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أخبار الهيئة

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

•

مقدمــة في األوراق المالية واالســتثمار –
المنهج الدولي.

•

األنظمــة واللوائــح المالية في دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة

•

األوراق المالية

•

المخاطر التشــغيلية

•

مخاطــر الخدمات المالية

•

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات
واالســتثمار -المستوى الثالث

•

الشــهادة الدولية في إدارة الثروات –
المســتوى الرابع متقدم

•

االمتثــال للوائح األنظمة الماليــة العالمية.

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

مســـارات للمهـــن المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة هـــي:
ممثلـــي الوســـطاء /وضبـــاط االمتثـــال ومســـؤولي
مكافح ــة غس ــل األم ــوال والمراقبي ــن الداخليي ــن/
ومديـــري العمليـــات ومديـــري التـــداول ومســـؤول
التق ــاص /ومس ــؤولي إدارة المخاط ــر /والمحللي ــن
الماليـــن/و مديـــري اســـتثمار ورؤســـاء االســـتثمار/
ومديـــري الترويـــج.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يقــدم المركــز عــدة خدمــات
أخــرى حيــث يقــوم بتوفيــر برنامــج معادلــة
الشــهادات واالختبــارات المهنيــة ،وبرنامــج
التعليــم المهنــي المســتمر  ،CPDوكذلــك الــورش
التدريبيــة المتخصصــة فــي قطــاع رأس المــال.
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
رح �ل��ة الإجن� � ��ازات م�ت��وا��ص�ل��ة وا��س�ت�ع��دادن��ا
يو�شك "عام اال�ستعداد للخم�سني" على �أن
للخم�سني عام ًا املقبلة قائم على نهج ا�ستباقي
ي�ط��وي �صفحاته ح��ام�ل ًا معه �آم��اال بغد �أف�ضل
ي�ست�شرف �آف��اق امل�ستقبل من فر�ص وحتديات
وم�ستقبل �أك�ث�ر �إ� �ش��راق � ًا واجن� ��ازات تتجاوز
وير�سم مالمح حقبة جديدة من النماء والتقدم
ال�سحاب ب��إط�لاق م�سبار الأم��ل ودخ��ول دول��ة
والنه�ضة.
الإم� ��ارات ك�لاع��ب م��ؤث��ر يف �سباق ا�ستك�شاف
ويف ه��ذا ال�سياق ،ف ��إن ر ؤ�ي��ة هيئة الأوراق
الف�ضاء العاملي ،وذل��ك على الرغم من خمتلف
ً
املالية وال�سلع للخم�سني عاما املقبلة تقوم على
التحديات غ�ير امل�سبوقة ال�ت��ي �شهدها العامل
رف��ع كفاءة وتناف�سية الأ� �س��واق املالية املحلية
�أج� �م ��ع ه� ��ذا ال� �ع ��ام يف ظ ��ل ان �ت �� �ش��ار ج��ائ�ح��ة
ومنحها مرونة �أكرب يف �أعمالها وتر�سيخ �أف�ضل
"كورونا".
املمار�سات العاملية يف التنظيم والإ�شراف على
نختتم ه��ذا ال �ع��ام ،ون �ح��ن حم�م�ل��ون ب���آالف
ال�صناعة املالية ،والعمل على ترقية الأ�سواق
الأفكار الإبداعية والتطويرية واحللول الرقمية
�إىل م�صاف الأ�سواق املتقدمة وزيادة تناف�سيتها
املتقدمة يف خمتلف املجاالت التنموية ،ولدينا
ت�صور طموح مل�ستقبل دولتنا الغالية �شارك يف معالي عبدالله بن طوق المري �ضمن امل ��ؤ� �ش��رات العاملية املتخ�ص�صة ،وذل��ك
و�صو ًال �إىل �أن نكون �ضمن �أف�ضل � 10أ�سواق
�صياغته خمتلف ف�ئ��ات املجتمع م��ن مواطنني
مالية مبتكرة عاملياً.
ومقيمني ،يف �إطار ر�ؤية تنموية �شاملة للقيادة
وت��رت�ك��ز م �ب��ادرات الهيئة يف ه��ذا ال���ص��دد ع�ل��ى تر�سيخ مفاهيم
احلكيمة التي ت�ؤمن ب�أهمية �إ��ش��راك املجتمع يف �صياغة م�ستقبله
والعمل على تنفيذه ،وت��ؤك��د قيم التالحم والتكاتف الوطني التي ومنهجيات و�أدوات ا�ست�شراف امل�ستقبل يف تطوير ال�سيا�سات
والت�شريعات ،واال�ستثمار يف البنية التحتية والتكنولوجية التي
ت�أ�س�ست عليها ومتيزت بها دولة الإمارات.
و�أي�ضا مع نهاية هذا العام ،تكون قد مرت نحو � 10سنوات على تخدم �أمن ال�شبكات و�أمن البيانات واملعلومات ،وتطبيق ا�سرتاتيجية
�إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س رقمية �شاملة للهيئة باال�ستفادة من احللول التكنولوجية املتقدمة
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،ر�ؤية الإم��ارات خا�صة التكنولوجيا املالية  ،FinTechو�سل�سلة كتل البيانات الرقمية
 ،2021ونكون على �أع�ت��اب ح�صد ثمارها واجن��ازات�ه��ا .فعلى مدى  ،Blockchainوذل��ك ف� ً
ضال عن حزمة مبادرات �أخ��رى متطورة من
ال���س�ن��وات الع�شر امل��ا��ض�ي��ة ،مل ت��دخ��ر ق�ي��ادت�ن��ا احلكيمة و��س�ع� ًا يف �ش�أنها حتقيق �أف�ضلية لأ�سواقنا املالية بني نظرياتها يف كافة دول
احت�ضان وتبني كافة املبادرات التي من �ش�أنها متكني مواطنيها من العامل.
ونحن ملتزمون يف تنفيذ خطتنا بالهيئة بالتعاون والتن�سيق
موا�صلة رحلة الإبداع واالبتكار ،والعمل على تطوير البنية التحتية
والت�شريعية والتكنولوجية لرفع جاهزية الدولة لبناء م�ستقبل �أكرث والتكامل مع �أ�سواق الأوراق املالية املحلية بالدولة ،لكي ُن�سهم جميعاً
ازدهار ًا ل�شعب الإمارات وحتقيق رغد العي�ش الكرمي له ،ونحن نفخر يف �صناعة ه��ذا امل�ستقبل امل�شرق وامل��زده��ر واملتميز لبالدنا ومبا
اليوم ب�أن دولة الإمارات �أ�صبحت وجهة جتارية و�سياحية ومالية من يواكب تطلعات قيادتنا الر�شيدة.
ن�س�أل الله التوفيق وال�سداد،
الطراز الأول.
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عزيزي امل�ستثمر ..احر�ص على االطالع على
أخبار الهيئة
«دليل حقوق امل�ستثمرين يف الأوراق املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة»
عرب البوابة الإلكرتونية للهيئة www.sca.gov.ae
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كلمة الرئيس التنفيذي
لعله من مين الطالع �أن يتزامن �صدور العدد الع�شرين
جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/11ر.م ) ل�سنة  2016ب�ش�أن
م��ن جملة “�أوراق مالية” م��ع م��رور ع�شرين ع��ام� ًا على
النظام اخلا�ص بطرح و�إ�صدار �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة
ت�أ�سي�س هيئة الأوراق املالية وال�سلع وبدء ممار�سة مهامها
