معاير �لرقابة.
�مل�ستثمرين  لتعزيز حماية  �ملنظمة كذلك  كما ت�سعى 
�الأور�ق  �أ�سو�ق  �سامة  يف  �مل�ستثمرين  ثقة  وتعزيز 
�ملالية، من خال تبادل �ملعلومات وتعزيز �لتعاون يف 
�ل�سليمة،  غر  �ملمار�سات  �سد  و�لتنفيذ  �لرقابة  جمال 
و�لو�سطاء  �الأ�سو�ق  على  �الإ�سر�ف  جمال  يف  وكذلك 

يف �الأ�سو�ق.

اجله�ت التنظيمية والأ�سواق امل�لية ب�لإم�رات ت�س�رك »اأيو�سكو«
 يف فع�لي�ت »اأ�سبوع امل�ستثمر الع�ملي«
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فاينان�س  »كابيتال  مبجلة  �لتحكيم  جلنة  �خ��ت��ارت 
بدولة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إنرتنا�سيونال« 
"�الإ�سهامات  بجائزة  للفوز  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 

�ملتميزة يف جمال �لتمويل �ل�سامل للعام 2020".
ت�سدر  �لتي  باملجلة  �لتحكيم  جلنة  لتقرير  ووف��ق��ًا 
تقديرً�  للهيئة  �جل��ائ��زة  منح  مت  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  م��ن 
�لهيئة،  روؤي����ة  عليه  ت��رت��ك��ز  �ل���ذي  �ل��ر����س��خ  ل��اأ���س��ا���س 
و�ملتمثل يف روح �لتعاون �لذي تتمتع به على �ل�سعيد 
�ال�ستد�مة،  �إىل حتقيق  �لر�مية  �ملهني و��سرت�تيجيتها 
تاأمني  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لتقنية  �لنظم  �أح���دث  و�عتمادها 
يف  �الأع��م��ال  ��ستمر�رية  و�سمان  بعد  عن  �لعمل  بيئة 
�لهيئة  ح��ر���س  �إىل  �إ���س��اف��ة   . كوفيد-19  جائحة  ظ��ل 
م�سود�ت  حول  �مل�سلحة  �أ�سحاب  �آر�ء  ��ستطاع  على 
�ل���ق���ر�ر�ت م��ن خ��ال �ل��ب��و�ب��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة؛ م��ا مينح 

�جلمهور فر�سة للم�ساركة يف عملية �سنع �لقر�ر".
ر�ئ��دة  جهة  باأنها  �لهيئة  �ملحكمني  تقرير  وو�سف 
�الأ�سو�ق  يف  ومرموقة  رفيعة  �سمعة  �ساحب  و�سريك 
مع  وثيقة  ب�����س��ورة  تعمل  �أن��ه��ا  �إىل  ون���وه  �لنا�سئة، 
جمموعة �لبنك �لدويل فيما يتعلق بالقو�عد �لتنظيمية 

و�مل�سائل �ملت�سلة باحلْوكمة على �مل�ستوى �لدويل.
تو��سل  قنو�ت  لديها  �لهيئة  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت 

�جتماعي ن�سطة، وتعمل على توظيف �لتطبيقات �لذكية 
توظيفًا فعااًل. 

قائمة  و�سعت  �لهيئة  �أن  �جل��ائ��زة  تقرير  و�أ���س��اف 
�أولويات ��سرت�تيجية هدفت �إىل تعزيز �ل�سمول �ملايل 
ومتكني �ملر�أة ودعم �لدور �لذي توؤديه يف �لهيئة وعلى 
م�ستوى �ل�سناعة. وت�سعى �لهيئة �إىل �النتقال باأ�سو�ق 
ن�سبة متثيل  �الأفقي و�إىل رفع  �لنموذج  �إىل  �ملال  ر�أ�س 
�إىل  �أي�سًا  �لهيئة  وتهدف  �الإد�رة.  جمال�س  يف  �مل��ر�أة 
تعزيز �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال �الإ�سامية و�إىل �إيجاد �أ�سو�ق 
حكومية  وج��ه��ات  هيئات  م��ع  بالعمل  م�ستد�مة  مالية 
�ملبا�سرة،  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  �سقف  لفتح  �إقليمية؛ 
متنح  �سارمة  معاير  و�سع  على  ي�ساعد  �ل��ذي  �الأم��ر 
�الأولوية الأد�ء موؤ�سر�ت �حلْوكمة �لبيئية و�الجتماعية 

وحْوكمة �ل�سركات.

أضافت جائزة دولية جديدة

»الهيئة« تفوز بج�ئزة »الإ�سه�م�ت املتميزة يف جم�ل التمويل ال�س�مل للع�م 2020«

  نظمت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع جل�سة حو�رية 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  يف  �مل��ايل  �لتخطيط  �أهمية   " بعنو�ن 
يف  وذلك   ،"19 �ال�ستثماري يف �سوء جائحة كوفيد 
�إطار �الأ�سبوع �لعاملي لتوعية �مل�ستثمر، �فتتح �جلل�سة 

�سعادة د.عبيد �لزعابي  �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة.
�ملاليني  �ملحللني  معهد  من  طعمه  ويليام  وحت��دث 
م��دي��ري  دور  ع���ن    ،)CFA Institute(مل��ع��ت��م��دي��ن�
�الأجل، م�سر�  �ال�ستثمار يف تدعيم �ال�ستثمار طويل 
مديري  �هتمامات  مقدمة  يف  هم  �مل�ستثمرين  �أن  �إىل 
�ال�ستثمار، حيث يعمل مديرو �ال�ستثمار على حتديد 
�الأهد�ف  و�ملخاطر �ملحتملة و�لعائد �ملتوقع، وو�سع 

�خلطة �ال�ستثمارية �ملنا�سبة.
من جهته، �أكد حممد علي يا�سني  من �سركة �لظبي 
كابيتال،  على �أهمية حماية �مل�ستثمرين �الأقلية، خا�سة 
يف ظل تد�عيات �أزمة كورونا، و�لتباطوؤ �لذي حدث، 
�إعطاء  �أخرى  �سلبًا، ومن جهة  �ل�سركات  �أرباح  وتاأثر 
�لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  يف  للم�ساركات  لهم  �لكاملة  �لفر�سة 
ترك  وع��دم  لل�سركات،  �لعمومية  �جلمعيات  تتخذها 

�ل�ساحة لكبار �مل�ساهمني فقط.

توجيه املدخرات
�لزعابي،  ت��رمي  وحممد  �ل�سركال،  عمر  وحت��دث    
ممثلي �سوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية،    عن دور �ل�سوق 
مدخر�تهم،  لتوجيه  للم�ستثمرين  �لفر�سة  �إتاحة  يف 
و�أن �ل�سوق يعمل على تبني و��ستخد�م �لتكنولوجيا 

�ال�سطناعي،  و�ل��ذك��اء  ت�سني  �لبلوك  مثل  �حلديثة 
�لبيانات  �أمتتة جميع �خلدمات وتطوير  على  ويعمل 
على  ج���دً�  حري�س  �ل�����س��وق  و�أن  منها،  و�ال���س��ت��ف��ادة 
حماية �لبيانات وتوفرها مبا يخدم م�سالح و�أهد�ف 
للمرة  ح�سل  �ل�سوق  �أن  �إىل  م�سرين  �مل�ستثمرين، 
يف  �بتكارً�  �الأك��ر  �مل��ايل  �ل�سوق  جائزة  على  �لثانية 
يف  "�سهمي" و�مل�سارك  من�سة   خال  من   2020 عام 

مبادر�ت حكومة �أبوظبي.
للم�ستثمر  �ل��رق��م��ي��ة  �خل���دم���ات  �مل��ن�����س��ة  وت��ت��ي��ح 
وحتويل ونقل �الأور�ق �ملالية بني ح�سابات �مل�ستثمر 
يف  بعد  عن  و�لت�سويت  �لق�سر،  �أبنائه  وبني  وبينه 
و�لتقارير  �ل�سهاد�ت  و�إ�سد�ر  �لعمومية،  �جلمعيات 

عن �ل�سهم �ملرهونة و�ملحجوزة، و�الأرباح �لنقدية.

العقود امل�صتقبلية
م��ن ج��ه��ت��ه، حت���دث �ل�����س��ي��د �أمي���ن �ل�����س��ط��ري  من 
و�أنها  �مل�ستقبلية،  �لعقود  ��ستخد�م  عن  دبي  نا�سد�ك 
وتتيح  �الأ�سو�ق،  لتو�زن  توؤدي  �لتي  �الأدو�ت  �سمن 
عن  ف�����س��ًا  حم��اف��ظ��ه��م،  يف  �ل��ت��ن��وي��ع  للم�ستثمرين 
من  و�أن��ه  �ملخاطر،  �سد  حتوط  ك��اأدو�ت  ��ستخد�مها 
عقود  �مل�ستقبلية، �خليار�ت،  �لعقود  �مل�ستقات  �سمن 
عن  مف�سًا  تقدمييًا  عر�سًا  وق��دم  �ل��ف��روق��ات.....، 
وبني  بينها  و�لفرق  و��ستخد�ماتها  �مل�ستقات  �أن��و�ع 

�الأ�سهم.
كما حتدث  �سيد بيكاب- �ملدير �لتجاري، وعبد�لله 

�ل���ه���رم���وزي- رئ��ي�����س ق�����س��م �مل�����س��ارك��ة و�ل��ت��و����س��ل 
خال  و�ل�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة  يف  �ملجتمعي، 

�لفعالية.
عن  وحملل(،  )�إعامي  �جلرعتلي  ب�سار  وتطرق  
دور �الإعام �جلاد يف تو�سيح �ملعلومة �القت�سادية، 

و�ملالية.

اأهم التو�صيات
- �سرورة حماية �مل�ستثمرين �الأقلية.

- تنويع �الأدو�ت �ال�ستثمارية �أمام �مل�ستثمرين.
�أي  يف  �ل���دخ���ول  ق��ب��ل  �ملتخ�س�سني  ����س��ت�����س��ارة   -

��ستثمار.
- ��ستخد�م �لتكنولوجيا �ملالية و�حلديثة.

- تفعيل دور �آليات �لتو��سل و�مل�ساركة�الإلكرتونية.
ب�سكل  �ملالية  للبيانات  عر�سًا  �ل�سركات  تقدمي     -

مي�سر.
�لقر�ر�ت  �تخاذ  دوره يف  باأهمية  �مل�ستثمر  توعية   -

�ملهمة لدى �ل�سركة.
ملحوظ  ب�سكل  �حل�سابات  مدققي  حتفظات  �إظهار   -

للم�ساهمني. 
من  �لبديلة  و�الأ���س��ول  �ال�ستثمارية  �الأدو�ت  فهم   -
يف  ��ستخد�مها  وكيفية  و�مل��خ��اط��ر  �ل��ع��و�ئ��د  حيث 

�ملحفظة.
- �لتوعية و�لتثقيف على جميع �ال�سعدة للم�ستثمرين 

و�مل�ساركني يف �الأ�سو�ق.

»الأوراق امل�لية« تنظم ملتقى حول التخطيط امل�يل



أخبار الهيئة

أوراق مالية 30

مع  بالتعاون  �ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة   نظمت 
�مللتقى  �الإن��رتن��ت،  ع��رب  �لعربية،  �ل��ب��ور���س��ات  �حت���اد 
�مل�سرتك �الأول ملناق�سة �ل� "تقنيات �لرقابية و�ال�سر�فية 

�ملال". الأ�سو�ق  �ملنظمة  تيك" للهيئات  "�سوبر 
�ل��زع��اب��ي،  عبيد  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  �مللتقى   �فتتح 
نائب  و�ل�سلع،  �ملالية  �الأور�ق  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ر�م��ي  �ل�سيد/  �سلط  كما  "�أيو�سكو"،  منظمة  رئي�س 
يف  �لعربية  �لبور�سات  الحت��اد  �لعام  �الأم��ني  �لدكاين 
و�الإ�سر�ف  �لرقابة  تقنيات  �أهمية  على  �ل�سوء  كلمته 

و�سلتها باملنطقة �لعربية.
ممثلو  �أعده  م�سورً�  تقدمييًا  عر�سًا  �مللتقى  ت�سمن 
هيئة �ل�سلوك �ملايل يف �ململكة �ملتحدة حول ��ستخد�مهم 

وروؤى  معلومات  تقدمي  �سبيل  يف  �ل�سحابية  للتقنيات 
ممثلني  ت  �سمَّ نقا�سية  حلقة  �لعر�س  وت��ا  حتليلية. 
رفيعي �مل�ستوى من بور�سة �لبحرين، و�سريف �سامي 
وموؤ�س�سة  مب�سر،  �ل�سابق  �ملالية  �لرقابة  هيئة  رئي�س 
�لبور�سات  و�حت��اد  �سنغافورة«،  يونغ  �آن��د  »�إرن�ست 
�ل�سرق �الأو�سط«، و�سركة  »�أك�سنت�سر  �لعربية، و�سركة 
تقف  �لتي  �لتحديات  فيها  بحثو�  جاالك�سي«،  »فينتك 
عائقًا �أمام تطور تقنيات �لرقابة و�الإ�سر�ف يف �ملنطقة 

�لعربية.
  وقال �لدكتور عبيد �لزعابي- رئي�س جلنة �الأ�سو�ق 
�لنامية و�لنا�سئة يف منظمة IOSCO - "تدعم تقنيات 
�لرقابية  �لهيئات  توظفها  �ل��ت��ي  و�الإ����س���ر�ف  �ل��رق��اب��ة 

للمرة األولى في المنطقة 

 ملتقى اإلكرتوين  م�سرتك للهيئة واحت�د البور�س�ت العربية

د. عبيد الزعابي: ننطلق من 
تحقيق مؤشرات األجندة الوطنية 
المتعلقة بالخدمات الذكية 
والذكاء االصطناعي إلحداث نقلة 
نوعية شاملة في مجال تقديم 
الخدمات الرقمية وفق أفضل 
المعايير العالمية
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�ل�سيفي  �ل��ربن��ام��ج  يف  و�ل�سلع  �مل��ال��ي��ة  �الأور�ق  هيئة  ���س��ارك��ت   
تقدمي  عرب  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  نظمته  �ل��ذي  �الإث��ر�ئ��ي  �لطابي 
حما�سر�ت وور�س بتقنيات �الت�سال عن بعد عمل لعدد كبر من طلبة 
�ملد�ر�س )�حللقة �لثالثة( �لذكور و�الإناث �ملرحلة �لعمرية من 17-14 

�سنة، وذلك بهدف ن�سر �لثقافة �ملالية بني طاب وطالبات �ملد�ر�س..
خمتلفة  مو�سوعات  �ملقدمة  �لعمل  وور���س  �ملحا�سر�ت  تناولت 
و�لتكنولوجيا  و�الدخ���ار،  �ل�سخ�سي  �مل��ايل  �لتخطيط  على:  �سملت 
�حلديثة  �مل�ساريع  وتاأ�سي�س  �لتمويل،  يف  و��ستخد�ماتها  �حلديثة 
�ملايل  و�لتنظيم  �ملالية  �الأ�سو�ق  عن  تعريفية  ونبذة  �الأعمال،  وريادة 
و�لهيئة ودورها �لرقابي و�لفرق بني �لهيئة و�الأ�سو�ق �ملالية بالدولة، 
�مل�ساهمة  �ل�سركات  تاأ�سي�س  وكيفية  �ملال،  ر�أ�س  �أ�سو�ق  عن  ومقدمة 
�لتوعية  ق�سم  جهود  �سمن  �لهيئة  م�ساركة  تاأتي  فيها.  و�مل�ساهمة 
خمتلف  بني  �ال�ستثماري  �لوعي  تعزيز  يف  بالهيئة  �ملايل  و�ل�سمول 
�ال�ستثمارية  للتوعية  �لوطني  "�مل�سروع  �إط��ار  ويف  �ملجتمع،  فئات 

و�ل�سمول �ملايل".

التخطيط  املايل
قدم �ملادة �لعلمية و�لفنية للفعالية من �لهيئة كل من خالد �لعبيديل 
رئي�س ق�سم و�سطاء �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال، و�أ�سماء خمي�س �ملانع رئي�س 
ق�سم متويل �ل�سركات، و�سهي رجب خبر �أ�سو�ق مالية، وعبد�لله �آل 
علي م�ساعد حملل مايل. وقد عر�س �لعبيديل يف حما�سرته للتخطيط 
�الأح��و�ل  با�ستقر�ر  �لوثيق  و�رتباطهما  و�الدخ��ار  �ل�سخ�سي  �مل��ايل 
�ل�سخ�سية لاأفر�د و�الأ�سر، و�أهمية تر�سيخ �لتخطيط �ملايل و�الدخار 
�ملرحلة  على  �ل�سابقة  �ل��در����س��ي��ة  �مل��ر�ح��ل  يف  �ل�سباب  �أذه����ان  يف 

�جلامعية. 
فت �ل�سركة  من جانبها، عر�ست �أ�سماء �ملانع الأنو�ع �ل�سركات، وعرَّ
�مل�ساهمة �لعامة على �أنها �سركة يتم تكوينها ح�سب �لقانون بر�أ�س مال 
مق�سم �إىل �أجز�ء مت�ساوية ي�سمى كل جزء منها �سهمًا يكتتب فيه دون 
�حلاجة �إىل توفر �لثقة �ل�سخ�سية بني �ملكتتبني، وذلك للقيام بغر�س ما 
�أو �أغر��س معينة بهدف �حل�سول على �لربح �لذي يوزع بني �مل�ساهمني، 
�لعامة، و�أهم  �ل�سركة �مل�ساهمة  �أهم مز�يا  �ملانع  و�أنو�عها. و�أو�سحت 

�سروط تكوينها، وخ�سائ�سها �لرئي�سة، ودو�عي تكوينها.