العامة مبا يتيح طرح و�إدراج �أ�سهم ال�شركات امل�ؤ�س�سة
وفق القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2000م.
يف املناطق احلرة داخل الدولة وذلك كمرحلة �أوىل لتنفيذ
البنية
�اء
�
س
�
لقد با�شرت الهيئة منذ ت�أ�سي�سها مهمة �إر�
مبادرة (دبي  ،)X10وميهد لإطالق من�صة �سوق �شركات
وذلك
الدولة،
الأ�سا�سية للأ�سواق املالية وعقود ال�سلع يف
املناطق احلرة بحيث يي�سر عملية و�صول امل�ستثمرين يف
مبقت�ضى ال�صالحيات التي منحها لها القانون .وبف�ضل
املناطق احلرة �إىل الأ�سواق املالية يف دبي وجمع ر�ؤو�س
اجل�ه��ود املتوا�صلة ملجال�س �إدارات �ه��ا وف��ري��ق العمل بها
الأموال الالزمة لتنمية م�شاريعهم ،وي�سهم يف جذب املزيد
على م��دى العقدين املا�ضيني ا�ستطاعت الهيئة االرتقاء
من اال�ستثمارات الأجنبية ،وزيادة عمق ال�سوق املايل.
ب ��أداء الأ��س��واق املالية باعتبارها ركيزة هامة من ركائز
كما ال يفوتني �أن �أن��وه �إىل ق��رار رئي�س جمل�س �إدارة
اال�ستقرار املايل واالقت�صادي يف الدولة ،كما تولت مهام
الهيئة رقم ( )13ل�سنة  2020ب�ش�أن �إج ��راءات التعامل
الإ� �ش��راف وال��رق��اب��ة على الأ� �س��واق واجل �ه��ات املرخ�صة
مع ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة املتعرثة ال��ذي مت
وال�شركات املدرجة وو�ضع الأنظمة والت�شريعات وفق
مبقت�ضاه يف منت�صف العام �إط�لاق �شا�شة الفئة الثانية
�أف�ضل املمار�سات العاملية مبا يمُ َ ِّكن من حتقيق هدف حماية
(ال�شركات التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة ن�سبة ()%50
امل�ستثمرين.
ف��أك�ثر م��ن ر�أ�سمالها وال�شركات التي بلغت م��دة تعليق
د .عبيد سيف الزعابي
كذلك د�أبت الهيئة على مدى العقدين اللذين م�ضيا من
�إدراج �أ�سهمها �ستة �أ�شهر ف�أكرث) يف �أ�سواق املال املحلية
عمرها على تر�سيخ �أ�س�س التعامل ال�سليم والعادل بني
ليتم التداول عليها ب�شكل منف�صل عن ال�سوق الرئي�سي ،مع
خمتلف فئات املتعاملني وحتقيق �سالمة ودقة التعامالت بالأ�سواق ،ومل يكن ليكتب
و�ضع هذه ال�شركات على قائمة املتابعة  watch listلتقييم مدى التزامها مبتطلبات
لها النجاح يف هذا ال�صدد لوال البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة والبنية التحتية املتطورة
الإدراج والإف�صاح والقيام بالإجراءات الالزمة لت�صويب �أو�ضاعها  ..وذلك يف خطوة
والأمن واال�ستقرار اللذين تتمتع بهما دولة الإمارات بف�ضل القيادة احلكيمة للدولة.
ا�ستهدفت اتاحة الفر�صة للم�ستثمرين التخاذ قرار ب�ش�أن ا�ستثماراتهم يف ال�شركات
ويح�سب للهيئة جناحها يف �إر��س��اء منظومة ت�شريعية متكاملة مثلت �ضمانة
املتعرثة مع اتخاذ �ضمانات كافية حلمايتهم.
�أ�سا�سية ال�ستثمار الأموال واملدخرات يف الأوراق املالية .وتفخر الهيئة ب�أنها جنحت
�أما على ال�صعيد الدويل فقد �شهد العام  2020اختيار هيئة الأوراق املالية وال�سلع
العام اجلاري يف تعزيز هذه املنظومة ب�إ�صدار عدة ق��رارات جديدة لعل من �أهمها
“قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/03ر.م) ل�سنة 2020م ب�ش�أن اعتماد “دليل للمرة الثانية على التوايل ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة املنظمة الدولية لهيئات الأوراق
حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة” ال��ذي ي�ضع �إط��ار عمل قانوين ونظامي فعال املالية  ،IOSCOو�شغل مقعد نائب رئي�س املنظمة ،بعدما ف��ازت برئا�سة جلنة
لتنظيم �ش�ؤون تلك ال�شركات مبا ي�ضمن حقوق جميع �أ�صحاب امل�صالح فيها وي�سهم الأ�سواق النامية والنا�شئة �أكرب جلان املنظمة لفرتة ثانية مدتها عامان تنتهي العام
يف تعزيز الدور الرقابي للهيئة؛ حيث حدد م�س�ؤوليات جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة  ،2022هذا ف� ً
ضال عن تويل رئا�سة احتاد هيئات الأوراق املالية العربية العام ،2020
�اف من ال�شفافية واللجنة الوزارية لهيئات الأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي وجلنة
العامة و�إدارت�ه��ا التنفيذية بو�ضوح تام مع �ضمان حتقيق قدر ك� ٍ
ضال عن ت�ضمني النظام معايري �أ�سا�سية كامل�س�ؤولية ر�ؤ�ساء الهيئات التنظيمية بدول جمل�س التعاون اخلليجي �أو من يعادلهم.
واحليادية يف �سوق ر�أ�س املال ف� ً
كما مل تتوان الهيئة عن القيام مب�س�ؤولياتها يف جمال ن�شر الوعي اال�ستثماري
البيئية واالجتماعية لل�شركات مع الرتكيز على حوكمة جمال�س �إدارات ال�شركات
 ،ESGوالأمر نف�سه ينطبق على قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/ 23ر.م) ل�سنة يف �أ� �س��واق امل��ال؛ حيث نظمت ع��دد ًا ك�ب�ير ًا م��ن حمالت التوعية لكافة املتعاملني
 2020ب�ش�أن النظام اخلا�ص ب�أن�شطة الأ�صول امل�شفرة الذي تناول طرح و�إ�صدار يف الأ��س��واق املالية باال�ستعانة مبختلف و�سائل الإعل��ام والتوا�صل االجتماعي
وترويج الأ�صول امل�شفرة (الأدوات الرمزية املالية والأدوات الرمزية ال�سلعية) يف والتوا�صل عرب تقنيات االت�صال الإلكرتوين ،وقامت بنقل جتربتها للأ�سواق املالية
الدولة ،وترخي�ص الأ�سواق ومن�صات التمويل اجلماعي وجميع الأن�شطة املالية التي بدول جمل�س التعاون اخلليجي .وهكذا ف�إنه يف الوقت الذي تتطلع فيه الهيئة �إىل
ا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل وحتقيق املزيد من التقدم والإجناز تكون يف الوقت نف�سه
تتعلق بالأ�صول امل�شفرة.
ولعل من �أبرز التعديالت الت�شريعية التي �أقرها جمل�س �إدارة الهيئة هذا العام قرار قد قطعت خطوات مهمة وقفزات وا�سعة على درب التميز واالرتقاء مب�ستوى الأداء.
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/25ر.م) ل�سنة  2020بتعديل بع�ض �أحكام قرار وبالله التوفيق وال�سداد،،
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مجلس الوزراء يعتمد قرارين حول «األوراق المالية والسلع» وهيئة التأمين