االبتكار يف القطاع املايل 
ح��ول  �أواله���م���ا  مت��ح��ورت  حم��ا���س��رت��ني  رج���ب  �سهى  ق��دم��ت  فيما 
تعريف  بغر�س  وذل��ك  �مل��ال،  ر�أ���س  �أ�سو�ق  يف  �ال�ستثمار  �أ�سا�سيات 
�لوطني  �القت�ساد  يف  ودوره���ا  �مل��ال  ر�أ���س  �أ���س��و�ق  مبفهوم  �لطلبة 
ر�أ�س  �أ�سو�ق  �لرئي�سيني فيها. ومت تناول دور  و�الأدو�ت و�مل�ساركني 
�ملال من حيث توفر �لتمويل �ملنا�سب للحكومات و�ل�سركات للتو�سع 
يف ن�ساطاتها وبذلك تقدم �الأ�سو�ق فو�ئد متعددة للم�ساريع �الإنتاجية، 

توجيه مدخر�ت �الأفر�د. 

»الهيئة« و»التربية والتعليم« 
تتعاونان لتوعية طلبة المدارس

و�لتعلم  �ال�سطناعي  �لذك�اء  مثل  و�الإ�سر�فية 
برزت  وقد  و�الإ�سر�ف،  �لرقابة  عمليات  �الآيل 
للو�جهة يف �الآون��ة �الأخ��رة، وحظيت بقبول 
كبر يف �أو�ساط �لهيئات �لرقابية و�لتنظيمية 
بارزة  �أمثلة  وهناك  �لعامل.  �أنحاء  جمي��ع  يف 
�لهيئات  قبل  من  �لتقنيات  ه��ذه  توظيف  على 
مة الأ�سو�ق ر�أ�س �ملال يف �لعامل �أجمع".  �ملُنظِّ
 )19 )كوفيد-  جائحة  ظ��ل  "يف  �أن��ه  و�أ���س��اف 
�لتي  �ل�سريعة  و�لتغر�ت  �ليوم  نعي�سها  �لتي 
نظم  �أن  جند  �القت�سادية،  �الأو���س��اع  ت�سهدها 
جمع �لبيانات وحتليلها و�لتاأثر �لذي حتدثه 
و�لتقنيات  و�الإ����س���ر�ف  �ل��رق��اب��ة  تقنيات  يف 
ت�قدم  ك��ون��ه��ا  مهمة  �أدو�ت  ت��ع��ّد  �لتنظيمية 
معلومات �آنية و�أكر دقة ب�ساأن �ل�سامة �ملالية، 
�لكبرة  �ملوؤ�س�سات  على  يحتِّم  �ل���ذي  �الأم���ر 
تقدمي تقارير يف �لبيانات �الأ�سا�سية. وي�سبح 
�ال�ستجابة  كيفية  �ختيار  ه��و  �مل��ت��اح  �خل��ي��ار 
ل��ه��ذه �ل��ت��غ��ر�ت: مب��ق��اوم��ة �ل�����س��غ��وط �لتي 
متار�سها �لقوى �خلارجية وتقبُّل حالة �نعد�م 
عن  �ملالية  �الأ���س��و�ق  تعي�سها  �لتي  �ال�ستقر�ر 
�ملوؤ�س�سات  مع  و�ل��دوؤوب  �جل��اد  �لعمل  طريق 
من  جم��م��وع��ة  �سياغة  ب��ه��دف  �حل����دود  وع���رب 
�لروؤية  ثمرة  �ل  ت�سكِّ �لتي  �الإيجابية  �لنتائج 

و�لقيادة و�حلوكمة �ل�سليمة".

االإبالغ الفوري عن املعلومات
�أ���س��و�ق  يخ�س  "فيما  �ل��زع��اب��ي  و�أ���س��اف 
�لهيئة،  �أط��ل��ق��ت  فقد  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �مل���ال  ر�أ����س 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �إح������دى ك���ربي���ات �ل�����س��رك��ات 
م�سروعًا  �ملعلومات،  تقنية  جمال  يف  �لر�ئدة 
باالإباغ  �ل�سوق  يف  �مل�ساركني  جلميع  ي�سمح 
ع��ن �مل��ع��ل��وم��ات حلظة ح��دوث��ه��ا وت��ب��ادل هذه 
�لهيئة  فريق  ب��د�أ  وق��د  وتقا�سمها.  �ملعلومات 
�لرقابة  �أدو�ت  ن�سر  على  بالفعل  �لعمل  �أي�سًا 
رقابة  حتقيق  �سبيل  يف  �الإلكرتونية  و�لتنفيذ 

مالية فاعلة".
عمومًا  و�الإ���س��ر�ف  �لرقابة  تقنيات  ز  وتركِّ
و�لت�سغيلية  �الإد�ري���ة  �الإج���ر�ء�ت  �أمتتة  على 
وتي�سرها، ف�سًا عن رقمنة �لبيانات وحت�سني 
�أ�سلوب حتليلها لدى �لهيئات �لتنظيمية. ومن 
�لتنظيمية  �لهيئات  تقنيات  عن  تعرب  فاإنها  ثم 

ذ�تها.
على  �مللتقى  �سهدها  �لتي  �لنقا�سات  و�أكدت 
�مل��ه��ار�ت و�ل��ق��در�ت  ت��و�ف��ر جمموعة  �أه��م��ي��ة 
بالتك�اليف،  �ملتعلقة  و�العتبار�ت  �ل�سرورية، 
حتول  عملية  �إل�ى  و�حلاجة  �لبيانات،  وتو�فر 
�لرقابة  تقنيات  جن��اح  ل�سمان  فاعلة  رق��م��ي 

متت  وق���د  �خل��ل��ي��ج.  منطقة  يف  و�الإ�����س����ر�ف 
بتطوير  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  خمتلف  مناق�سة 
حلول تقنيات �لرقابة و�الإ�سر�ف لدى �لهيئات 
ينبغي  ك�����ان  �إذ�  م��ا  ز�وي����ة  م��ن  �لتنظيمية 
نف�سها،  �لهيئات  قبل  من  �حللول  هذه  تطوير 
�لتقنية  �خلدمات  مزودي  �إىل  �ملهمة  تعهيد  �أم 
و�مل�ست�سارين ب�سبب �حل�سا�سية �ملحيطة بهذه 

�لتقنيات.
�لعام  �الأم��ني  �لدك�اين،  ر�مي  �ل�سيد   قال  و 
الحتاد �لبور�سات �لعربية، يف كلمته �إن "ثمة 
�لرقابة  تقنيات  لتوظيف  �لفر�س  من  �لكث�ر 
�لعديد من جماالت �خلدمة يف  و�الإ�سر�ف يف 
�لتو��سل  حت�سني  بهدف  �مل��ال  ر�أ���س  �أ���س��و�ق 
ر�أ���س  �أ���س��و�ق  على  وينبغي  �مل�ستثمرين.  مع 
�ملال متهيد �لطريق �أمام �الأجيال �الأ�سغر �سنًا 
للبدء يف �ال�ستثمار في�ها؛ ويف حال �إذ� مل تكن 
�سرعان  فاإنها  �الإب��د�ع،  من  قدر  على  �الأ�سو�ق 
�الأف��ر�د. ويحر�س  �مل�ستثمرين  من  �ستخلو  ما 
هذه  معاجلة  على  �لعربية  �لبور�سات  �حت��اد 

�لق�سايا".

اإدارة خماطر االأ�صواق
ب���دوره���ا، ذك����رت �ل�����س��ي��دة ن��رج�����س ف��روخ 
جمال، �لرئي�س �لتنفيذي للعمليات يف بور�سة 
ذ�تية  �ملوؤ�س�سات  �إح��دى  "بو�سفنا  �لبحرين: 
منار�س  �لبحرين  بور�سة  يف  فاإننا  �لتنظيم، 
�الأن�سطة  يف  بالتحقيق  ونلت�زم  فاعلة،  رقابة 
ومن  �ل�سوق.  يف  تتم  ق��د  �لتي  لل�سك  �مل��ث��رة 
�أجل ك�سب ثقة م�ستثمرينا، يتعني علينا تاأكيد 
�لتي  �الأن�سطة  خمتلف  م��ر�ق��ب��ة  على  ق��درت��ن��ا 
جتري باالأخذ يف �العتبار �لتعقيد�ت �ملحيطة 
مبعامات �الأور�ق �ملالية �لتي يتم تنفيذها يف 

�الأ�سو�ق عرب �حلدود وبعمات متعددة. 
 و�أكد �سريف �سامى، �لرئي�س �ل�سابق للهيئة 
�لعامة للرقابة �ملالية مب�سر، على �أن �لتقنيات 
�حلديثة تتيح �أدو�ت �أكر كفاءة الإد�رة خماطر 
يف  �أك���رب  �سرعة  وحتقيق  �مل��ال��ي��ة،  �الأ����س���و�ق 
�ملمار�سات  من  و�لتحذير  �لتاعبات  �كت�ساف 
�أو  �لتعامات  ��ستقر�ر  على  ت��وؤث��ر  ق��د  �ل��ت��ي 

حقوق �مل�ستثمرين.
 ون�����وه ف������ارون م��ي��ت��ال، رئ��ي�����س ����س���وؤون 
»�آ�سيان« يف  �لنا�سئة يف ر�بطة دول  �الأ�سو�ق 
"تقنيات  �أن  �إىل  يونغ«  �آند  »�إرن�ست  موؤ�س�سة 
�لتنظيمية  �لهيئات  متكن  و�الإ���س��ر�ف  �لرقابة 
�خلدمات  على  تطر�أ  �لتي  �لتغر�ت  تبني  من 
�جل��دد  �حل��ل��ول  م���زودي  حلجم  نتيجة  �ملالية 

و�سرعتهم، وحاالت �ال�ستخد�م، و�لبيانات". 
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�لبيع  »خدمة  �ملالية   ل��اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �أطلق 
على �ملك�سوف �ملغطى«، و�لتي تاأتي �سمن ��سرت�تيجية 
�ال�ستثمار  و�أدو�ت  �آليات  تنويع  �إىل  �لر�مية  �ل�سوق 
�ال�ستثمارية،  �ل�سيولة  م�ستوى  ورف���ع  و�ل��ت��ح��ّوط، 
�سريحة  ال�ستقطاب  �ل���ت���د�ول  و�أح���ج���ام  ق��ي��م  وزي����ادة 
جديدة من �مل�ستثمرين �ملخت�سني و�ملتمر�سني باالأدو�ت 

�ال�ستثمارية �حلديثة الأ�سو�ق �الأور�ق �ملالية.
�الأور�ق  هيئة  قيام  بعد  ذل��ك  �ل�سوق»ياأتي  وق��ال   
على  �لبيع  »�سو�بط  و�عتماد  مبر�جعة  و�ل�سلع  �ملالية 
�ملك�سوف �ملغطى« لل�سوق، و�لتي تخت�س ببيع �لعميل 
�أو  �لتعهد  مت  مالية،  �أو�رق  �أو  مقرت�سة  مالية  الأور�ق 

�لتاأكيد باإقر��سها«.
رئي�س  �حلمادي،  �ل�سرفاء  علي  حممد  معايل  وق��ال 
»ي�ستند  �ملالية:  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �إد�رة  جمل�س 
�سوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية �إىل �آلية وبنية ت�سريعية 
م��ت��ك��ام��ل��ة، ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع���دم �إخ����ال �أي م��ن �الأط����ر�ف 
�ملغطى  �ملك�سوف  على  �لبيع  ب�سو�بط  �لعاقة  ذ�ت 
�ل�سادرة عن �ل�سوق، وذلك من خال �سمان بيئة تد�ول 
��ستثمارية عادلة و�آمنة وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية«.
�أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ق���ام  ف��ق��د  نف�سه،  �ل�سعيد  وع��ل��ى   
ل������اأور�ق �مل��ال��ي��ة ب��ت��ع��دي��ل ح��زم��ة ���س��و�ب��ط �إق��ر����س 
و�قرت��س �الأور�ق �ملالية �لتي يتم مبوجبها نقل ملكية 
�إىل  )�ملقر�س(  طرف  من  موؤقتة  ب�سفة  �ملالية  �الأور�ق 
على  بناًء  بردها،  �ملقرت�س  �لتز�م  مع  )�ملقرت�س(  �آخر 
طلب �ملقر�س يف �أي وقت خال �لفرتة �ملتفق عليها، �أو 

يف نهايتها، ما مل يتم �التفاق على غر ذلك.
بيع  خ��ال  م��ن  �ملغطى  �ملك�سوف  على  �لبيع  وي��ت��م 
�مل�ستثمر لورقة مالية ال ميتلكها، على �أن يقوم ب�سر�ئها 
م�ستقبًا، وتتم هذه �لعملية من خال �قرت��س �مل�ستثمر 
بو��سطة  �أو  �إق��ر����س،  وكيل  خ��ال  م��ن  �ملالية  للورقة 
�ل�سوق، توقعًا  �لو�ساطة، ثم يبيعها مبا�سرة يف  �سركة 
منه بانخفا�س �سعر �لورقة �ملالية، مع تقدمي �ل�سمانات 

�لازمة، �إما نقدً� �أو ب�سكل ورقة مالية �أخرى. ويف حال 
�سر�ء  ميكنه  م�ستقبًا،  �ل�سعر  بانخفا�س  توقعه  �سحة 
�أق��ل من �سعر بيعه و�إع��ادة  �أخ��رى ب�سعر  م��رة  �ل��ورق��ة 
�الأ�سهم للمقر�س )تغطية �لبيع �ملك�سوف(، وبذلك يكون 

حقق ربحًا ر�أ�سماليًا من �لعملية.
وي���ع���زز �ل��ب��ي��ع ع��ل��ى �مل��ك�����س��وف �مل��غ��ط��ى ح�����س��ور 
ومن  �مل�ساربات،  من  ويحد  �الأج��ل،  طويل  �ال�ستثمار 
�لتد�والت،  يف  �ل�سيولة  م�ستوى  رفع  �إيجابياته  �أبرز 
م�ستثمرً�  �ل��ع��ادة  يف  يكون  لاأ�سهم  �ملقر�س  �أن  ذل��ك 

هذه  �أن  كما  �الأ���س��ه��م.  بتدوير  ي��ق��وم  ال  �الأج���ل  ط��وي��ل 
�لعملية �أي�سًا تزيد من �لوعي �ال�ستثماري يف �ل�سوق. 
�لبيع  ��ستخد�م  �ملمكن  من  فاإنه  ذل��ك،  �إىل  و�إ�سافة 
�مل�ستثمر  بيع  خال  من  حت��وط،  ك��اأد�ة  �ملك�سوف  على 
على �ملك�سوف ل�سهم م�ساٍو يف �لنوع و�لكمية و�ل�سعر 
من  �لتخل�س  بهدف  حمفظته،  يف  حقًا  ميلكها  الأ�سهم 
خطر �نخفا�س هذ� �ل�سهم م�ستقبًا، �أو يكون �لتحوط 
ج��زئ��ي��ًا ب��ان��ع��د�م ت�����س��اوي �أح���د �ل�����س��رط��ني )�ل�����س��ع��ر - 

�لكمية(.

 �سوق اأبوظبي يطلق البيع على املك�سوف املغطى

    قامت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع باإعادة هيكلة 
جذرية للرت�خي�س �لتي ت�سدرها للتحول �إىل منوذج 
موؤ�س�سات و�ساطة مالية متكاملة ت�سم و�سطاء عمليات 

�لفورك�س.
متكاملة  منهجية  �سمن  �جلديدة  �ملبادرة  تندرج  و 
�لدولة  يف  �ملالية  باالأ�سو�ق  لارتقاء  �لهيئة  تطبقها 
��سرت�تيجية  مل�ستهدفات  حتقيقًا  متقدمة  �أ�سو�ق  �إىل 

حكومة دولة �الإمار�ت 2020.

�إج��ر�ء در��سات متعمقة  �إع��ادة �لهيكلة بعد  و متت 
الأف�سل �ملمار�سات �لعاملية؛ حيث قام فريق متخ�س�س 
بكو�در مو�طنة من �لهيئة برئا�سة خالد غيث �لزعابي 
ب�سياغة  و�ل��رتخ��ي�����س  ل��ل��رق��اب��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�الأن�سطة وفق م�سفوفة  �إعادة هيكلة  بعد  �لت�سريعات 
�ملمار�سات  �أف�سل  م��ع  للتو�فق  �ملهنية  �لرت�خي�س 
�الأنظمة  كتب  ت�سم  �ملتطورة   �الأ���س��و�ق  يف  �لعاملية 
�ملوظفني،  و�عتماد  و�لرتخي�س،  �لعامة،  �الأح��ك��ام   ،

وممار�سة �الأعمال، وقامو�س �مل�سطلحات �خلا�س بهم.    
ويتطلب �مل�سروع متتع �سركات �خلدمات �ال�ستثمارية 
�جلديد  مبفهومها  للم�ستثمرين  خدماتها  تقدم  �لتي 
�الأ���س��و�ق  يف  متكاملة  خدمات  لتقدمي  �أك��رب  ب��ق��در�ت 
�ملالية يف �لدولة وفق �أ�س�س علمية ومهنية  مبنية على 
�خلدمات  �أف�سل  تقدمي  تتبنى  و��سحة  ��سرت�تيجية 
�لتحوط  على  وق��ادرة  �ملالية  و�الأ�سو�ق  للم�ستثمرين 

�سد خماطر �ل�سوق و�ملخاطر �لت�سغيلية.

»الأوراق امل�لية« تطلق م�سروع اإع�دة هيكلة للمنظومة الت�سريعية اخل��سة بت�سنيف الو�سط�ء
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  �أطلق �سوق دبي �ملايل   موؤ�سر �الإمار�ت للحوكمة 
�الأول  �ملوؤ�سر  وهو  و�لبيئية،  �الجتماعية  و�مل�سوؤولية 
و�خلليجية  �الإمار�تية  �ملالية  �الأ�سو�ق  بني  نوعه  من 
يف  �ملدرجة  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  تبني  لقيا�س 
�حلوكمة  ممار�سات  الأف�سل  �ملحلية  �ملالية  �الأ���س��و�ق 

و�مل�سوؤولية �الجتماعية و�لبيئية. 
ومت �إعد�د ”موؤ�سر �حلوكمة و�مل�سوؤولية �الجتماعية 
 - ��س&بي/حوكمة  �الإمار�تية  �ل�سركات  يف  و�لبيئية 
“S&P/Hawkamah UAE ESG Indexبالتعاون 
�لعاملية  �ل�سركة   ،" جونز  د�و  بي   & "��س  من  كل  مع 
�أ���س��و�ق �مل���ال، ومعهد  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال م��وؤ���س��ر�ت 
�ل�سريك  "حوكمة"،  �الإم����ار�ت  يف  �ل�سركات  حوكمة 
�أف�سل  ن�سر  �ملايل يف جمال  دبي  ل�سوق  �ال�سرت�تيجي 
�أو�ساط  ممار�سات �حلوكمة و�الن�سباط �ملوؤ�س�سي يف 

�ل�سركات �ملدرجة بال�سوق. 
 وت�����س��م��ل �ل��ع��ي��ن��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة مل��وؤ���س��ر �حل��وك��م��ة 
 20 �ل�سركات  يف  و�لبيئية  �الجتماعية  و�مل�سوؤولية 
خلم�س  رجعي  ب��اأث��ر  �ملوؤ�سر  بيانات  وتتوفر  �سركة. 
�لعام  منذ  �أد�ئ���ه  ر�سد  للمتعاملني  يتيح  مبا  �سنو�ت 
�مل��وق��ع  م��ن خ���ال  �مل��وؤ���س��ر  م��ت��اب��ع��ة  2015. ومُي��ك��ن 
بث  من�سات  من  وغره  �ملايل  دبي  ل�سوق  �الإلكرتوين 
�حت�ساب  �إع��ادة  تتم  �أنه  �إىل  �الإ�سارة  جتدر  �لبيانات.  
عينة �ملوؤ�سر مرة و�حدة يف نوفمرب من كل عام، ويتم 
20 �سركة من حيث �لدرجة �ملتح�سلة عن  �إ�سافة �أعلى 
�الجتماعية  و�مل�سوؤولية  �حلوكمة  يخ�س  فيما  �أد�ئها 
قبل  �لبيانات �ملجمعة من  �إىل  ��ستنادً�  و�لبيئية، وذلك 
حوكمة، �ل�سريك �ملعتمد من قبل ��س �آند بي د�و جونز 

جلمع �لبيانات يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط. 

نطاق  �سمن  �مل�سمولة  �ل�����س��رك��ات  ك��اف��ة  وتخ�سع 
تغطية �ملوؤ�سر لعملية تقييم وفق ثاثة مقايي�س يت�سل 
�إف�ساحات  �إىل  ��ستنادً�  و�الإف�ساح  بال�سفافية  �أولها 
و�مل�سوؤولية  �حلوكمة  معاير  تطبيق  ب�ساأن  �ل�سركات 
على  �ل��ث��اين  �ملقيا�س  وي��رك��ز  و�لبيئية.  �الجتماعية 
�ملقيا�س  يركز  فيما  �الجتماعية،  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �لبيئة 
�لثالث على موؤ�سر�ت �حلوكمة. وتر�سد عملية �لتقييم 
عن  �ل�سركات  باإف�ساحات  �ل�سلة  ذ�ت  �ملعلومات  كافة 

و�لبيئية  �الجتماعية  و�مل�سوؤولية  �حلوكمة  موؤ�سر�ت 
�ل�سنوي  �لتقرير  ومنها  ع��دة  م�سادر  �سمن  �ل���و�ردة 
و-�أو  �ل�سحفية  �لبيانات  �الإلكرتوين،  �ملوقع  لل�سركة، 
�لهدف  ويتمثل  �الأ���س��و�ق.  �إىل  �ملقدمة  �الإف�����س��اح��ات 
قيام  م��دى  حتديد  يف  �لعملية  تلك  ور�ء  م��ن  �لنهائي 
�لتقارير  تلك  �سمن  �سفافة  �إف�ساحات  بتقدمي  �ل�سركة 
�خلا�س  �لتقييم  نظام  يف  �ملت�سمنة  �ملوؤ�سر�ت  ب�ساأن 

باحلوكمة و�مل�سوؤولية �الجتماعية و�لبيئية. 

بدعم واعتماد من هيئة األوراق المالية والسلع

�سوق دبي يطلق  موؤ�سرا للحوكمة وامل�سوؤولية الجتم�عية والبيئية

�ملالية و�ل�سلع خال �جتماع  �الأور�ق  بحثت هيئة 
عقدته مع �سوق �أبو ظبي لاأور�ق �ملالية و�سوق دبي 
�ملايل وبور�سة دبي للذهب و�ل�سلع، عدد� من �ملحاور 
وتن�سيق  �مل��ال��ي��ة،  �الأ����س���و�ق  ب��ت��ط��ور�ت  �ل�سلة  ذ�ت 
��سرت�تيجية �لهيئة مع ��سرت�تيجية �الأ�سو�ق، وبحث 
ن من �لنهو�س باالأد�ء  مقرتحات تطويرية جديدة متكِّ
منتجات  وط���رح  �الإدر�ج  عمليات  تي�سر  خ��ال  م��ن 
من  �مل��زي��د  ج���ذب  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  م��ال��ي��ة  و�أدو�ت 
برئا�سة    عقد  �ل��ذي  �الجتماع،  وناق�س  �مل�ستثمرين. 
بح�سور   للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزعابي  عبيد  د. 

ممثلني عن �لهيئة و�الأ�سو�ق و�لبور�سة،  �لتطور�ت 
�جلديدة  �ملالية  �الأن�سطة  تر�خي�س  من  بكل  �ملرتبطة 
لدى �لهيئة ومبادرة �سركات �خلدمات �ملالية �ملتكاملة 
�ملركزية  �ملقا�سة  �سركة  وت��ط��ور�ت   ،Full-fledge
CCP، كما ��ستعر�س �الإجر�ء�ت و�لتد�بر �الحرت�زية 
�ملالية للتعامل  و�الأ����س���و�ق  �لهيئة  قبل  م��ن  �ملتخذة 
قطاع  على  كورونا  جلائحة  �ل�سلبية  �النعكا�سات  مع 

�الأور�ق �ملالية بالدولة.
ع���رب خا�سية  ُع���ِق���د  �ل����ذي  �الج���ت���م���اع ،  مت خ���ال 
وت��ك��ام��ل  لتن�سيق  �آل���ي���ات  ب��ح��ث  �مل���رئ���ي،  �الت�����س��ال 

�ملالية،  �لهيئة مع ��سرت�تيجية �الأ�سو�ق  ��سرت�تيجية 
بالهيئة  �جل��دي��دة  �ل��رت�خ��ي�����س  منظومة  وت��ط��ور�ت 
�أف�سل  وفق  �لت�سريعات  هيكلة  �إع��ادة  م�سروع  �سمن 
�سانع  دور  تفعيل  و�إج����ر�ء�ت  �لعاملية،  �ملمار�سات 
�ل�����س��وق، وت��ط��رق��ت �مل��ن��اق�����س��ات �إىل ج��ان��ب ذل���ك �إىل 
�لتد�والت ور�سملة  �الإج��ر�ء�ت �ملقرتحة لزيادة حجم 
�ل�سلة  �إىل �ملو�سوعات ذ�ت  �ملايل، باالإ�سافة  �ل�سوق 
�ملالك  م��و���س��وع  تنظيم  مثل  �ملجمعة؛  باحل�سابات 
�مل�سجل و�ملالك �مل�ستفيد بالنظر الأهميتها يف مو�سوع 

ترقية �الأ�سو�ق على �ملوؤ�سر�ت �لعاملية.

اجتم�ع مع الأ�سواق يبحث تطوير الأداء وطرح منتج�ت م�لية جديدة
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إيضاحات حول أنظمة اإلفصاح والحوكمة

 »الهيئة« تعزز م�ستوي�ت الإف�س�ح وال�سف�فية   

عملية  ه��ي  و�ل�سفافية  �الإف�����س��اح  عملية  �أن  �سك  ال 
جاهدة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  وت�سعى  م�ستمرة 
لت�ساهي  ممكنة  درجة  �أق�سى  �إىل  م�ستوياتها  رفع  �إىل 
�الرتقاء  �أن  �إىل  هنا  �لتاأكيد  ونود  �لعاملية،  �مل�ستويات 
مب�ستويات �الإف�ساح و�ل�سفافية �إىل درجات �أعلى يتطلب 
جميع  من  و�لتعاون  و�لتن�سيق  �جلهود  ت�سافر  �أهمية 
�جلهات و�ل�سركات وخا�سة �ل�سركات �ملدرجة و�لقائمني 

عليها.
عام  ب�سكل  �لهيئة  �أنظمة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن 
يف   2000 ل�سنة   )3( رق��م  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  وق��ر�ر 
تخ�سع  خا�س  ب�سكل  و�ل�سفافية  �الإف�ساح  نظام  �ساأن 
با�ستمر�ر ملر�جعة دورية من �أجل حتديثها ملو�كبة �أف�سل 
�ملمار�سات �ملعمول بها يف �لعديد من �الأ�سو�ق �ملتطورة 
وذلك بعد �لتن�سيق و�لت�ساور مع �الأ�سو�ق �ملالية �ملحلية 
�إجر�ء  و�الأط��ر�ف ذ�ت �لعاقة، حيث تعمل �لهيئة على 
�لتح�سينات و�لتعديات �لتي توؤدي �إىل رفع م�ستويات 
�الإف�ساح و�ل�سفافية ومعاجلة �أي ق�سور قد يظهر، مثال 

ذلك ما يلي:
رق��م  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ق���ر�ر  -�إ����س���د�ر 
)33/ر.م( ل�سنة 2019 ب�ساأن تعريف �ملعلومة جلوهرية 

و�لتعديات �ملرتبطة به.

رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق���ر�ر  �إ����س���د�ر   -
�خلا�سة  �الإج�����ر�ء�ت  ب�ساأن   2019 ل�سنة  )32/ر.م( 
بال�سركات �ملدرج �أ�سهمها يف �ل�سوق و�لبالغ خ�سائرها 

�ملرت�كمة ن�سبة 20 % فاأكر من ر�أ�سمالها.
رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق���ر�ر  �إ����س���د�ر   -
مع  �لتعامل  �إج����ر�ء�ت  ب�ساأن   2020 ل�سنة  )13/ر.م( 

�ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة �ملتعرة.
�ملدرجة  لل�سركات  موحدة  �إف�ساح  من��اذج  �عتماد   -
يف �أ�سو�ق �لدولة �ملالية باللغتني �لعربية و�الجنليزية، 
�ملن�سورة  �الإف�ساحات  يف  �جل��ودة  حتقيق  ي�سمن  مبا 
على مو�قع �الأ�سو�ق �ملالية، نتيجة لتوحيد �الإف�ساحات 
�ل�سادرة عن �ل�سركات �ملدرجة يف كل من �سوق دبي �ملايل 
و�سوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية؛ حيث تعد عملية توحيد 
�لتاأكد  �إىل  وت��ه��دف  �الأط����ر�ف،  جلميع  مفيدة  �لنماذج 
يتوجب  مهمة  معلومات  الأي��ة  �الإف�ساح  �إغفال  ع��دم  من 
�ختافات  وج��ود  ع��دم  وكذلك  �الإف�ساح،  يف  ت�سمينها 
كبرة يف �الإف�ساحات بني �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوق 
�الأم��ر  �ل�سوقني.  يف  �ملدرجة  �ل�سركات  بني  �أو  �لو�حد 
�الرت��ق��اء مب�ستوى خدمة  ي�سهم يف  �أن  �ساأنه  من  �ل��ذي 

�مل�ستثمرين، وكذلك تعزيز تناف�سية �الأ�سو�ق �ملالية.
�إلز�م �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة �ملدرجة و�سركات   -

 )XBRL( لو�ساطة بتطبيق نظام �الإف�ساح �اللكرتوين�
�بتد�ًء من �لعام 2014.

�ملالية  �لبيانات  ع��ن  باالإف�ساح  �ل�سركات  �إل���ز�م   -
مبا�سرًة بعد �إقر�رها من قبل جمل�س �إد�رة �ل�سركة.

- �إل�����ز�م �ل�����س��رك��ة ب��ت��زوي��د �ل��ه��ي��ئ��ة و�ل�����س��وق بعد 
بالقر�ر�ت  مبا�سرًة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  �نتهاء 

�ل�سادرة... وغرها.
�أعمال  وج��دول  مبو�عيد  و�لهيئة  �ل�سوق  تزويد   -
�جتماع �جلمعية �لعمومية وذلك قبل �الإعان عن �لدعوة 

لعقد �الجتماع

هل يشترط أن تقوم الشركة المدرجة بعقد 
عن  اإلفصاح  لغايات  اإلدارة  مجلس  اجتماع 

البيانات المالية المرحلية أو السنوية؟ :

�جتماع  بعقد  �مل��درج��ة  �ل�سركة  تقوم  �أن  ي�سرتط  ال 
�ملالية  �لبيانات  عن  �الإف�ساح  لغايات  �الإد�رة  جمل�س 
�ملرحلية �أو �ل�سنوية، وعليه ت�ستطيع �ل�سركة �الإف�ساح 
و�ل�سوق  �لهيئة  من  لكل  مبا�سرة  �ملالية  �لبيانات  عن 
�ملدرجة فيها �أ�سهم �ل�سركة دون �أن ت�سبق عملية �الإف�ساح 
�أنه  �إال  �لغاية.  لهذه  �ل�سركة  �إد�رة  ملجل�س  �جتماع  عقد 
ي�سرتط �أن تكون �لبيانات �ملالية �ملف�سح عنها مر�جعة 

  أبرز جهود 
الهيئة     اإلفصاح عن أية تصرفات

 اختيار التوقيت المناسب 
لإلفصاح.

 ذكر التغيير الهيكلي )إندماج، 
استحواذ، زيادة أسهم، تغيير إسم(

 جعل اإلفصاح مفهومًا 
لجميع فئات المستثمرين.

 الدقة في الترجمة من اللغة 
العربية إلى االنجليزية وبالعكس

 التأكد من دقة اإلفصاح وكونه 
ومبنيًا على أسس واقعية 

التحقق من مستوى 
اإلفصاح بعد ظهوره
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)بالن�سبة  مدققة  �أو  �ملرحلية(  �ملالية  للبيانات  )بالن�سبة 
�ل�سركة  ح�سابات  مدقق  من  �ل�سنوية(  �ملالية  للبيانات 
�خلارجي وموقعة من جمل�س �إد�رة �ل�سركة �أو �ل�سخ�س 

�ملخول بالتوقيع نيابة عنه.

اعتماد اأ�صلوب يتيح اإظهار التغري 
يف املركز املايل:

لضمان  الهيئة  تطبقها  التي  الطرق  ماهي 
المالي  المركز  في  التغيرات  كافة  ظهور 

للشركة ؟ 

جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  �لهيئة  تطبق   -
�أجرتها  عديدة  در��سات  حم�سلة  �الأمر  وهذ�  �الإف�ساح، 
على  �الط���اع  خالها  مت  �مل��م��ار���س��ات؛  الأف�����س��ل  �لهيئة 
و�خلليجية  و�لعربية  �لغربية  �الأخ��رى  �ل��دول  جت��ارب 

وتبني ما يائم �حتياجاتنا.
- بالن�سبة للبيانات �ملالية فاإن �لهيئة تلزم �ل�سركات 
�ملحا�سبة  ملعاير  وفقًا  �ملالية  �لتقارير  باإعد�د  �ملدرجة 
�لدولية  �ملحا�سبة  �ل�سادرة عن جمل�س معاير  �لدولية 

)IFRS(، مع مر�عاة مايلي:
�أن ت�سدر باللغتني �لعربية و�الإجنليزية.• 
وم��دق��ق •  �الإد�رة  جم��ل�����س  ت��ق��ري��ري  تت�سمن 

�حل�سابات.
وقائمة •  �مل����ايل،  �مل��رك��ز  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ت�ستمل 

وقائمة  �لنقدية،  �لتدفقات  وقائمة  �ل��دخ��ل، 
�لتغر�ت يف حقوق �مل�ساهمني.

ت�سم �الإي�ساحات حول �لبيانات �ملالية.• 

ل��م��اذا ال ت��ك��ون ه��ن��اك آل��ي��ة واح����دة فقط 
أو  الفصلية  أرباحها  عن  الشركات  إلفصاح 

السنوية؟ :

تختلف �لبيانات �ملالية للبنوك و�مل�سارف من حيث 
�سركات  م��ن  ت�سدر  �ل��ت��ي  تلك  ع��ن  و�مل��ح��ت��وى  �ل�سكل 
�مل��درج��ة  �ل�����س��رك��ات  ع��ن  ت�سدر  �ل��ت��ي  تلك  �أو  �ل��ت��اأم��ني 

�الأخرى، نظرً� الختاف طبيعة ن�ساط كل منهم.