حممد بن را�شد :حكومتنا �ستبقى مرنة و�سريعة يف اتخاذ القرارات االقت�صادية
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،على إصدار
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض اختصاصات المصرف المركزي
ودمج هيئة التأمين مع المصرف ،ومرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع
االختصاصات والصالحيات بين هيئة األوراق المالية والسلع ،وأسواق األوراق
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
6
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وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم:
"التنظيم االقت�صادي اجلديد يف الدولة هدفه رفع كفاءة
قطاع الت�أمني ..ورفع كفاءة وتناف�سية �أ�سواقنا املالية
املحلية ومنحها مرونه �أكرب يف �أعمالها ،وغايتنا يف كل
ذلك تعزيز تناف�سية اقت�صادنا الوطني ..حكومتنا �ستبقى
مرنة ومواكبة و�سريعة يف اتخاذ القرارات االقت�صادية
املنا�سبة".
ي�أتي القراران يف �ضوء اجلهود احلكومية لتعزيز �أداء
امل�ؤ�س�سات املالية يف الدولة ودعم عمل هذه امل�ؤ�س�سات
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ح��دي��ث امل���س�ت�م��رة يف الأط� ��ر القانونية
الت�شريعية ذات العالقة ،ومبا ي�ساهم يف تطوير القطاع
املايل وحتقيق النمو واال�ستقرار املايل ،ومنح الأ�سواق
املالية �صالحيات ت�شغيلية وتنفيذية ت�ساعدها على رفع
م�ستوى �أداء الأ�سواق.