اإيقاف التداول على �صهم �صركة اإىل 
حني تو�صيح االإف�صاح:

فيما  المالية  والسوق  الهيئة  دور  هو  ما 
ال��م��درج��ة  ال��ش��رك��ات  ب��إف��ص��اح��ات  يتعلق 
ال��م��ن��ش��ورة ع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
وج��ود  ح��ال  ف��ي  وخ��اص��ة  المالية  للسوق 
يتم  وهل  واض��ح،  غير  أو  كامل  غير  إفصاح 
إيقاف التداول على سهم الشركة المدرجة 

المعنية لحين توضيح اإلفصاح؟ 

م�ستمر مبتابعة  ب�سكل  بالدولة  �ملال  �أ�سو�ق  تقوم    

�ل���ت���ز�م �ل�����س��رك��ات �مل���درج���ة ب��االإف�����س��اح ع���ن �الأم����ور 
ون�سرها،  �ملالية،  و�لبيانات  �جلوهرية  و�ملعلومات 
وك�سفها  و�سوحها،  من  و�لتحقق  �لن�سر،  هذ�  وتوقيت 
عن �حلقائق �لتي تعرب عنها، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة 
باإحالة خمالفات �ل�سركات �ملدرجة �إىل �لهيئة للبت فيها.
وتقييم  مبتابعة  �لوقت  ذ�ت  يف  �لهيئة  تقوم  كما   -
�إف�ساحات �ل�سركات �ملدرجة، وتوقيع �جلز�ء �ملنا�سب- 

ح�سب �لقو�نني و�الأنظمة- بحق �ل�سركات �ملخالفة.
�إيقاف  – يتم  �الإف�ساحات  و�سوح  عدم  حال  ويف    
�إف�ساح  ورود  حلني  �ملعنية  �ل�سركة  �سهم  على  �لتد�ول 

و��سح وكاف من �ل�سركة.
�لدولة  و�أ�سو�ق  �لهيئة  بني  ما  د�ئ��م  تن�سيق  هناك    
غمو�س  �أو  �الإف�ساح  يف  نق�س  وج��ود  حال  يف  �ملالية 
�الإف�������س���اح بع�س  ت�����س��م��ني  ع���دم  �أو  وع����دم و����س���وح، 
�الإف�����س��اح  در����س��ة  يتم  حيث  �ل�����س��روري��ة؛  �لتفا�سيل 
وتقييم �الأثر �ملرتتب على وجود نق�س يف �الإف�ساح �أو 
بع�س  �الإف�ساح  ت�سمني  �أو عدم  �الإف�ساح  عدم و�سوح 
�لتفا�سيل �ل�سرورية على تد�ول �لورقة �ملالية، ومن ثم 
حلني  عدمه  من  �لتد�ول  باإيقاف  �ملنا�سب  �لقر�ر  �تخاذ 
هذ�  يف  و�ل�سوق  �لهيئة  ملتطلبات  �الإف�ساح  ��ستكمال 

�ل�ساأن.

على  والموافقة  المراجعة  تمت  حال  في 
خالل  األول��ي��ة  السنوية  المالية  البيانات 
البنك  وأجل  للبنك،  اإلدارة  مجلس  اجتماع 
تسليم بياناته المالية االولية لما بعد تلقيه 
على  يتعين  هل  المركزي،  البنك  موافقة 
تسليم  لحين  البنك  أسهم  إيقاف  السوق 

او المعتمدة  المالية االولية  لبياناته  البنك 
من البنك المركزي.

�إيقاف  يتعني  ال  فاإنه  �ملعرو�سة،  �حلالة  �ىل  بالنظر 
�أ�سهم �لبنك، وذلك ��ستنادً� �إىل �ملادة رقم  �لتد�ول على 
ل�سنة   )3( رقم  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  قر�ر  من   )36/11(
و�ل�سفافية  باالإف�ساح  �خلا�س  �لنظام  �ساأن  يف   2000

و�لتي ن�ست على �أن:
�نتهاء  بعد  و�ل�سوق  �لهيئة  بتزويد  �ل�سركة  وتلتزم 
�ملالية  و�لبيانات  بالقر�ر�ت  مبا�سرًة  �ملجل�س  �جتماع 
وبغ�س  �الجتماع  هذ�  يف  �ملجل�س  عليها  و�ف��ق  �لتي 
عمل  يوم  لاجتماع  �لتايل  �ليوم  كان  �إذ�  عما  �لنظر 
�أو يوم عطلة ر�سمية، و�إذ� تز�من وقت عقد �الجتماع 
�أ�سهم  على  �لتد�ول  �إيقاف  فيتم  �لتد�ول  �ساعات  مع 
�ل�سركة، ويف جميع �الأحو�ل يتم �إيقاف �لتد�ول حلني 
�ملالية  و�لبيانات  بالقر�ر�ت  و�ل�سوق  �لهيئة  تزويد 

�ملعرو�سة يف �الجتماع.
م��و�ف��ق��ة  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ات  وت�ستثنى 
�جلهة  �أو  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  م�سرف 
من  لها  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  تخ�سع  �ل��ت��ي  �ل��رق��اب��ي��ة 
بالبيانات  و�ل�سوق  �لهيئة  بتزويد  �لفوري  �اللتز�م 
�ملالية، على �أن تلتزم باالإف�ساح عن هذه �لبيانات فور 

ب�ساأنها. �ملو�فقة  تلقيها 
�لبنك  ع��ل��ى  ي�����س��ت��وج��ب  ف��ان��ه  ذل���ك  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�الف�ساح للم�ساهمني وذلك بالتو�سيح باأنه قد مت �قر�ر 
�لبيانات �ملالية �ل�سنوية �الأولية من قبل جمل�س �د�رة 
�حل�سول  بعد  عنها  �الف�ساح  يتم  �سوف  وباأنه  �لبنك 

على مو�فقة �مل�سرف �ملركزي".
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  مهمة والتزامً� على جمل�س اإدارة ال�سرك�ت امل�س�همة

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة ل�سمان �اللتز�م باأحكام . 1
�ل��ق��و�ن��ني و�الأن��ظ��م��ة و�ل���ق���ر�ر�ت �مل��ع��م��ول بها 

ومتطلبات �جلهات �لرقابية.

و�الأه����د�ف . 2 �ال�سرت�تيجية  �ل��ت��وج��ه��ات  �ع��ت��م��اد 
ومن  تنفيذها،  على  و�الإ�سر�ف  لل�سركة  �لرئي�سة 
ذلك و�سع �ال�سرت�تيجية �ل�ساملة لل�سركة وخطط 
م�ستمر،  ب�سكل  وم��ر�ج��ع��ت��ه��ا  �لرئي�سة  �ل��ع��م��ل 
وو�سع �سيا�سة �إد�رة �ملخاطر ومر�جعتها ب�سكل 

م�ستمر.

لل�سركة . 3 �الأم���ث���ل  �ل��ر�أ���س��م��ايل  �ل��ه��ي��ك��ل  حت��دي��د 
و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا و�أه���د�ف���ه���ا �مل��ال��ي��ة و�إق����ر�ر 
�لنفقات  على  و�الإ���س��ر�ف  �ل�سنوية،  �مليز�نيات 
لاأ�سول  ومتلكها  لل�سركة،  �لرئي�سة  �لر�أ�سمالية 
ومر�قبة  �الأد�ء  �أه���د�ف  وو���س��ع  بها  وت�سرفها 
عن  ف�سًا  �ل�سركة،  يف  �ل�سامل  و�الأد�ء  �لتنفيذ 
و�لوظيفية  �لتنظيمية  للهياكل  �لدورية  �ملر�جعة 

يف �ل�سركة و�عتمادها.

�لتدقيق . 4 بتحقيق  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �خل���ط���و�ت  �ت��خ��اذ 
يف  مب��ا  �ل�سركة،  يف  �لعمل  �سر  على  �لد�خلي 
ذلك: و�سع �سيا�سة و��سحة يقرها جمل�س �الإد�رة 
يف  �لعمل  �سر  على  �لد�خلي  �لتدقيق  لتحقيق 
تف�سيلية  و�إج����ر�ء�ت  �أنظمة  وو���س��ع  �ل�سركة، 
�ل��و�ج��ب��ات  حت���دد  �ل��د�خ��ل��ي،  للتدقيق  مكتوبة 
من  �ملقرة  �ل�سيا�سة  مع  يتفق  مبا  و�مل�سوؤوليات 
�لعامة  و�الأه����د�ف  و�ملتطلبات  �الإد�رة  جمل�س 
�ملن�سو�س عليها يف �لت�سريعات �ملعمول بها ذ�ت 

�لعاقة.

�إن�ساء �إد�رة خا�سة للتدقيق �لد�خلي ملتابعة مدى . 5
و�لقر�ر�ت  و�الأنظمة  �لقو�نني  باأحكام  �اللتز�م 
�مل��ع��م��ول ب��ه��ا، وم��ت��ط��ل��ب��ات �جل���ه���ات �ل��رق��اب��ي��ة 
�لد�خلية  و�الإج������ر�ء�ت  و�الأن��ظ��م��ة  و�ل�سيا�سة 

�ملو�سوعة من قبل جمل�س �الإد�رة.

حاالت . 6 وتعالج  تنظم  مكتوبة  �إج���ر�ء�ت  و�سع 
�أع�����س��اء  م��ن  ل��ك��ل  �ملحتملة  �مل�����س��ال��ح  ت��ع��ار���س 
�لعليا  �لتنفيذية  و�الإد�رة  �الإد�رة،  جمل�س 
ح��االت  يف  �ملتخذة  و�الإج����ر�ء�ت  و�مل�ساهمني 
ومر�فقها،  �ل�سركة  �أ���س��ول  ��ستخد�م  �إ���س��اءة 
مع  �ل��ت��ع��ام��ات  ع��ن  �ل��ن��اجت  �لت�سرف  و�إ���س��اءة 

�الأطر�ف ذ�ت �لعاقة.

الإد�رة . 7 منا�سبة  رقابية  �أنظمة  تطبيق  من  �لتاأكد 
�لعام  �لت�سور  حتديد  خال  من  وذل��ك  �ملخاطر، 
وطرحها  �ل�سركة  ت��و�ج��ه  ق��د  �لتي  �ملخاطر  ع��ن 

ب�سفافية.

و���س��ع م��ع��اي��ر و�إج������ر�ء�ت و����س��ح��ة وحم���ددة . 8
مو�سع  وو�سعها  �الإد�رة،  جمل�س  يف  للع�سوية 

�لتنفيذ بعد �إقر�ر �جلمعية �لعمومية لها.

و�سع �سيا�سة تفوي�س و��سحة يف �ل�سركة، يحدد . 9
و�ل�ساحيات  �ملفو�سون  �الأ�سخا�س  مبوجبها 

�ملفو�سة لهم.

و�سع �سيا�سة تنظم �لعاقة مع �أ�سحاب �مل�سالح . 10
جتاههم  �ل�سركة  �ل��ت��ز�م��ات  تنفيذ  ي�سمن  مب��ا 
لهم  �لازمة  �ملعلومات  وتوفر  حقوقهم  وحفظ 

و�إقامة عاقات جيدة معهم.

جمل�س . 11 الأع�����س��اء  �ملهني  �ل�سلوك  ق��و�ع��د  و���س��ع 
�الإد�رة و�لعاملني لدى �ل�سركة، ومدقق ح�ساباتها 

و�الأ�سخا�س �ملُعهد �إليهم بع�س مهام �ل�سركة.

�إج����ر�ء�ت لتطبيق ق��و�ع��د �حل��وك��م��ة يف . 12 و���س��ع 
بها  �الل��ت��ز�م  م��دى  وتقييم  ومر�جعتها،  �ل�سركة 

ب�سكل �سنوي.

�أع�ساء . 13 جلميع  منا�سبة  تطوير  ب��ر�م��ج  و���س��ع 
معرفتهم  وحت��دي��ث  ل��ت��ط��وي��ر  �الإد�رة  جم��ل�����س 
ومهار�تهم ول�سمان �مل�ساركة �لفاعلة يف جمل�س 
بر�مج  �أي  بتنفيذ  �الل��ت��ز�م  و���س��م��ان  �الإد�رة، 

تدريبية �أو تاأهيلية تقررها �لهيئة �أو �ل�سوق.

 تعريف ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملعني حديثًا بجميع . 14
�إد�ر�ت و�أق�سام �ل�سركة، وتزويده بكل �ملعلومات 
�لازمة ل�سمان فهمه �ل�سحيح لن�ساطات �ل�سركة 

و�أعمالها و�إدر�كه �لكامل مل�سوؤولياته.

و���س��ع �إج������ر�ء�ت ت��ه��دف �إىل م��ن��ع �الأ���س��خ��ا���س . 15
معلومات  ����س��ت��غ��ال  م��ن  �ل�����س��رك��ة  يف  �ملطلعني 

د�خلية �سرية لتحقيق مكا�سب مادية �أو معنوية.

و�الق��رت�ح��ات . 16 �ل�سكاوى  ال�ستقبال  �آل��ي��ة  و�سع 
�مل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل �مل�����س��اه��م��ني، مب���ا يف ذل��ك 
معينة  مو�سوعات  ب��اإدر�ج  �خلا�سة  �قرت�حاتهم 
ب�سكل  �لعمومية  �جلمعية  �أع��م��ال  ج���دول  على 

ي�سمن در��ستها و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأنها.

و�ملز�يا . 17 و�ملكافاآت  �حلو�فز  منح  �أ�س�س  �عتماد 
و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س  ب��اأع�����س��اء  �خل��ا���س��ة 
�لتنفيذية �لعليا، مبا ي�ساعد على حتقيق م�سلحة 

�ل�سركة و�أهد�فها وغاياتها.

�خلا�سة . 18 و�ل�سفافية  �الإف�����س��اح  �سيا�سة  و���س��ع 
بال�سركة ومتابعة تطبيقها وفقًا ملتطلبات �جلهات 
�لرقابية و�لت�سريعات �ملعمول بها، على �أن ت�سمل 
�لتقارير  عن  باالإف�ساح  �اللتز�م  �ل�سيا�سة،  هذه 
وملكيات  �جل��وه��ري��ة،  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل���دوري���ة، 
�الأ�سخا�س �ملطلعني و�أقاربهم من �الأور�ق �ملالية 
�الأط��ر�ف  وتعامات  �ل�سركة،  قبل  من  �مل�سدرة 
يتمتع  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  �ل�سركة،  م��ع  �لعاقة  ذ�ت 
�لتنفيذية  و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  بها 
للم�ساهمني  �ملعلومات  توفر  ت�سمل  كما  �لعليا. 

حّدد نظام �حلوكمة �جلديد �ل�سادر عن هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع، 31 مهمة و�لتز�مًا على �أع�ساء جمال�س �إد�رة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة، 31
مو�سحًا �أن مهام وم�سوؤوليات جمل�س �إد�رة �ل�سركة يجب حتديدها بنظامها �الأ�سا�سي، بحيث يلتزم مبا يلي:
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وغر  وو��سحة  دقيقة  ب�سورة  و�مل�ستثمرين 
من  ميكنهم  مم��ا  �مل��ح��ددة  �الأوق���ات  ويف  م�سللة 
�تخاذ قر�ر�تهم، بجانب ��ستخد�م موقع �ل�سركة 

�الإلكرتوين لتعزيز �الإف�ساح و�ل�سفافية.

�أرب���اح . 19 ت��وزي��ع  ب�����س��اأن  �سيا�سة و����س��ح��ة  و���س��ع 
و�ل�سركة،  �مل�ساهمني  يحقق م�سالح  �ل�سركة مبا 
وينبغي �إطاع �مل�ساهمني على هذه �ل�سيا�سة يف 
يف  �إليها  و�الإ���س��ارة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 

تقرير جمل�س �الإد�رة.

�أغر��س . 20 لتحقيق  �ملطلوبة  �مل��و�رد  تو�فر  �سمان 
�ل�سركة.

���س��م��ان ح��م��اي��ة م�����س��ال��ح �مل�����س��اه��م��ني و�أ���س��ول . 21
�ل�سركة.

�المتثال . 22 ملتابعة  لامتثال  وظيفة  و�سع  �سمان 
بها،  �مل��ع��م��ول  و�ل���ق���ر�ر�ت  و�ل��ل��و�ئ��ح  للقو�نني 
ومتطلبات �جلهات �لرقابية و�ل�سيا�سة �لد�خلية 
جمل�س  ي�سعها  �ل��ت��ي  و�الإج������ر�ء�ت  و�ل��ل��و�ئ��ح 

�الإد�رة.

يف . 23 مب��ا  للمخاطر  �ل�����س��رك��ة  تقبل  م���دى  حت��دي��د 
�أو  �لق�سوى  �أو �حل��دود  �ملُ��ح��ددة  �الأه���د�ف  ذل��ك 

�ملوؤ�سر�ت �ملتعلقة مب�ستوى تقبل �ملخاطر.

يف . 24 �لب�سرية  �مل���و�رد  �سيا�سات  على  �الإ���س��ر�ف 
�ل�سركة.

�سمان دقة و�سحة �لبيانات و�ملعلومات �لتي يتم . 25
�الإف�ساح عنها وفق �ل�سيا�سات و�الأنظمة �ملعمول 

بها يف ما يتعلق باالإف�ساح و�ل�سفافية.

�ملحتملني . 26 �جل��دد  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  حتديد 
لانتخاب من قبل �مل�ساهمني وتزكيتهم.

العتمادها . 27 �الإد�رة  جمل�س  مكافاآت  �سيا�سة  تزكية 
من جانب �مل�ساهمني.

وجل��ان��ه . 28 �الإد�رة  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأد�ء  تقييم 
و�أع�����س��ائ��ه��ا وف��ع��ال��ي��ت��ه��م و�ت���خ���اذ �الإج������ر�ء�ت 

�لت�سحيحية ح�سب �القت�ساء.

�أ���س��ح��اب . 29 م��ع  �الإد�رة  جمل�س  ت��و����س��ل  ���س��م��ان 
�مل�سالح من خال وظيفة عاقات �مل�ستثمرين.

�الإد�رة . 30 جمل�س  م��ن  متخ�س�سة  جل��ان  ت�سكيل 
وف���ق �ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي حت���دد م���دة ه���ذه �للجان 
وكذلك  وم�سوؤولياتها،  ومهامها  و�ساحياتها 
مر�قبة  يف  �الإد�رة  جمل�س  يتبعه  �لذي  �الأ�سلوب 
�لقر�ر�ت  هذه  حتدد  �أن  يجب  كما  �للجان.  هذه 
�أ�سماء �الأع�ساء ومهامهم وحقوقهم و�لتز�ماتهم.

تقييم �أد�ء جلان �ملجل�س و�أع�سائها و�أعمالهم.. 31

اأ�صحاب امل�صالح
�سيا�سة  و�سع  ���س��رورة  �جل��دي��د،  �حلوكمة  نظام   �أك��د 
تغطي  �أن  ويجب  �مل�سالح،  �أ�سحاب  مع  �لعاقة  تنظم 

هذه �ل�سيا�سة بوجه خا�س ما يلي:

• �آليات تعوي�س �أ�سحاب �مل�سالح يف حال �نتهاك 	
حقوقهم �لتي تقرها �الأنظمة وحتميها �لعقود.

• قد 	 �لتي  �خل��اف��ات  �أو  �ل�سكاوى  ت�سوية  �آل��ي��ات 
تن�ساأ بني �ل�سركة و�أ�سحاب �مل�سالح.

• �ملحافظة على �سرية �ملعلومات �ملتعلقة بهم.	
• �سيا�سة �ل�سركة جتاه �ملجتمع �ملحلي و�لبيئة.	
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االإعالن عن اال�صتحواذ
مو�فقة  على  �مل�ستحوذة   �جلهة  ح�سول  ي�سرتط    
�ملخت�سة،  �ملحلية  �ل�سلطة  مثل  �ملعنية  �جل��ه��ات  ك��ل 
و�مل�سرف �ملركزي يف حال �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية، 
و�جلهات  �ل��ت��اأم��ني،  �سركات  حالة  يف  �لتاأمني  وهيئة 
�خلا�سة،  �لطبيعة  ذ�ت  لاأن�سطة  للرت�خي�س  �ملانحة 
مع �اللتز�م باأي قو�عد �أو تعليمات حتددها تلك �جلهات 

بهذ� �ل�ساأن، وذلك بح�سب �الأحو�ل.
و على �جلهة �مل�ستحوذة �لتقدم للهيئة بكتاب يت�سمن 
معلومات كافية عن خططها و��سرت�تيجيتها لا�ستحو�ذ 
على �جلهة �مل�ستهدفة، للح�سول على مو�فقتها �ملبدئية 
للبدء يف �تخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية لعملية �ال�ستحو�ذ 
ون�سر �الإعان عن نّية تقدمي �لعر�س عرب موقع �ل�سوق.

تقدمي العر�ص واملوافقات
�لعر�س،  على  �ملو�فقة  طلب  �ملرحلة  هذه  وتت�سمن 
و�لف�سل يف �لعر�س، و�الإخطار بالعر�س فور �عتماده 

من قبل �لهيئة.
فعلى  �لعر�س،  على  �ملو�فقة  بطلب  يتعلق  وفيما 
تقدمي  يف  نيتها  �إع����ان  ح���ال  يف  �مل�����س��ت��ح��وذة  �جل��ه��ة 
مدة  خال  �لهيئة  �إىل  عر�س  بطلب  تتقدم  �أن  �لعر�س، 
�لتملك  نّية  ت�سليمها  تاريخ  من  يومًا   )21( تتجاوز  ال 

لل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ.
هذه  من   )1( �لبند  يف  �ملحددة  �مل��دة  متديد  وللهيئة 
�مل�ستحوذة.  �جلهة  م��ن  م�سبب  طلب  على  ب��ن��اًء  �مل���ادة 
على  للح�سول  بطلب  �لتقدم  �مل�ستحوذة  �جلهة  وعلى 

ومنوذج  لاإجر�ء�ت  وفقًا  �لعر�س  على  �لهيئة  مو�فقة 
�لثانية  �خل��ط��وة  تت�سمن  بينما  �ل��ع��ر���س.  م�سروعي 
طلب  بدر��سة  �لهيئة  تقوم  حيث  �لعر�س،  يف  �لف�سل 
�إي�ساحات  من  �سروريًا  ت��ر�ه  ما  طلب  ولها  �لعر�س، 
لدر��سة  الزمة  تكون  �إ�سافية  معلومات  �أو  �سمانات  �أو 
�لطلب. وت�سدر �لهيئة قر�ر�ها باملو�فقة على �لطلب �أو 
�لطلب م�ستوفيًا.  �أيام من تاريخ تقدمي   7 رف�سه خال 
�لتي  �لقيود  �أو  بال�سروط  مو�فقتها  تقرن  �أن  وللهيئة 

تقررها وفقًا ملقت�سيات �مل�سلحة �لعامة.
للجهة  �ل��ع��ر���س،  ل��ط��ل��ب  �ل��ه��ي��ئ��ة  رف�����س  ويف ح���ال 
 14 �لقر�ر خال مدة ال تتجاوز  �لتظلم من  �مل�ستحوذة 

يومًا من تاريخ �إعامها بقر�ر �لهيئة.
فيما تت�سمن �خلطوة �لثالثة �الإخطار بالعر�س فور 
�عتماده من قبل �لهيئة، وعلى �جلهة �مل�ستحوذة �إخطار 
مب�سروعي  باال�ستحو�ذ  �مل�ستهدفة  و�ل�سركة  �ل�سوق 

�لعر�س وم�ستنده، فور �حل�سول على مو�فقة �لهيئة.
وعلى �ل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ، وبغ�س �لنظر 
عما �إذ� كان جمل�س �إد�رتها يوؤيد �لعر�س من عدمه، ن�سر 

�مل�ستحوذة  تقم �جلهة  ما مل  �ل�ساأن  بهذ�  بيان �سحايف 
بن�سر هذ� �لبيان.

مرحلة تنفيذ العر�ص
يت�سمن  �الأول:  م�ستويني،  �ملرحلة  ه��ذه  تت�سمن 
�إعان مالكي �الأور�ق �ملالية بقر�ر �ال�ستحو�ذ، و�لثاين: 

مدة �سريان �لعر�س.
و يف �مل�ستوى �الأول �خلا�س باإعان مالكي �الأور�ق 
�ملالية بقر�ر �ال�ستحو�ذ، فاإنه على جمل�س �إد�رة �ل�سركة 
�ملالية  �الأور�ق  مالكي  �إع��ان  باال�ستحو�ذ،  �مل�ستهدفة 
�لعر�س  ��ستام  من  يومًا   14 على  تزيد  ال  م��دة  خ��ال 
�مل���و�ف���ق ع��ل��ي��ه م��ن ق��ب��ل �ل��ه��ي��ئ��ة مب�����س��روع��ي �ل��ع��ر���س 
�لعر�س،  ب�ساأن  �إد�رت��ه��ا  جمل�س  وتو�سية  وم�ستنده 
تو�سية  م��ن  مكتوبة  ون�سخة  �ل��ت��و���س��ي��ة،  و�أ���س��ب��اب 

�مل�ست�سارين �مل�ساركني يف عملية �ال�ستحو�ذ.
عليه  �ملو�فق  �لعر�س  �سريان  مدة  �حت�ساب  يبد�أ  و 
من  ال�ستامه  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  �لهيئة  قبل  من 
قبل �ل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ وبحد �أق�سى تاريخ 
متديد  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  ولهيئة  �لثاين،  �الإغ��اق 

هذه �ملدة متى دعت �حلاجة لذلك.
ي�ستجيبو�  مل  �لذين  �ملالية  �الأور�ق  ملالكي  ويحق  
للعر�س،  �لتقدم بطلبات قبولهم خال مدة 14 يومًا من 
�أو �لثاين ح�سب �الأح��و�ل، ما مل  تاريخ �الإغ��اق �الأول 
يف  �لطلبات  تلك  قبول  عدم  �مل�ستحوذة  �جلهة  ت�سرتط 
م�ستند �لعر�س �أو قبل مدة 14 يومًا من تاريخ �الإغاق 
�إعان مالكي  �أو �لثاين ح�سب �الأح��و�ل، �سريطة  �الأول 

�الأور�ق �ملالية كتابة بهذ� �ل�سرط.

   3 مراحل لتنفيذ ال�ستحواذ على ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة
توعية

اإلعالن عن 
االستحواذ

مراحل تنفيذ 
االستحواذ على 

الشركات المساهمة 
العامة

تقديم العرض 
والموافقات

مرحلة تنفيذ 
العرض

12

3

حددت هيئة �الأور�ق �ملالية 
و�ل�سلع  ثاث مر�حل لتنفيذ 
عمليات �ال�ستحو�ذ على �ل�سركات 
�مل�ساهمة �لعامة، وهي �الإعان عن 
نية �ال�ستحو�ذ، تقدمي �لعر�س 
و�حل�سول على �ملو�فقات، وتنفيذ 
�لعر�س.

 يبدأ احتساب مدة سريان 
العرض الموافق عليه من 

تاريخ اليوم التالي الستالمه 
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4 اأنواع من ال�ستحواذ على اأ�سهم ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة
حددت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع �أربعة �أنو�ع من عمليات �ال�ستحو�ذ، ميكن �أن 
تتم على �أ�سهم يف روؤو�س �أمو�ل �ل�سركة �مل�ساهمة �لعامة �ملوؤ�س�سة يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و�لتي طرحت �أ�سهمها يف �كتتاب عام، �أو مدرجة يف �أحد �الأ�سو�ق 

�ملالية بالدولة.
و»�جلزئي«،  و»�الختياري«،  »�الإجباري«،  هي:  �ال�ستحو�ذ  من  �الأربعة  و�الأن��و�ع 

و»�الإلز�مي«.

 تطبيق �أحكام �ال�ستحو�ذ �الإجباري، �إذ� بلغت ملكية �سخ�س �أو جمموعة من �الأ�سخا�س �ملرتبطة �أو �الأطر�ف ذ�ت �لعاقة ن�سبة 
)30 % + ورقة مالية و�حدة( فاأكر يف �ل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ، بعد بدء �لعمل بقر�ر رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم 

)18/    ر.م( ل�سنة 2017.
وحكم هذ� �لبند ي�سري على كل �سخ�س �أو جمموعة من �الأ�سخا�س �ملرتبطة �أو �الأطر�ف ذ�ت �لعاقة، ميلك/    ميلكون ن�سبة )50 % + 

ورقة مالية و�حدة( فاأكر، �إذ� �نخف�ست ن�سبة ملكيته/    ملكيتهم �إىل ما بني ن�سبة 30 % و)50 % + ورقة مالية و�حدة.

�لعاقة،  ذ�ت  �الأط��ر�ف  �أو  �ملرتبطة،  �الأ�سخا�س  من  �أو جمموعة  �سخ�س  رغبة  عند  �الختياري  �ال�ستحو�ذ  �أحكام  تطبيق  يتم 
�مل�ستهدفة  �ل�سركة  يف  فاأكر  و�ح��دة(  مالية  ورقة   30%+( ن�سبة  متلكه/    متلكهم  �إىل  توؤدي  مالية  �أور�ق  على  �ال�ستحو�ذ  يف 

باال�ستحو�ذ.

 االستحواذ 
اإلجباري

االستحواذ 
الجزئي

االستحواذ 
اإللزامي

االستحواذ 
االختياري

�أو �الأطر�ف ذ�ت  �الأ�سخا�س �ملرتبطة  �أو جمموعة من  �أحكام �ال�ستحو�ذ �جلزئي يف حالتني، هما: رغبة �سخ�س  يتم تطبيق 
�لعاقة، يف �ال�ستحو�ذ على عدد حمدد من �الأور�ق �ملالية توؤدي �إىل متلكه/    متلكهم ن�سبة ال تتجاوز %30 من �الأور�ق �ملالية 
يف �ل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ. و��سرتطت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع الإمتام تنفيذ عملية �ال�ستحو�ذ، �أن تكون �الأور�ق 
�ملالية �ملعرو�سة يف نهاية مدة �لعر�س ت�ساوي �لعدد �ملطلوب من �الأور�ق �ملالية �ملر�د �ال�ستحو�ذ عليها يف �ل�سركة �مل�ستهدفة 
من  جمموعة  �أو  �سخ�س  رغبة  فهي  �جلزئي،  �ال�ستحو�ذ  �أحكام  تطبيق  فيها  يتم  �لتي  �لثانية  �حلالة  �أما  فاأكر.  باال�ستحو�ذ 
�الأ�سخا�س �ملرتبطة �أو �الأطر�ف ذ�ت �لعاقة يف �ال�ستحو�ذ على عدد حمدد من �الأور�ق �ملالية توؤدي �إىل متلكه/    متلكهم ن�سبة 

)+50 ورقة مالية و�حدة( فاأكر يف �ل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ.

�حلاالت �لتي يتم فيها تطبيق �أحكام �ال�ستحو�ذ �الإلز�مي، وتتمثل يف:
�أواًل: رغبة �أي من مالكي �الأور�ق �ملالية �الآخرين �حلائزين ن�سبة متثل %3 على �الأقل من �الأور�ق �ملالية بالتقدم �إىل �جلهة �مل�ستحوذة �لتي 
��ستحوذت على ن�سبة )+%90 ورقة مالية و�حدة( فاأكر بطلب للتقدم بعر�س لا�ستحو�ذ على �أور�ق مالية �الأقلية. وعلى �جلهة �مل�ستحوذة 
�لبت يف �لطلب خال مدة ال تتجاوز 60 يومًا من تاريخ ��ستامها �لطلب. ويف حال رف�س �جلهة �مل�ستحوذة، �أو عدم �لبت يف �لطلب خال 
�ملدة �ملذكورة، فاإنه يجوز الأولئك �ملّاك �لتقدم بطلب للهيئة الإلز�م �جلهة �مل�ستحوذة بتقدمي عر�س، ويف حال قبلت �لهيئة �لطلب، فاإنها تبلغ 

�جلهة �مل�ستحوذة، �لتي تلتزم عندئذ بتقدمي م�سروع عر�س خال مدة 60 يومًا من تاريخ �إباغها بقر�ر �لهيئة.
ثانيًا: رغبة �جلهة �مل�ستحوذة �لتي ��ستحوذت على ن�سبة )+%90 ورقة مالية و�حدة( فاأكر، �لتقدم بطلب للهيئة للمو�فقة على 
تقدمي عر�س �إلز�مي، الإلز�م �الأقلية من مالكي �الأور�ق �ملالية، ببيع/    مبادلة جميع �الأور�ق �ملالية �لتي ميلكونها مل�سلحة �جلهة 
�مل�ستحوذة، متى كان �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة �مل�ستهدفة باال�ستحو�ذ �مل�ستحوذ عليها ي�سمح بذلك، وذلك خال مدة ال تتجاوز 

�الأ�سلي. للعر�س  �لنهائية  �لت�سوية  تاريخ  من  يومًا   60
�إخطارهم كتابًة بطلب �جلهة �مل�ستحوذة، وال توقف  60 يومًا من  للمحكمة �ملخت�سة خال  �للجوء  �ملالكني  لاأقلية من  ثالثًا: 
�إجر�ء�ت �لعر�س �الإلز�مي �إال بقر�ر من �ملحكمة، و�إال تتم ت�سوية �لعر�س �الإلز�مي خال مدة �الأيام �ل�سبعة �لتالية من �نتهاء 

�ملهلة �ملمنوحة الأقلية مالكي �الأور�ق �ملالية.
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أبرزها القيام بخدمات متعلقة بالسجالت والقوائم المالية

9 ت�سرف�ت حمظورة على مدقق ح�س�ب�ت ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة

اأنواع  3
�أن�������و�ع من  �ل���ق���ي���ام ب��ث��اث��ة  و مي��ك��ن يف �مل���ق���اب���ل 

�ال�ست�سار�ت و�الأعمال �مل�سرح بها وهي:
�أواًل: يجوز للمدقق تقدمي �ال�ست�سار�ت �ال�ستثمارية 
در��سات �جلدوى  �إع��د�د  �لعميل يف  �خلا�سة مب�ساعدة 
و�خلطط �ال�سرت�تيجية و��ست�سار�ت �إعادة هيكلة ر�أ�س 
لل�سركات  �خلا�س  �لتدقيق  �أو  �ملر�جعة  وخدمة  �مل��ال، 

�لتي ينوي �لعميل �سر�ءها.
قد مت  �أن��ه  �لتدقيق من  تتحقق جلنة  �أن  ثانيًا: يجب 
من  �مل��دق��ق  موظفي  متنع  و�إج����ر�ء�ت  �سيا�سات  و�سع 
�تخاذ �أي قر�ر يتعلق باإد�رة �ل�سركة، بجانب �أال ي�سارك 
عملية  يف  �أع��اه  �خلدمات  قدمو�  �لذين  �ملدقق  موظفو 
�لتدقيق، ف�سًا على �أال يكون مو�سوع �خلدمة ذ� قيمة 
وله تاأثر على �لبيانات �ملالية لل�سركة �لتي يقوم بتدقيق 

ح�ساباتها.