توفري املناخ املالئم لتطوير وتعزيز دور
�صناعة الت�أمني يف دعم االقت�صاد الوطني
وتف�صيال ،ن�ص املر�سوم ب�ش�أن تعديل اخت�صا�صات
امل�صرف امل��رك��زي على دم��ج هيئة الت�أمني مع امل�صرف
املركزي ،ونقل كافة اخت�صا�صات الهيئة لتكون �ضمن
اخت�صا�صات امل�صرف ،ليعمل امل�صرف امل��رك��زي على
ت��وف�ير امل �ن��اخ امل�لائ��م ل�ت�ط��وي��ر وت �ع��زي��ز دور �صناعة
الت�أمني يف دعم االقت�صاد الوطني ،وت�شجيع املناف�سة
ال�ع��ادل��ة والفعالة وت��وف�ير �أف�ضل اخل��دم��ات الت�أمينية
ب�أ�سعار وتغطيات مناف�سة .و�أ�ضاف املر�سوم بقانون
�إىل اخت�صا�صات امل���ص��رف امل��رك��زي تنظيم وتطوير
قطاع و�أعمال الت�أمني والإ�شراف عليه ،واقرتاح وتنفيذ
الت�شريعات املنظمة ب�ش�أنه ،وتلقي طلبات ت�أ�سي�س
وفتح ف��روع ومكاتب متثيل ل�شركات الت�أمني و�إع��ادة
الت�أمني ووك�لاء الت�أمني واملهن املرتبطة بها ،و�إ�صدار
الرتاخي�ص الالزمة لها وفق ًا للت�شريعات املنظمة ب�ش�أنها.
عالوة على ذلك ،يقوم امل�صرف بحماية حقوق امل�ؤمن لهم
وامل�ستفيدين من �أعمال الت�أمني ومراقبة امل�لاءة املالية
كاف حلماية
ل�شركات الت�أمني ،وذلك لتوفري غطاء ت�أميني ٍ
هذه احلقوق ،كما يعمل على رفع �أداء �شركات الت�أمني
وكفاءتها و�إلزامها بقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها لزيادة
قدرتها على تقدمي خدمات �أف�ضل للم�ستفيدين من الت�أمني
وحتقيق املناف�سة الإيجابية بينها.

وزير االقت�صاد ُيثمن قرار دمج هيئة
الت�أمني مع امل�صرف املركزي ونقل كافة
�صالحيات هيئة الأوراق لـ«�أ�سواق املال»

توزيع االخت�صا�صات بني هيئة
الأوراق املالية وال�سلع والأ�سواق
و �أ�صدر جمل�س ال��وزراء برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
م��ر� �س��وم � ًا ب �� �ش ��أن ت ��وزي ��ع االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات
وال �� �ص�لاح �ي��ات ب�ي�ن ه�ي�ئ��ة الأوراق امل��ال�ي��ة
وال�سلع ،و�أ� �س��واق الأوراق املالية وال�سلع
املرخ�صة يف الدولة .ون�ص املر�سوم بقانون
على نقل كافة ال�صالحيات واالخت�صا�صات
الت�شغيلية والتنفيذية املقررة لهيئة الأوراق
امل��ال �ي��ة وال �� �س �ل��ع لأ�� �س ��واق الأوراق امل��ال�ي��ة
وال�سلع املرخ�صة يف الدولة كافة ،واحتفاظ
هيئة الأوراق املالية وال�سلع ب�سلطة التنظيم

وال��رق��اب��ة والإ� �ش��راف على �أ� �س��واق الأوراق
املالية وال�سلع العاملة يف ال��دول��ة .وبهدف
تنفيذ �أحكامه� ،أتاح املر�سوم بقانون ملجال�س
�إدارات �أ�سوق الأوراق املالية وال�سلع ،ومدراء
الأ�سواق ،مبا�شرة االخت�صا�صات الت�شغيلية
والتنفيذية التي كانت مقررة ملجل�س �إدارة هيئة
الأوراق املالية وال�سلع ،والرئي�س التنفيذي
للهيئة ،يف الأنظمة ال�صادرة عنها وبح�سب
الأح� ��وال .ون��� َّ�ص امل��ر��س��وم على �أن��ه يتوجب
على هيئة الأوراق املالية وال�سلع التن�سيق مع
الأ�سواق ،كل يف حدود اخت�صا�صه ،لنقل كافة
الأنظمة والبيانات املتعلقة بتنفيذ الأ�سواق
لالخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب �أحكام هذا
املر�سوم بقانون.

ثمن معايل عبدالله بن طوق املري وزير االقت�صاد رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،القرار ال��ذي اتخذه جمل�س
الوزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،
بدمج هيئة الت�أمني مع امل�صرف املركزي ونقل كافة �صالحيات
هيئة الأوراق املالية وال�سلع الت�شغيلية والتنفيذية لأ��س��واق
الأوراق املالية املحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على
الأ�سواق املالية املحلية ،وت�أكيد �سموه على �أن التنظيم االقت�صادي
اجلديد يف الدولة ي�ستهدف رفع كفاءة وتناف�سية الأ�سواق املالية
املحلية ومنحها مرونة �أكرب يف �أعمالها مع رفع كفاءة قطاع الت�أمني
مبا يعزز تناف�سية االقت�صاد الوطني للدولة.
و�أكد معايل عبد الله بن طوق �أن هذا القرار ي�ؤكد على املرونة
التي تت�صف بها حكومة دولة الإم��ارات ومواكبتها ال�سريعة يف
اتخاذ القرارات االقت�صادية املنا�سبة ،مبا ي�ضمن القت�صاد الدولة
الريادة �إقليمي ًا وعاملي ًا.
وق��ال معاليه�" :سوف ي�سهم ه��ذا ال�ق��رار يف تر�سيخ �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف التنظيم واال�شراف على ال�صناعة املالية
وعلى نحو يتفق مع توجهات احلكومة الر�شيدة يف تنفيذ �أكرب
ا�سرتاتيجية عمل وطنية من نوعها لال�ستعداد لل�سنوات اخلم�سني
املقبلة على كافة امل�ستويات .كما �أن��ه مي ّكن ال�صناعة املالية يف
الدولة من تقدمي املزيد من اخلدمات واملنتجات وتنويع الأدوات
اال�ستثمارية وفق �أف�ضل املمار�سات واملعايري الدولية" .كما �أكد
معاليه �أن القرار ين�سجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق املالية
وال�سلع الهادفة �إىل تطوير قطاع الأوراق املالية يف الإم��ارات
وترقية الأ�سواق �إىل م�صاف الأ�سواق املتقدمة وزيادة تناف�سيتها
�ضمن امل�ؤ�شرات العاملية املتخ�ص�صة ،وه��و الهدف ال��ذي عملت
الهيئة على تنفيذه طيلة الفرتة املا�ضية وفق خطة عمل ت�ضمنت
�إط�لاق رزم��ة مبادرات وحزمة من ال�ق��رارات والأنظمة للنهو�ض
بقطاع الأوراق املالية يف الدولة.
و�أ�ضاف معايل وزير االقت�صاد �أن القرار الذي اتخذه جمل�س
ال��وزراء يت�سق مع ر�ؤية هيئة الأوراق املالية وال�سلع ور�سالتها
ويتيح لها مواكبة املتغريات وامل�ستجدات االقت�صادية املت�سارعة
التي ت�شهدها �أ�سواق �صناعة املال العاملية مبا يعزز الدور الريادي
واملحوري لدولة الإمارات يف الأوراق املالية باعتبارها �إحدى �أهم
املراكز املالية العاملية ومبا ي�ضمن حتقيق الريادة واالزدهار لقطاع
الأ�سواق املالية.
وقال معاليه �إن توجهات جمل�س الوزراء يف كل ما يخ�ص العمل
االقت�صادي واملايل يف دولة الإمارات �ستظل مبثابة مر�شد ودليل
عمل يهتدي به يف تطوير ا�سرتاتيجية عملنا خلدمة دولة الإمارات
العربية املتحدة.
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سموه يطلع على خطة اقتصاد الخمسين بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد

حممد بن را�شد :الإمارات قوية باقت�صادها واثقة بقراراتها
مراهنة على �أبنائها م�ؤمنة مب�ستقبلها
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
بقراراتها ..مراهنة على أبنائها ..مؤمنة بمستقبلها» ،موضح ًا سموه بالقول:
«أولويتنا الرئيسية أن نكون االقتصاد األسرع تعافي ًا عالمي ًا ..واألكثر استقرار ًا
وتنوع ًا على المدى الطويل».