�مل�ساندة  �خلربة  �أعمال  تقدمي  للمدقق  يجوز  ثالثًا: 
�ملتعلقة بدعوى ق�سائية منظورة �أمام �ملحاكم.

التزامات اأ�صا�صية
على  �أ�سا�سية  �لتز�مات   6 توجد  �لدليل  وبح�سب 

�إليه  �ملوكلة  �الأعمال  ميار�س  �أن  هي:  �حل�سابات  مدقق 
وفح�س  �ل�سركة  �أعمال  ومر�قبة  وحيادية،  با�ستقال 
�لتدقيق  و�أنظمة  لل�سركة  و�ملالية  �الإد�ري����ة  �الأنظمة 
�لد�خلي و�إبد�ء �لر�أي بخ�سو�س فاعليتها و�لتاأكد من 
على  و�ملحافظة  �ل�سركة  �أعمال  �سر  حل�سن  ماءمتها 
�أمو�لها، و�إبد�ء �لر�أي يف �سحة �لبيانات �ملالية لل�سركة 

وطلب تعديلها �إذ� كان هناك ما يوؤثر على �سحتها.
ملوجود�تها  �ل�سركة  ملكية  من  �لتحقق  تت�سمن  كما 
وح�سور  �ل�سركة،  على  �ملرتتبة  �اللتز�مات  وقانونية 
على  تقريره  وت��اوة  �لعمومية  �جلمعيات  �جتماعات 
�مل�ساهمني و�الإجابة على �أ�سئلة و��ستف�سار�ت م�ساهمي 
ف�سًا  �خلتامية،  �ملالية  �لبيانات  بخ�سو�س  �ل�سركة 
عن �إباغ �لهيئة و�جلهات �لرقابية عن �أي خمالفات �أو 

معوقات وتفا�سيلها.

حددت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع، يف دليل �حلوكمة �جلديد  9 ت�سرفات �أ�سا�سية يحظر على مدقق ح�سابات �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة �لقيام بها، خال توليه مر�جعة �أو 
تدقيق ح�سابات �ل�سركة �أو �لقيام باأي خدمات �أو �أعمال �إ�سافية فنية �أو �إد�رية �أو ��ست�سارية ذ�ت عاقة باأعماله �لتي يقوم مببا�سرتها، و�لتي قد توؤثر على قر�ر�ته و��ستقاله 

�أو �أي خدمات �أو �أعمال ترى �لهيئة عدم جو�ز تقدميها خال فرتة توليه مر�جعة �أو تدقيق ح�سابات �ل�سركة.

ثانيًا

رابعًا

خامسًا

سادسًا

 ت�سميم �أو تنفيذ �أي �أنظمة معلومات �إذ� كان 
لها تاأثر جوهري على �لبيانات �ملالية �أو �أنظمة 

�لرقابة �ملتعلقة بها.

ثالثًا
د�خلية  تدقيق  �أعمال  �أو  خدمات  �أي  تقدمي   

عن طريق �لتعاقد من �لباطن.

سابعًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال تتعلق بالو�ساطة 

�ملالية.
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال �إكتو�رية.

تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال �إد�رية �أو خدمات 
�الإد�رة  يف  �لعاملة  �لب�سرية  للمو�رد  توظيف 
�ملالية بال�سركة  �أو �ملنا�سب �الإد�رية بها �بتد�ًء 
يعادلها من  �أو  �الأق�سام وما يعلوها  من روؤ�ساء 

منا�سب �إد�رية �أو �إ�سر�فية.

�أو تثمني  تقييم  �أعمال  �أو  �أي خدمات  تقدمي 
لل�سركة �أثناء عملية �لتدقيق �أو �ال�سرت�ك فيها.

أواًل
�أخ���رى  حما�سبية  �أع���م���ال  �أو  خ��دم��ات  �أي 
�ملالية،  و�لقو�ئم  �ملحا�سبية  بال�سجات  متعلقة 
وي�ستثنى من ذلك خدمات �ملحا�سبة �لروتينية، 
تابعة  ل�سركة  �مل��دق��ق  يقدمها  �أن  ميكن  �ل��ت��ي 
وذل��ك  ح�ساباتها  بتدقيق  يقوم  �لتي  لل�سركة 

متى تو�فرت �ل�سروط �لتالية:
جوهرية  غ��ر  �لتابعة  �ل�سركة  تكون  -�أن 

لل�سركة �لتي يقوم �ملدقق بتدقيق ح�ساباتها.
- �أن يكون حجم هذه �خلدمات �سئيل ب�سكل 

و��سح بالن�سبة للمدقق و�ل�سركة �لتابعة.
ب��ه��ذه �خل��دم��ة  �مل��دق��ق  ق��ي��ام  ي��وؤث��ر  �أال   -
ب�سورة  �الأم  لل�سركة  �ملالية  �لبيانات  على 

جوهرية.

ثامنًا
تقدمي �أي ��ست�سار�ت.

تاسعًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال خربة.

دليل الحوكمة يحظر على المدقق 
تقديم خدمات أو أعمال تدقيق داخلية 

عن طريق التعاقد من الباطن
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  حتديد مك�ف�آت جم�ل�س اإدارات ال�سرك�ت امل�س�همة الع�مة 
يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  �الحت��ادي  �لقانون  يحدد   
�ل�سادرة  �الأن��ظ��م��ة  ولي�س  �لتجارية،  �ل�سركات  ���س��اأن 
�حت�ساب  طريقة  و�ل�سلع،    �ملالية  �الأور�ق  هيئة  م��ن  
و�سع  �لقانون  �إن  بل  �الإد�رة،  جمل�س  �أع�ساء  مكافاآة 
من   % 10 وه��و  تتجاوزه  �أن  يجوز  ال  �أق�سي  ح��د  لها 
بعد خ�سم كل من  �ملنتهية  �ملالية  لل�سنة  �ل�سايف  �لربح 
�ل�سرط  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  و�الح��ت��ي��اط��ي��ات،  �ال�ستهاكات 
حتقق  �أن  ه��و  �مل��ك��اف��اآة  و���س��رف  الحت�ساب  �الأ���س��ا���س��ي 
ن�ست  �ملالية؛ حيث  �ل�سنة  �أرب��اح خال  �ل�سركة �سايف 

�ملادة رقم )169( من �لقانون على �لتايل:
 "يبني نظام �ل�سركة طريقة �حت�ساب مكافاأة �أع�ساء 
على         �مل��ك��اف��اأة  ه��ذه  تزيد  �أال  ويجب  �الإد�رة،  جمل�س 
بعد  �ملنتهية  �ملالية  لل�سنة  �ل�سايف  �لربح  من   )% 10(

خ�سم كل من �ال�ستهاكات و�الحتياطيات"
منح  �إمكانية  تقيد  مل  �ملذكورة  �مل��ادة  ف��اإن  .وبالتايل 
ربح  ت��وزي��ع  ح��ال  يف  �الإد�رة  جمل�س  الأع�ساء  مكافاأة 
مل�ساهمي �ل�سركة عن �ل�سنة �ملالية من عدمه معداًل بذلك 

�ملادة �ل�سابقة يف �لقانون �لقدمي.
ومنح  قانون �ل�سركات �جلمعية �لعمومية- وهم يف 
مكافاأة  على  �ملو�فقة  �ساحية  �ل�سركة-  ماك  �حلقيقة 
جمل�س �الإد�رة وقيمتها كما منحها �ساحية �ملو�فقة على 
توزيعات �الأرباح وذلك وفقا للمادة ) 177 ( و�لتي ن�ست 

على :
على  لل�سركة  �ل�سنوية  �لعمومية  �جلمعية   تخت�س 
وجه �خل�سو�س بالنظر و�تخاذ قر�ر يف �مل�سائل �الآتية: 

• وعن 	 �ل�سركة  ن�ساط  عن  �الإد�رة  جمل�س   تقرير 
م��رك��زه��ا �مل����ايل خ���ال �ل�����س��ن��ة وت��ق��ري��ر مدققي 
�ل�سرعية  �ل��رق��اب��ة  جل��ن��ة  وت��ق��ري��ر  �حل�����س��اب��ات 
ن�ساطها وفق  �ل�سركة متار�س  كانت  �إذ�  �لد�خلية 

�أحكام �ل�سريعة �الإ�سامية و�لت�سديق عليهم.
• ميز�نية �ل�سركة وح�ساب �الأرباح و�خل�سائر 	
•  �نتخاب �أع�ساء جمل�س �الإد�رة عند �القت�ساء.	
• �لد�خلية 	 �ل�سرعية  �لرقابة  جلنة  �أع�ساء  تعيني 

�أحكام  وف��ق  ن�ساطها  متار�س  �ل�سركة  كانت  �إذ� 
�ل�سريعة �الإ�سامية.

• تعيني مدققي �حل�سابات وحتديد �أتعابهم.	
• �الأرب��اح 	 توزيع  ب�ساأن  �الإد�رة  جمل�س   مقرتحات 

�سو�ء كانت توزيعات نقدية �أم �أ�سهم منحة.
• �أع�ساء 	 م��ك��اف��اأة  ب�����س��اأن  �الإد�رة  جمل�س  م��ق��رتح 

جمل�س �الإد�رة وحتديدها. 
•  �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �الإد�رة، �أو عزلهم ورفع 	

دعوى �مل�سوؤولية عليهم ح�سب �الأحو�ل.
• ورف��ع 	 عزلهم  �أو  �حل�سابات،  مدققي  ذم��ة  �إب���ر�ء 

دعوى �مل�سوؤولية عليهم ح�سب �الأحو�ل.
ووفقا للن�سو�س �لقانونية �ملذكورة، فاإنه يتم حتديد 

�جلمعية  على  �لعر�س  �أث��ن��اء  �الإد�رة  جمل�س  م��ك��اف��اأة 
�لعمومية وال ترتك ملجل�س �الد�رة.

ع�سو  �أو  لرئي�س  ح�سور  ب��دل  �سرف  يجوز  و ال    
�ملادة  �أن  حيث  �ملجل�س؛  �جتماعات  عن  �الإد�رة  جمل�س 
�لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة  دليل  يف   )29( رقم 
�ل�سادر بقر�ر رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )03/ر.م( 
�سرف  �آل��ي��ة  �ل��ث��اين  �لبند  يف  نظمت  ق��د   2020 ل�سنة 

�لبدالت و�لنفقات.. حيث ن�ست على:
ويجوز لل�سركة �أن تدفع نفقات �أو ر�سوم �أو عاو�ت 
�إ�سافية �أو ر�تبًا �سهريًا �إىل �أع�ساء جمل�س �إد�رتها مبا 
�لرت�سيحات  جلنة  تقرتحها  �لتي  �ل�سيا�سات  مع  يتفق 
و�ملكافاآت وير�جعها جمل�س �الإد�رة وتعتمدها �جلمعية 
�أي  يف  يعمل  �لع�سو  كان  �إذ�  وذل��ك  لل�سركة،  �لعمومية 
�إ�سافية  باأعمال  يقوم  �أو  خا�سة  جهودً�  يبذل  �أو  جلنة 
خلدمة �ل�سركة فوق و�جباته �لعادية كع�سو يف جمل�س 
�إد�رة �ل�سركة، وال يجوز �سرف بدل ح�سور لرئي�س �أو 

ع�سو جمل�س  �الإد�رة عن �جتماعات �ملجل�س".
قبل  �ل��دخ��ل  بقائمة  تظهر  �لت�سغيلية  �الأرب����اح   �إن 

�الإد�ري��ة  و�مل�ساريف  و�ملخ�س�سات  �الإه��اك��ات  خ�سم 
غر  �مل�ساريف  م��ن  وغ��ره��ا  و�ل�����س��ر�ئ��ب  و�لعمومية 
�الأخ��رى،  �الإي��ر�د�ت  وكذلك  بالن�ساط  مبا�سرة  �ملرتبطة 
�ملحا�سبة  ملعاير  وفقًا  ح�سابها  وكيفية  �لبنود  وتلك 
�لدولية و�ملعاير �لدولية الإعد�د �لتقرير �ملالية، وبالتايل 
فاإن �سايف �الأرباح �أو �خل�سائر �لظاهر يف نهاية قائمة 
�ل�سركة  ربحية  حتديد  يف  �مل�ستخدم  �ملعيار  هو  �لدخل 
و�مل�ستخدم عند �حت�ساب مكافاآة �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 

ح�سب متطلبات قانون �ل�سركات.
وفقًا  معاجلتها  يتم  �الأ�سول  تقييم  �إع��ادة  عملية  �إن 
الإع���د�د  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��اي��ر  �ل��دول��ي��ة  �ملحا�سبة  ملعاير 
�لتقييم �سمن  �إعادة  �ملالية بحيث تظهر فروق  �لتقارير 
يتم  وال  مبا�سرة  �ملايل  �ملركز  بقائمة  �مل�ساهمني  حقوق 
معاجلتها �سمن قائمة �لدخل �إال يف حال مت �لت�سرف يف 
هذ� �الأ�سل من خال �لبيع، وتتم مر�جعة �لبيانات �ملالية 
و�لتدقيق عليها من قبل مدقق ح�سابات خارجي حيث يتم 
�لتحقق من مدى �تفاق تلك �لبيانات مع متطلبات �ملعاير 

�لدولية و�لقو�نني �ملنظمة.
يحكمه  �مل�ساهمني  على  �أرب��اح  توزيع  �ل�سركة  ق��ر�ر 
�لكافية  �ل�سيولة  تو�فر  م��دى  يف  تتمثل  متطلبات  ع��دة 
للتوزيع وخطط �ل�سركة يف �لتو�سع وكذلك �الإلتز�مات 
خال  �سد�دها  �ل�سركة  من  �ملتوقعة  �ملالية  و�ملتطلبات 

�لعام و�لتي توؤثر على �ل�سيولة �ملتاحة بال�سركة.
�لقانون  متطلبات  مع  �لتطابق  م�سائل  فاإن  و�آخ��ر�   
يتم فح�سها ومر�قبة �اللتز�م بها من قبل �إد�ر�ت �لهيئة 
ب�سكل دقيق قبل �إ�سد�ر �ملو�فقة باالإف�ساح عن مقرر�ت 
يف  �مل��درج��ة  لل�سركات  �لعمومية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع 

�الأ�سو�ق �ملالية.

صافي األرباح أو الخسائر الظاهر 
في نهاية قائمة الدخل هو المعيار 
المستخدم في تحديد ربحية الشركة
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18 م�ستندًا للموافقة على »ال�سريك ال�سرتاتيجي« العيني

ر�أ�سمال  �ل�سريك �ال�سرت�تيجي كم�ساهم يف  �إدخال  باأ�سباب و�سرورة  در��سة 
�ملايل  مركزها  على  �ل�سركة  �ستجنيها  �لتي  �ملنافع  �مل�سدرة، وجدوى  �ل�سركة 
بالتوقعات  مدعمة  فيها،  كم�ساهم  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  �إدخال  من  و�أرباحها 
�ملعلومات  على  بناء  �ملتوقع  و�لعائد  �لربحية  وموؤ�سر�ت  �مل�ستقبلية  �ملالية 

و�اللتز�مات �ملقدمة من �ل�سريك �ال�سرت�تيجي.

�أ�سهم  ل�ساحله  �ست�سدر  �لذي  �ال�سرت�تيجي،  �ل�سريك  باأن  �ل�سركة  من  �إق��ر�ر 
زيادة ر�أ�سمال �ل�سركة، هو �سخ�س �عتباري �سدرت عنه ميز�نيتان عن �سنتني 
ماليتني على �الأقل، على �أن يرفق باالإقر�ر ميز�نيتان ماليتان على �الأقل لل�سريك 
�ال�سرت�تيجي، تظهر�ن �سابق خرب�ته يف �ملجال وحتقق �سايف ربح ت�سغيلي 

من �لن�ساط �ملماثل �أو �ملكمل لن�ساط �ل�سركة.

�ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  ن�ساط  باأن  يفيد  �القت�سادية،  �لتنمية  د�ئرة  من  كتاب 
�لعمل  خطة  على  �ل��د�ئ��رة  ممانعة  وع��دم  �ل�سركة،  لن�ساط  مكمل  �أو  مماثل 

�لتطويرية �ملقدمة من �ل�سريك �ال�سرت�تيجي.

�إقر�ر من �ل�سركة، يف حال �إذ� كان �ل�سريك �ال�سرت�تيجي �سخ�سًا �أجنبيًا، بعدد 
�الأ�سهم �لتي �سيكتتب بها �ل�سريك �ال�سرت�تيجي ون�سبته يف ر�أ�سمال �ل�سركة، 

و�أنها تتفق مع ن�سب متلك �ملو�طنني و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.

 �إقر�ر من �ل�سركة بالتز�م جمل�س �الإد�رة بعر�س �الأ�سهم �جلديدة على �ل�سريك 
�ال�سرت�تيجي، خال فرتة ثاثة �أ�سهر من تاريخ �سدور �لقر�ر �خلا�س بزيادة 
ر�أ�س �ملال، و�إال �عترب قر�ر �جلمعية �لعمومية باإدخال �ل�سريك �ال�سرت�تيجي 

كاأن مل يكن.