جاء ذلك �أثناء االجتماع الذي تر�أ�سه �سموه مع فريق
املنظومة االقت�صادية يف حكومة دولة الإمارات ملرحلة
ما بعد «كوفيد ،»19 -بح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،وم �ع��ايل حممد ب��ن عبد الله
القرقاوي ،وزي��ر �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،وذل��ك �ضمن
الت�شكيل الوزاري الأخري ،الذي �شهد ا�ستحداث ملفات
ودمج �أخرى يف �إطار ر�ؤية تكاملية تطويرية �شاملة.
واط �ل��ع �سموه على خطة وزارة االق�ت���ص��اد لبناء
اقت�صاد امل�ستقبل يف الإم��ارات بعنوان «خطة اقت�صاد
اخلم�سني» ،والتي متثل ر�ؤي��ة ال��وزارة ملنظومة العمل
االقت�صادي على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة و�صياغة
امل �ح��ددات وامل�خ��رج��ات الرئي�سية لالقت�صاد الوطني
بحلول عام  ،2030من خالل عر�ض �شامل لأبرز معطيات
اخل�ط��ة ��ش��ارك يف تقدميه ك��ل م��ن م�ع��ايل عبد ال�ل��ه بن
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طوق املري ،وزير االقت�صاد ،ومعايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي ،وزير دولة للتجارة اخلارجية ،ومعايل
الدكتور �أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفال�سي ،وزير
دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم« ..نريد اقت�صادا وطنيا تناف�سيا ..تكامليا..
ينفذ �أفكارا ا�ستباقية ..ويحقق قفزات نوعية» ..الفتا
الم��ارات ما بعد «كوفيد»19 -
�سموه �إىل �أن حكومة إ
تعزز التوجه نحو االقت�صاد اجلديد القائم على املعرفة
والتكنولوجيا الذكية والعلوم املتقدمة ..ور�أ�سمال
االقت�صاد اجلديد املواهب ال�شغوفة والكفاءات الطموحة
والعقول املبتكرة».
و�أ��ض��اف �سموه« ..معادلة اقت�صاد املرحلة املقبلة
تت�ألف من بيئة �أعمال جاذبة وبيئة ت�شريعية متطورة
وخدمات لوج�ستية فعالة وكف�ؤة».
وق ��ال ��س�م��وه يف ت��دوي �ن��ة ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل

عبداهلل بن طوق :الخطة تهدف
إلى تحقيق قفزة نوعية في
نمو االقتصاد الوطني بحلول
عام  2030كمرحلة أولى
«تويرت»« :خالل ا�ستقبايل وزراء االقت�صاد يف الدولة
وا��س�ت�ع��را���ض خطتهم ال �ق��ادم��ة� ..أول��وي��ات �ن��ا �أ� �س��رع
دول��ة يف التعايف يف امل��دى املنظور و�أك�ثره��ا تنوع ًا
وا�ستقرار ًا اقت�صادي ًا على امل��دى البعيد ..الإم��ارات

قوية باقت�صادها ..واثقة من قراراتها ..مراهنة على
�أبنائها ..وم�ؤمنة بتفوق م�ستقبلها».

�أكرب ا�سرتاتيجية عمل وطنية
وت� �ن ��درج خ �ط��ة اق �ت �� �ص��اد اخل �م �� �س�ين حت��ت مظلة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة «ع� ��ام اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�خ�م���س�ين»� ،أك�ب�ر
ا�سرتاتيجية عمل وطنية من نوعها �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف دي�سمرب
 2019لال�ستعداد لل�سنوات اخلم�سني املقبلة على كافة
م�ستويات الدولة االحتادية واملحلية.
وت�شتمل خطة اقت�صاد اخلم�سني على املخرجات
االقت�صادية الطموحة القت�صاد امل�ستقبل ،وتت�ألف
م��ن خم�سة حم��اور رئي�سية حت��دد �أط��ر و�آل �ي��ات عمل
املنظومة االقت�صادية خ�لال العقد املقبل ،كما ت�شمل
حمددات النموذج االقت�صادي اجلديد للدولة والقائم
ع �ل��ى ن �ه��ج ع �م��ل م�ت�ك��ام��ل ت �� �ش��ارك ف �ي��ه جم �م��وع��ة من
امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية.
ويف ه��ذا اخل�صو�ص ،ا�ستهل معايل عبد الله بن

طوق املري ،وزير االقت�صاد ،ا�ستعرا�ض �أبرز مالمح
خطة اقت�صاد اخلم�سني ،م�ؤكد ًا �أن اخلطة تهدف �إىل
حتقيق قفزة نوعية يف منو االقت�صاد الوطني لدولة
الإم� ��ارات بحلول ع��ام  2030كمرحلة �أوىل ،بحيث
الم ��ارات  2071ومتثل
ت�ت��واءم مع حم��ددات مئوية إ
�أح��د م�سارات العمل لتحقيق العديد من م�ستهدفاتها
االقت�صادية.
كما ت�ضع اخلطة جمموعة من الأهداف واملخرجات
ال�ط�م��وح��ة ب�ح�ل��ول ع��ام  2030تتعلق بنمو ال�ن��اجت
املحلي الإجمايل وازدهار بيئة الأعمال املحلية وتفوق
ال�شركات الإماراتية عاملي ًا.
و�أو�ضح معاليه �أن اخلطة تت�ألف من  33مبادرة،
ت�شكل حزمة مرنة لدعم القطاعات االقت�صادية ،م� ً
شريا
�إىل �أن ه��ذه احل��زم��ة التي اعتمدها جمل�س ال��وزراء
وتنفذها وزارة االقت�صاد بالتعاون مع اجلهات املعنية،
ت�شكل مرحلة مهمة متهد لبناء منوذج اقت�صادي �أكرث
مرونة وتناف�سية من �ش�أنه �أن يوفر دعم ًا طويل الأمد
مل�ستهدفات خطة اقت�صاد اخلم�سني.
و�أ���ض��اف �أن ال � ��وزارة تعمل ع�ل��ى تكثيف جهود

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

التعاون وتعزيز قنوات التوا�صل وال�شراكة مع كافة
اجلهات ذات ال�صلة على م�ستوى القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص ،للتعريف ب�ه��ذه احل��زم��ة وت�سريع وت�يرة
تنفيذها نظر ًا لدورها املحوري يف تنمية ودعم بيئة
الأعمال والنهو�ض مبختلف القطاعات احليوية غري
النفطية يف الدولة.
وق��ال معايل الدكتور عبد الله بن ط��وق� ،إن خطة
اقت�صاد اخلم�سني تنطلق من قاعدة اقت�صادية �صلبة
متتلكها دول��ة الإم���ارات ال�ي��وم ،تتميز ب�سجل حافل
م��ن الإجن� ��ازات على م�ستوى املنطقة وال �ع��امل ،من
�أبرزها م�ؤخرا ت�أ�سي�س جممع حممد بن را�شد للطاقة
ال�شم�سية وم�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية وت�شغيل
حمطة ب��راك��ة للطاقة ال�ن��ووي��ة ل�ل�أغ��را���ض ال�سلمية،
و�إطالق م�سبار الأمل ال�ستك�شاف كوكب املريخ .حيث
�إن مثل هذه الإجنازات الكبرية وغريها ت�ضع الإمارات
يف مرتبة متقدمة عاملي ًا يف جماالت االقت�صاد اجلديد
القائم على املعرفة والتكنولوجيا املتقدمة واالبتكار
والبحث والتطوير.

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺎدرات

ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺜﻮرة
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ
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اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

33

ﻣﺒﺎدرة

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 1

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 3

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ودﻋﻤﻪ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻤﺴﺎر إﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻣﺴﺘﺪام

14

10
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ﻣﺒﺎدرة

ﻣﺒﺎدرات

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
دﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
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ﻣﺒﺎدرات

زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرات ﺗُ ﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل
ﻓﻲ  8ﻣﺤﺎور

دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﺧﻀﺮ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

هيئة الأوراق املالية وال�سلع حتتفل بيوم العلم
عبيد الزعابي :نجدد العهد
لقيادتنا الحكيمة ببذل الغالي
والنفيس ليظل علمنا خفاق ًا
ق��ام �سعادة د .عبيد ال��زع��اب��ي الرئي�س التنفيذي
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع برفع علم الدولة على
�سارية العلم مببنى الهيئة بدبي احتفاال بذكرى تويل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة (حفظه الله) مقاليد احلكم يف الدولة ،وجتاوب ًا
مع مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي (رعاه الله) باالحتفال بيوم العلم يف الثالث من
نوفمرب من كل عام.
ح�ضر االحتفال كافة م�س�ؤويل الهيئة وموظفيها
يف �أبوظبي ودب��ي عرب تقنيات االت�صال الإلكرتوين
عن بعد ،مت يف الوقت نف�سه بث ال�سالم الوطني على
�شا�شات الهيئة و�أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة مبوظفي
الهيئة يف كل من فرعيها يف �أبوظبي ودبي.
و�ألقى �سعادة الرئي�س التنفيذي للهيئة كلمة قال
فيها" :يف هذا اليوم العزيز على قلوبنا نقف جميعا
حتت �ساري العلم نرفعه �إىل عنان ال�سماء وجندد العهد
لقيادتنا احلكيمة ببذل الغايل والنفي�س ،ليظل علمنا
ب�ألوانه الزاهية خفاق ًا عالي ًا ك�شعار ورمز ي�شهد على
�إجنازاتنا ال�شاخمة".
و�أكد �أن "علم دولة الإم��ارات يج�سد �أروع و�أ�سمى
معاين الوحدة والتالحم وبناء الأوط��ان ،ويعرب عن
غال
طموحات و�آم��ال �شعب الإم��ارات ،هو رم ٌز لوطن ٍ
عزيز وجت�سيد ل�سيادة الدولة ورفعتها ،يرتفع ويرفرف
كل يوم ليعرب عن هوية الدولة وتاريخها ،وهو �أمانة
ت�سلمناها من الآباء امل�ؤ�س�سني منذ قام املغفور له ب�إذن
الله ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س الدولة
وباين نه�ضتها مبعية امل�ؤ�س�سني الأوائ��ل ،طيب اللهم
ثراهم �أجمعني ،برفع علم الدولة لريفرف عالي ًا يف هذا
اليوم الأغ ّْر الثاين من دي�سمربعام ."1971
و�أ�ضاف د .الزعابي �أن "يوم العلم هو بحق مبثابة
عر�س �شعبي جتتمع فيه كافة �شرائح وفئات �شعبنا
وجمتمعنا (مواطنني ومقيمني) ي�شاركون يف احياء
هذه الذكرى الوطنية العزيزة ،ال�سيما و�أن منا�سبة
رفع العلم تتزامن مع ذكرى عزيزة على قلوب كل منا،
�إذ توافق تاريخ ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه الله ،مقاليد