ال  فرتة  خال  �جلديدة  باالأ�سهم  باالكتتاب  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  من  �إق��ر�ر 
جتاوز )30( يومًا من تاريخ عر�سها عليه، و�إال �عترب قر�ر �جلمعية �لعمومية 

باإدخال �ل�سريك �ال�سرت�تيجي كاأن مل يكن.

�أ�سهم  �إقر�ر من �ل�سركة و�ل�سريك �ال�سرت�تيجي بالتاأكيد على ت�سجيل ملكية   
�ل�سريك �ال�سرت�تيجي لدى �سوق �الأور�ق �ملالية با�سمه، وعدم ت�سجيلها با�سم 
�لغر، �أو رهنها ل�سالح �لغر �أو �أن ي�سدر ب�ساأنها �تفاقية متويل من �مل�سارف 

�أو �لبنوك �أو �سركات �لتمويل �إال بعد �نق�ساء فرتة �حلظر.

ن�سخة باللغة �لعربية من �التفاقية �ملربمة بني �ل�سركة و�ل�سريك �ال�سرت�تيجي، 
معتمدة من قبل �الأطر�ف كافة، وممهورة بختم �ل�سركة.

م��و�ف��ق��ات �جل��ه��ات �مل��خ��ت�����س��ة ع��ل��ى زي����ادة ر�أ�����س �مل����ال، ودخ����ول �ل�سريك 
�لتمويل  و�سركات  للبنوك  بالن�سبة  �ملركزي  �مل�سرف  )مثال  �ال�سرت�تيجي 

و�ال�ستثمار�ت �ملالية وهيئة �لتاأمني بالن�سبة ل�سركات �لتاأمني(.

تقدمي طلب �إىل �لهيئة لتقوم بتعيني �أحد �مل�ست�سارين �ملاليني �ملعتمدين لديها 
على نفقة �ل�سريك �ال�سرت�تيجي، الإعد�د تقرير تقييم ر�سمي لل�سركة وللح�سة 

�لعينية، وتقرير فح�س ناٍف للجهالة �ملالية و�لقانونية.

ن�سخة من حم�سر �جتماع جمل�س �إد�رة �ل�سركة، �لذي قرر ما يلي:
- �ملو�فقة على دخول �ل�سريك �ال�سرت�تيجي يف �ل�سركة.

- �ملو�فقة على تقرير �لتقييم لل�سركة وللح�سة �لعينية.
 - �لتاأكيد على �أن �ملقيم �طلع على �ملعلومات و�مل�ستند�ت كافة، �لتي ر�أى �أنها 

�سرورية لتمكينه من �لقيام بالتقييم �ملطلوب و�إعد�د تقرير �لتقييم بكفاءة.
- حتديد قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�سمال �ل�سركة، ��ستنادً� لنطاق �لقيمة �لعادلة �لتي 

�نتهى �إليها تقرير �لتقييم.

ن�سرة زيادة ر�أ�س �ملال من خال دخول �سريك ��سرت�تيجي بح�سة عينية، وفقًا 
للنموذج �ملعد من �لهيئة.

�مل�ساهمني  ن�سرة  عن  باالإف�ساح  بااللتز�م  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  من  �إق��ر�ر   
�ملوقع  على  وذلك  �الأقل،  على  يومًا  ب�15  �لعمومية  �جتماع �جلمعية  عقد  قبل 

�الإلكرتوين لل�سركة ولل�سوق �ملدرجة به.

م�سودة �إعان دعوة �جلمعية �لعمومية لانعقاد، الإ�سد�ر قر�ر خا�س بالنظر 
�ل�سركة،  ر�أ���س��م��ال  يف  كم�ساهم  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  �إدخ���ال  م��ق��رتح  يف 
�ل�سركة،  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  �ملحددة  بالقيمة  �ل�سركة  ر�أ�سمال  زيادة  وعلى 
�ل�سريك  لتقييم  ومالية  فنية  خربة  ذ�ت  جهة  من  �ملعد  �لتقييم  لتقرير  ��ستنادً� 

�ال�سرت�تيجي.

�إقر�ر من جمل�س �إد�رة �ل�سركة باأنه �سوف يتم مو�فاة �لهيئة، خال مدة حمددة، 
بكتاب من رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة وم�ست�سارها �لقانوين با�ستام �ل�سركة 
ملكية  نقل  و�إمت��ام  �لعينية،  باحل�سة  �ملتعلقة  و�مل�ستند�ت  �لوثائق  جلميع 

�حل�سة �لعينية �إىل �ل�سركة، و�لتاأكيد على �سد�د قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�س �ملال.

�لهيئة، خال مدة حمددة،  �سيتم مو�فاة  باأنه  �ل�سركة  �إد�رة  �إقر�ر من جمل�س 
�حل�سة  ملكية  نقل  و�كتمال  �إمت��ام  يوؤكد  �ل�سركة،  ح�سابات  مدقق  من  بكتاب 
�ملتعلقة  و�مل�ستند�ت  �لوثائق  جلميع  �ل�سركة  و��ستام  �ل�سركة،  �إىل  �لعينية 

باحل�سة �لعينية، و�أن قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�س �ملال مت �سد�دها بالكامل.

وبعد  )قبل  لل�سركة  �الأ�سا�سي  �لنظام  من  تعديلها  �سيتم  �لتي  �مل��و�د  م�سودة 
�لتعديل(، بناء على قر�ر �لزيادة.

�ل�سريك  �إدخ��ال  على  باملو�فقة  �لعمومية،  للجمعية  �خلا�س  �لقر�ر  من  ن�سخة 
�ال�سرت�تيجي كم�ساهم يف �ل�سركة.

ر�أ�سمالها،  تزيد  �أن  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركة  يجوز 
�أو  نقدً�  كم�ساهم،  �أكر  �أو  ��سرت�تيجي  �سريك  بدخول 
وي�سرتط  خا�س،  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  عينية،  بح�سة 
�أو  مماثًا  ن�ساطه  يكون  �أن  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  يف 
حقيقية  ملنفعة  ويوؤدي  �مل�سدرة  �ل�سركة  لن�ساط  مكمًا 
لها، و�أن يكون قد �أ�سدر ميز�نيتني عن �سنتني ماليتني 
�الحت��ادي��ة  �حلكومة  ذل��ك  م��ن  وُي�ستثنى  �الأق���ل،  على 

و�ملحلية بالدولة.

�سخ�سًا  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����س��ري��ك  ك���ان  ح���ال  ويف 
��سرت�تيجي  ك�سريك  دخوله  يوؤثر  �أال  ي�سرتط  �أجنبيًا، 
متلك  ن�����س��ب  خم��ال��ف��ة  �إىل  �أو  �ل�����س��رك��ة  ر�أ���س��م��ال  يف 

�ملو�طنني �أو �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.
 و�إذ� مل يقم جمل�س �الإد�رة بعر�س �الأ�سهم �جلديدة 
�أ�سهر،  ثاثة  ف��رتة  خ��ال  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  على 
بهذه  باالكتتاب  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  يقم  مل  �إذ�  �أو 
�الأ���س��ه��م خ��ال ف��رتة ال جت��اوز )30( ي��وم��ًا م��ن تاريخ 

باإدخال  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  �عترب  عليه،  عر�سها 
�ل�سريك �ال�سرت�تيجي كاأن مل يكن.

م�صتندات اأ�صا�صية
ويجب    �إرفاق 18 م�ستندً� �أ�سا�سيًا مع �لطلب �ملوجه 
�إ�سد�ر  �إىل هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�سلع للمو�فقة على 
م�ساهمة  بغر�س  �ل�سركة،  ر�أ�سمال  يف  �ل��زي��ادة  �أ�سهم 
�لنظام  وتعديل  عينية،  بح�سة  ��سرت�تيجي  �سريك 

�الأ�سا�سي، وهي:
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  تقييم سنوي لألداء

حظر  الهداي� على اأع�س�ء جم�ل�س اإدارة ال�سرك�ت امل�س�همة
�لذي  �لعامة،  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة  دليل  �أك��د 
�إجر�ء  و�ل�سلع، �سرورة  �ملالية  �الأور�ق  �أ�سدرته هيئة 
عن  ف�سًا  �الإد�رة،  جمال�س  �أع�ساء  الأد�ء  �سنوي  تقييم 

عدم جو�ز قبول �لهد�يا.
يحدد  لل�سركة  �الأ�سا�سي  �لنظام  �أن  �لدليل  و�أو�سح 
ومدة  �أع�سائه،  وع��دد  �الإد�رة،  جمل�س  تكوين  طريقة 
�لع�سوية، على �أال تقل ن�سبة متثيل �ملر�أة عن 20 % من 

ت�سكيل جمل�س �الإد�رة.

اإطار الزم
ويوفر دليل حوكمة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة  �إطارً� 

الزمًا لتنظيم �سوؤون �ل�سركات. 
�إج���ر�ء  ���س��رورة  على  ين�س  ب��ن��دً�  �لدليل  وت�سمن 
�أع�سائه  و�أد�ء  الأد�ئ���ه  �سنويًا  تقييمًا  �الإد�رة  جمل�س 
وجلانه، للوقوف على �سبل تعزيز فعاليته، وذلك �إما من 
�أو بو��سطة رئي�س  خال جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت، 
�الإد�رة،  جمل�س  �سر  �أم��ني  م��ن  بدعم  �الإد�رة،  جمل�س 
�القت�ساء  حالة  يف  يجوز  كما  ذلك،  �إىل  �حلاجة  ح�سب 
دعوة ��ست�ساريني م�ستقلني مل�ساعدة جمل�س �الإد�رة يف 

هذه �لعملية.

الهدايا
�الإد�رة  جمل�س  �أع�����س��اء  تلقي  �إىل  �لدليل  وت��ط��رق 
للهد�يا، مو�سحًا �أنه ميكن �أن يرتتب على قبول �لهد�يا 
�أو �ملجامات �الأخرى من �الأ�سخا�س �أو �لهيئات وقوع 
تعار�س �أو �زدو�جية م�سالح عندما يقوم �لطرف �لذي 
يقدم هذه �لهدية/   �ملجاملة بذلك يف ظروف قد ُي�ستنتج 
�أن  ُيحتمل  �أو  �لتاأثر على  �لت�سرف كان بهدف  �أن هذ� 

يوؤثر على ع�سو �ملجل�س يف �أد�ئه ملهامه.
ذ�ت  �الأ�سياء  قبول  مينع  ال  هذ�  ف��اإن  للدليل،  ووفقًا 
�لقيمة �لرمزية �أو �لب�سيطة بقيمة 500 درهم �أو �أقل �أو 
يت�سل  �لب�سيطة، مما ال  �أو  �لرمزية  �لقيمة  �لرتفيه ذي 

باأي معاملة خا�سة �أو ن�ساط خا�س لل�سركة.

جمل�ص االإدارة
لل�سركة  �الأ�سا�سي  �لنظام  يحدد  �لدليل،  وبح�سب 
ومدة  �أع�سائه،  وع��دد  �الإد�رة،  جمل�س  تكوين  طريقة 
�لع�سوية، على �أال تقل ن�سبة متثيل �ملر�أة عن 20 % من 
عن  باالإف�ساح  �ل�سركة  وتلتزم  �الإد�رة،  جمل�س  ت�سكيل 
باالإف�ساح  تلتزم  كما  �لن�سبة،  تلك  حتقق  تعذر  �أ�سباب 
عن ن�سبة متثيل �ملر�أة يف جمل�س �الإد�رة �سمن تقريرها 

�ل�سنوي عن �حلوكمة.
ب�ساأن  �سيا�سات  بو�سع  �الإد�رة  جمل�س  وي��ل��ت��زم 

بتلك  للوفاء  و�إجر�ء�ته  و�أهد�فه  �جلن�سني  بني  �لتنوع 
�الأهد�ف.

االأركان الرئي�صة
من  �ل�سركات  حلوكمة  �لرئي�سة  �الأرك���ان  وتتكون 
�مل�ساءلة و�الإن�ساف و�الإف�ساح و�ل�سفافية و�مل�سوؤولية.
�ل�سركات  توجيه  حول  �ل�سركات  حوكمة  وتتمحور 
و�لرقابة عليها، فهي تتكون من جمموعة من �ل�سو�بط 
و�لقو�عد �لتي ت�سمن �الن�سباط �ملوؤ�س�سي يف عاقات 

�ل�سركة و�إد�رتها.
ويتبع �إطار �لعمل �ملعاير �لدولية من خال �لوقوف 
و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س  �أع�����س��اء  م�����س��وؤول��ي��ات  على 

�لتنفيذية بال�سركة وو�جباتهم.
و�أ�سحاب  �مل�ساهمني  حقوق  حماية  ُير�عي  �أنه  كما 
��ستد�مة  حتقيق  نحو  ووكالتهم  و�إ�سر�فهم  �مل�سالح 

�ل�سركة.

ال�صركات املحلية
�ل�سركات  على  ُيطبق  �لدليل  ه��ذ�  �أن  �ل��ق��ر�ر  وذك��ر 
ال  فيما  �ل�سوق،  يف  �ملدرجة  �ملحلية  �لعامة  �مل�ساهمة 
يف  �مل��درج��ة  �الأجنبية  �ل�سركات  على  �أحكامه  ت�سري 
عن  م�����س��وؤواًل  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  وي��ك��ون  �ل�سوق، 
وفق  لل�سركة  �حلوكمة  وقو�عد  مبادئ  بتنفيذ  �اللتز�م 
وعليه  �ل�سلة،  ذ�ت  و�لت�سريعات  �لدليل  ه��ذ�  �أح��ك��ام 
مر�قبة تنفيذ نظام �حلوكمة يف �ل�سركة وتعديله ح�سب 

�القت�ساء.

اإجراءات االإف�صاح
�أف����اد دل��ي��ل ح��وك��م��ة �ل�����س��رك��ات �مل�����س��اه��م��ة �ل��ع��ام��ة 
�ل�سيا�سات  ي�سع  من  هو  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  ب��اأن 
متطلبات  وف���ق  ب��االإف�����س��اح  �مل��ت�����س��ل��ة  و�الإج��������ر�ء�ت 
�ملعمول  �لت�سريعات  يف  عليها  �ملن�سو�س  �الإف�ساح 
�لو�سع  مع  و�الأ�سو�ق،  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  لدى  بها 
�أن ت�سمل هذه �ل�سيا�سات طرق �الإف�ساح  يف �حل�سبان 
�أ�سحاب  من  وغرهم  �مل�ساهمني  متّكن  �لتي  �ملائمة، 
�مل�سالح من �الطاع على �ملعلومات �ملالية وغر �ملالية 
يتعلق  ما  يف  ومعلوماتها  �ل�سركة  ب��اأد�ء  تت�سل  �لتي 
لو�سع  �ساملة  روؤي��ة  على  و�حل�سول  �الأ�سهم،  مبلكية 
و�مل�ستثمرين  للم�ساهمني  �الإف�ساح  و�أن  يتم  �ل�سركة، 
ُم�سلل،  وغ��ر  و�سحيح  و����س��ح  ب�سكل  متييز  دون 

وبطريقة منظمة ودقيقة.

صافي األرباح أو الخسائر الظاهر 
في نهاية قائمة الدخل هو المعيار 
المستخدم في تحديد ربحية الشركة
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  ال�سروط الأ�س��سية ل�سحة انعق�د اجلمعي�ت العمومية
من  ع��دد�  و�ل�سلع   �ملالية  �الأور�ق  هيئة  ت�سرتط   
وذل��ك  �لعمومية،  �جلمعيات  �نعقاد  ل�سحة  �ل�سروط 
ل�سنة   )2( رقم  �الحت��ادي  �لقانون  عليه    ن�س  ملا  وفقا 

وقر�ر  وتعدياته،  �لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015
رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )7/  ر.م( ل�سنة 2016 
�ل�سركات  وحوكمة  �ملوؤ�س�سي  �الن�سباط  معاير  ب�ساأن 

�مل�ساهمة �لعامة وتعدياته.
من  �سرطا   15 مالية"  جملة"�أور�ق  وت�ستعر�س    

�سروط �نعقاد �جلمعية �لعمومية وهي:

الدعوة لالجتماع
يف  �لعمومية  �جلمعية  الجتماع  �لدعوة  ن�سر  ع��دم 
ومو�فاتها  �لن�سر  على  �لهيئة  مو�فقة  بعد  �إال  �ل�سحف 
بن�سخة من )م�سودة �إعان �لدعوة/  م�سودة �إعان فتح 
وجود  حال  يف  �الإد�رة  جمل�س  لع�سوية  �لرت�سح  باب 
�حلوكمة(،  تقرير  �الإد�رة/    جمل�س  الأع�ساء  �نتخاب 
�الإلكرتوين،  �لهيئة  موقع  على  �ملتو�فرة  للنماذج  وفقًا 
مع �لتاأكيد على �سرورة �أن تت�سمن م�سودة �إعان دعوة 
�جلمعية �لعمومية �ملعرو�سة على �لهيئة، جدول �أعمال 
توزيعها  �ملقرتح  �الأرب��اح  حتديد  خ�سو�سًا  �الجتماع، 
وت��و�ري��خ  وم��ق��د�ره��ا،  ون�سبتها،  �مل�����س��اه��م��ني،  ع��ل��ى 
�لتوزيع )ويف حال عدم وجود مقرتح توزيع يتعني ذكر 

ذلك يف �لدعوة(.
وتوجيه  �لقانوين  �لن�ساب  �كتمال  عدم  حال  ويف 
حتديد  �إع��ادة  يتوجب  فاإنه  ث��اٍن،  �جتماع  لعقد  �لدعوة 
�ل���ت���و�ري���خ �خل��ا���س��ة مب��ق��رتح ت���وزي���ع �الأرب������اح على 

�مل�ساهمني يف �ل�سركة.

االإعالن يف ال�صحف
يف  ب��اإع��ان  �مل�ساهمني  جميع  �إىل  �ل��دع��وة  توجيه 
على  �إح��د�ه��م��ا  ت�سدر  حمليتني  يوميتني  �سحيفتني 
�الأقل باللغة �لعربية، وبكتب م�سجلة، وذلك قبل �ملوعد 
�ملحدد لانعقاد ب�15 يومًا على �الأقل ما مل ين�س �لنظام 
�أن  ويجب  ذل��ك،  من  �أك��ر  م��دة  على  لل�سركة  �الأ�سا�سي 
تر�سل  كما  �الأعمال،  جدول  على  �لدعوة  �إع��ان  ي�ستمل 
و�ل�سلطة  �لهيئة  من  كل  �إىل  �لدعوة  �أور�ق  من  ن�سخ 

�ملخت�سة.

رئا�صة اجلمعية
يتوىل رئا�سة �جلمعية رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة 
ويف حال غيابه ير�أ�سها نائبه ويف حال غيابهما ير�أ�سها 
�لت�سويت  طريق  عن  �مل�ساهمون  يختاره  م�ساهم  �أي 
كانت  و�إذ�  �لعمومية،  �جلمعية  حتددها  و�سيلة  باأية 
�جلمعية تبحث يف �أمر يتعلق برئي�س �الجتماع، وجب 
�أن تختار �جلمعية من بني �مل�ساهمني من يتوىل رئا�سة 

�الجتماع خال مناق�سة �الأمر.

حق احل�صور
لكل م�ساهم حق ح�سور �جلمعية �لعمومية، ويكون 
له  ملن  ويجوز  �أ�سهمه،  عدد  يعادل  ما  �الأ�سو�ت  من  له 
حق ح�سور �جلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غر 
ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�سى  �الإد�رة،  جمل�س  �أع�ساء 

بالكتابة وفقًا لل�سو�بط �لتالية:
ال يجوز للوكيل، �إن كان ميثل عددً� من �مل�ساهمني • 

)�أي �أكر من و�حد(، �أن يحوز ب�سفته وكيًا عن 
ر�أ�سمال  من   )% 5( من  �أك��ر  �مل�ساهمني  ه��وؤالء 

�ل�سركة.
�أن •  فيجوز  و�ح��د،  م�ساهم  كان وكيًا عن  �إذ�  �أما 

ر�أ�سمال  م��ن   )%  5( ن�سبة  وكالته  يف  يتخطى 
�ل�سركة.

عنهم •  �لنائبون  وفاقديها،  �الأهلية  ناق�سي  ميثل 
قانونًا.

حق المناقشةالدعوة لالجتماع

محضر االجتماعاإلعالن في الصحف

مراقب االجتماعاترئاسة الجمعية

تعديل عقد التأسيسحق الحضور

نشر التعديالتحق التفويض

القرارات الخاصةانسحاب المساهمين

تعيين مقرر وإخطار السوقجدول األعمال

مدقق الحسابات

  الشروط األساسية 
لصحة انعقاد 

الجمعيات العمومية
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حق التفوي�ص
�أو  ممثليه  �أح���د  يفو�س  �أن  �الع��ت��ب��اري  لل�سخ�س 
�إد�رته  قر�ر من جمل�س  �إد�رت��ه، مبوجب  �لقائمني على 
�لعمومية،  �جلمعيات  يف  ليمثله  مقامه،  يقوم  من  �أو 
ويكون لل�سخ�س �ملفو�س �ل�ساحيات �ملقررة مبوجب 

قر�ر �لتفوي�س.

ان�صحاب امل�صاهمني
�إذ� �ن�سحب �أي من �مل�ساهمني �أو ممثليهم من �جتماع 
�جلمعية �لعمومية بعد �كتمال ن�ساب �نعقادها فاإن ذلك 
�لتي  �ن�سحبت  �لتي  �الأ�سهم  عدد  كان  مهما  �الن�سحاب، 
ال  �مل�ساهمني،  من  غره  عن  ممثل  �أو  �مل�ساهم،  ميلكها 
�أن  على  �لعمومية،  �جلمعية  �نعقاد  �سحة  على  يوؤثر 

يتبع يف �إ�سد�ر �لقر�ر�ت �الأغلبية �ملقررة يف �لقانون.

جدول االأعمال
ع���دم ج���و�ز م���د�ول���ة �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة يف غر 
�لوقائع  با�ستثناء  �الأع��م��ال،  بجدول  �ملدرجة  �مل�سائل 
�خلطرة �لتي تكت�سف �أثناء �الجتماع، وكذلك �مل�سائل 
�لتي ُيطلب �إدر�جها قبل �لبدء يف مناق�سة جدول �أعمال 
�جلمعية �لعمومية من قبل �لهيئة �أو عدد من �مل�ساهمني 
متثل ملكيتهم )10 %( من ر�أ�س مال �ل�سركة على �الأقل، 
ويجب على جمل�س �الإد�رة �إجابة �لطلب، و�إال كان من 

حق �جلمعية �لعمومية �أن تقرر مناق�سة هذه �مل�سائل.

حق املناق�صة
�ملدرجة  �ملو�سوعات  مناق�سة  لكل م�ساهم حق  يكون 
�الأ�سئلة  وتوجيه  �لعمومية،  �جلمعية  �أعمال  جدول  يف 
ويلتزم  �حل�سابات،  ومدقق  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  �إىل 
بالقدر  �الأ�سئلة  على  باالإجابة  و�ملدقق  �ملجل�س  �أع�ساء 
�أن  وللم�ساهم  لل�سرر،  �ل�سركة  يعر�س م�سلحة  ال  �لذي 
يحتكم �إىل �جلمعية �لعمومية �إذ� ر�أى �أن �لرد على �سوؤ�له 

غر كاٍف ويكون قر�ر �جلمعية �لعمومية و�جب �لتنفيذ.

حم�صر االجتماع
حترير حم�سر الجتماع �جلمعية �لعمومية يت�سمن 
�أ�سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين، �أو ممثليهم وعدد �الأ�سهم 
�لتي يف حيازتهم باالأ�سالة �أو �لوكالة، وعدد �الأ�سو�ت 
�لتي  �الأ�سو�ت  وعدد  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  لها  �ملقررة 
للمناق�سات  و�فية  وخا�سة  خالفتها،  �أو  عليها  و�فقت 
وك�سف  �ملح�سر  وتوقيع  �الج��ت��م��اع،  يف  د�رت  �ل��ت��ي 
وجامع  ومقررها،  �جلمعية،  رئي�س  قبل  من  �حل�سور 
�لهيئة  �إب��اغ  يتم  و�أن  �حل�سابات،  ومدقق  �الأ���س��و�ت 
الجتماع  حم�سر  م��ن  ب�����س��ورة  �ملخت�سة  و�ل�����س��ل��ط��ة 
�جلمعية خال 15 يومًا من تاريخ �سدورها، كما يجب 
�جتماع  بنتائج  �ملعني  �ل�سوق  ت��زوي��د  �ل�سركة  على 
�جلمعية �لعمومية مبجرد �نتهاء �الجتماع وقبل جل�سة 

تد�ول �ليوم �لتايل لتاريخ �جلمعية.

مراقب االجتماعات
كل  ع��ن  م��ر�ق��ب  �إر���س��ال  �ملخت�سة  و�ل�سلطة  للهيئة 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  حل�سور  �أكر  �أو  منهما 
�لت�سويت،  ح��ق  منهم  الأي  يكون  �أن  دون  لل�سركات، 
�جلمعية  �ج��ت��م��اع  حم�����س��ر  يف  ح�����س��وره��م  وي��ث��ب��ت 
�لتاأمني  هيئة  �أو  �ملركزي  للم�سرف  �أن  كما  �لعمومية. 
�إر�سال مر�قب عن كل منهما �أو �أكر، حل�سور �جتماعات 
دون  لرقابتهما  �خلا�سعة  لل�سركات  �لعمومية  �جلمعية 
ح�سورهم  ويثبت  �لت�سويت،  حق  منهم  الأي  يكون  �أن 

يف حم�سر �جتماع �جلمعية �لعمومية.

تعديل عقد التاأ�صي�ص
�ل��ت��اأ���س��ي�����س  ع��ق��د  ت��ع��دي��ل  �ل�����س��رك��ة يف  رغ��ب��ت  �إذ� 
من  خا�س  قر�ر  �إ�سد�ر  يجب  فاإنه  �الأ�سا�سي،  و�لنظام 
�أو  تاأ�سي�سها  عقد  بتعديل  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعية 

مو�فقة  على  �حل�سول  بعد  وذل��ك  �الأ�سا�سي،  نظامها 
�لهيئة  موقع  على  )متو�فر  �ملخت�سة.  و�ل�سلطة  �لهيئة 
�الأ�سا�سي  و�لنظام  �لتاأ�سي�س  عقد  منوذج  �الإلكرتوين 
قانون  الأح��ك��ام  وف��ق��ًا  ومعد  �لعامة  �مل�ساهمة  لل�سركة 

�ل�سركات لا�سرت�ساد(.

ن�صر التعديالت
على  �ملقرتحة  �لتعديات  ن�سر  �ل�سركة  على  يتعني 
�لنظام �الأ�سا�سي على موقع �ل�سركة �الإلكرتوين وموقع 
�لعمومية  �جلمعية  �نعقاد  تاريخ  قبل  �ملعني  �ل�سوق 
�أو  تقارير  �أي��ة  وكذلك  �لتعديات،  تلك  �ستناق�س  �لتي 
�مل�ساهمني  �ط��اع  �إىل  بحاجة  مقرتحات  �أو  در����س��ات 

عليها قبل �جلمعية.

القرارات اخلا�صة
بندً� بحاجة  �أعمال �جلمعية  يف حال ت�سمن جدول 
�إىل قر�ر خا�س، خ�سو�سًا تلك �ملتعلقة بهيكلة ر�أ�س مال 
�ل�سركة، و�لدمج و�ال�ستحو�ذ، و��ستمر�رية �ل�سركة من 
عدمه، وغرها من �الأمور �ملهمة، فيتعني توفر �لتقرير 
مرفقًا  �لبند،  ب��ه��ذ�  �ملتعلقة  �لتف�سيلية  و�مل�ستند�ت 

بالدعوة وجدول �الأعمال.

تعيني مقرر واإخطار ال�صوق
وجامعًا  لاجتماع  مقررً�  �لعمومية  �جلمعية  ُتعني 
لاأ�سو�ت، كما يتعني �اللتز�م باإر�سال �الإخطار بالدعوة 
النعقاد �جلمعية �لعمومية لل�سركة �إىل �ل�سوق �ملدرجة 
به �ل�سركة، وذلك قبل �الإعان للم�ساهمني عرب �ل�سحف.

مدقق احل�صابات
�تخاذ  من  لل�سركة  �لعمومية  �جلمعية  تتمكن  مل  �إذ� 
�جتماعها  يف  ح�ساباتها  م��دق��ق  بتعيني  يتعلق  ق���ر�ر 
�ل�سركة  ح�سابات  مدقق  تعيني  حق  فللهيئة  �ل�سنوي، 

ملدة �سنة مالية وحتديد �أتعابه.
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من�ذج  موحدة لإف�س�ح�ت ال�سرك�ت امل�س�همة املدرجة
مبادرة  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �عتمدت     
يف  �ملدرجة  لل�سركات  موحدة  �إف�ساح  مناذج  لتوحيد 
�أ�سو�ق �لدولة �ملالية، وقامت بتعميم �لنماذج �ملوحدة 
على كل من �ل�سركات �ملدرجة و�الأ�سو�ق �ملالية، وذلك 
�الإف�ساح  م�ستويات  تعزيز  يف  دوره���ا    من  �إنطاقًا 
و�ل�سفافية باالأ�سو�ق �ملالية بالدولة، و�سمن مبادر�تها 
على  �الإف�ساح  ومتطلبات  �إج���ر�ء�ت  لتوحيد  �لر�مية 

م�ستوى �أ�سو�ق �لدولة �ملالية،
�الرتقاء  يف  �الإ�سهام  �جلديدة  �ملبادرة  �ساأن  ومن 
مب�����س��ت��وى خ���دم���ة �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن و�مل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
�الإف�ساحات  يف  �جل��ودة  حتقيق  ي�سمن  مبا  �ل�سوق 
لتوحيد  نتيجة  �ملالية  �الأ�سو�ق  مو�قع  على  �ملن�سورة 

كل  يف  �مل��درج��ة  �ل�سركات  عن  �ل�سادرة  �الإف�ساحات 
�ملالية و�سوق دبي �ملايل،  �أبوظبي لاأور�ق  من �سوق 

وكذلك تعزيز تناف�سية �الأ�سو�ق �ملالية".
رفع  �إىل  �الإف�ساح  من��اذج  توحيد  مبادرة  تهدف  و 
عدم  من  و�لتاأكد  و�ل�سفافية  �الإف�ساح  وج��ودة  كفاءة 
�إغفال �الإف�ساح الأية معلومات مهمة يتوجب ت�سمينها 
يف  كبرة  �ختافات  وجود  عدم  وكذلك  �الإف�ساح،  يف 
�الإف�ساحات بني �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوق �لو�حد 
�أو بني �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوقني". ونوه �لرئي�س 
توعية  ور���س  بعقد  �ستقوم  "�لهيئة  �أن  �إىل  �لتنفيذي 
خا�سة ل�سرح �ملحتوى �ملطلوب لهذه �لنماذج و�الإجابة 

عن ��ستف�سار�ت �ل�سركات ب�ساأنها".

و قامت �لهيئة بالتن�سيق مع كل من �سوقي �أبوظبي 
�أج���ل توفر  �مل���ايل م��ن  ل����اأور�ق �ملالية و���س��وق دب��ي 
�لعربية  باللغتني  �ملعتمدة  �ملوحدة  �الإف�ساح  من��اذج 
و�الجنليزية على �ملوقع �الإلكرتوين لكل من �ل�سوقني 
)�لر�بط �الإلكرتوين على �سفحة �ملنتجات و�خلدمات 
خال  و)م��ن  �أبوظبي(  ل�سوق  بالن�سبة  "�خلدمات" 
ل�سوق  "�إف�ساح" بالن�سبة  �الإلكرتوين  �الإف�ساح  نظام 

دبي(. 
 كما قامت �لهيئة بتوجيه �ل�سركات �ملدرجة لالتز�م 
بهذه �لنماذج عند قيام �ل�سركة بن�سر �الإف�ساحات على 
�لنماذج  ب��اأن  علمًا  �الل��ك��رتوين،  �مل��ايل  �ل�سوق  موقع 

�ملعتمدة عددها )22( منوذج على �لنحو �لتايل:

نموذج إفصاح مجلس إدارة الشركة 
المدرجة بشأن شراء األصول خالل 

السنة المالية األولى للشركة.

 نموذج اإلفصاح عن المشاريع.

 نموذج اإلفصاح عن الدعاوى 
القضائية.

 نموذج اإلفصاح عن استقالة 
عضو مجلس إدارة الشركة.

 نموذج اإلفصاح عن االتفاق
 على صفقة استحواذ / تخارج

/ رهن / تأجير.

 نموذج اإلفصاح عن تعامل أو 
صفقة مع طرف ذو عالقة.

 نموذج اإلفصاح عن نتائج اجتماع 
مجلس اإلدارة.

نموذج اإلفصاح عن استقالة 
الرئيس التنفيذي / المدير العام 

للشركة.

نموذج التحليل التفصيلي 
للخسائر المتراكمة.

 نموذج اإلفصاح عن أسماء 
المطلعين بالشركة.

نموذج اإلفصاح عن تعيين رئيس 
تنفيذي / مدير عام للشركة.

 نموذج اإلفصاح عن النتائج 
األولية للشركات المساهمة 

العامة.

 نموذج اإلفصاح عن معلومة 
جوهرية.

نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس 
إدارة الشركة المساهمة المدرجة.

 نموذج طلب حجب »مؤقت« 
لإلفصاح.

نموذج اإلفصاح عن استقالة عضو 
مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو 

مجلس إدارة جديد للشركة.

نموذج اإلفصاح عن اجتماع 
مجلس اإلدارة.

 نموذج اإلفصاح عن تصنيف 
ائتماني أو  صدور تعديل بشأنه.

 نموذج اإلفصاح عن تعيين عضو 
مجلس إدارة جديد للشركة.

نموذج اإلفصاح عن التغييرات 
في الهيكل اإلداري للشركة على 

مستوى اإلدارة التنفيذية.

 نموذج اإلفصاح عن نتائج اجتماع 
الجمعية العمومية.

 النموذج االسترشادي لخطة 
معالجة الخسائر المتراكمة.
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الفصل في التظلمات

تقديم االستشارات 
القانونية

تسجيل صندوق
 استثمار أجنبي

تجديد ترخيص شركات 
وساطة السلع

تجديد ترخيص شركات 
وساطة األوراق المالية

اعتماد العاملين بشركات 
وساطة األوراق المالية

نشر التشريعات والتقارير 
الدورية الخاصة باألســواق المالية
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توفيرًا للوقت 
والجهد، يمكنك 

عبر التطبيق 
الذكي للهيئة 

أو بوابتها 
اإللكترونية، 

الحصول على 
التالية: الخدمات 
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