احلكم يف دولة الإمارات العربية املتحدة؛ تلك اللحظة
التي �آذنت بفجر جديد لنه�ضة وطننا الغايل وم�سريته
امل�ب��ارك��ة ،وبف�ضل ه��ذه امل�سرية املظفرة بلغت دول��ة
الإم��ارات �أرف��ع املراتب �إقليمي ًا وعاملي ًا وحققت �أعلى
معدالت التناف�سية وانطلقت �إىل عنان ال�سماء ت�سابق
الزمن وترتاد الف�ضاء وتر�سل م�سبارها للمريخ".
ولفت �سعادته �إىل �أن "منا�سبة "رفع العلم" متثل من
جانب جتديد ًا للوالء للقيادة واالنتماء للوطن الغايل،
ومن جانب �آخر ،ف�إنها تعد جت�سيد ًا ل�صورة �إماراتية

م�شرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت ت�أكيد ًا على
احلب وال��والء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من
�أجله ليبقى �شاخم ًا خفاق ًا قوي ًا ك�شموخ وق��وة �أبناء
الإم ��ارات ،وبكل ت�أكيد ف ��إن �شموخ الع َلم من �شموخ
الدولة التي يلتف �أبنا�ؤها حول قيادتها وعلمها.
وت�ضمن احلفل م�سابقة عن رمزية العلم والقيم التي
يعك�سها وفكرة العلم وت�صميمه واملعاين التي يعرب
عنها كل لون من �ألوانه الأربعة.
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عقد اجتماع ًا برئاسة عبد اهلل بن طوق

جمل�س �إدارة «الأوراق املالية» يعتمد ويقر تعديل عدد من الأنظمة

عقد مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر برئاسة
معالي عبد اهلل بن طوق المري وزير االقتصاد رئيس مجلس اإلدارة ،وذلك عبر
نظام االتصال المرئي عن بعد .واعتمد المجلس النظام الخاص بأنشطة
األصول المشفرة ،ووافق علي تعديالت على النظام الخاص بطرح وإصدار
أسهم الشركات المساهمة العامة بما يمهد لطرح وإدراج الشركات المؤسسة
في المناطق الحرة وفق ًا لمبادرة دبي (.)X10

الموافقة على طلب
بورصة دبي للذهب
والسلع إدراج العقود
المستقبلية اليومية
المصغرة للذهب
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كما واف��ق على طلب بور�صة دب��ي للذهب وال�سلع
�إدراج العقود امل�ستقبلية اليومية امل�صغرة للذهب
طرح و�إدراج ال�شركات امل�ؤ�س�سة يف املناطق احلرة.
وناق�ش املجل�س مذكرة العر�ض املعدة من �إدارة الهيئة
ب�ش�أن ط��رح و�إدراج ال�شركات امل�ؤ�س�سة يف املناطق
احلرة وفق ًا ملبادرة (دبي  ،)X10وذلك من خالل تعديل
قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) ل�سنة 2016
ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح و�إ�صدار �أ�سهم ال�شركات
امل�ساهمة العامة كمرحلة �أوىل لتنفيذ امل �ب��ادرة مبا
يتيح ل�شركات امل�ن��اط��ق احل��رة ط��رح �أ�سهمها داخ��ل
الدولة ،وقد واف��ق املجل�س على تعديل بع�ض �أحكام
قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( / 11ر .م) ل�سنة 2016
ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح و�إ�صدار �أ�سهم ال�شركات
امل�ساهمة العامة.
وك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة ت �� �ش��اورت  -وف��ق نهجها املتبع

يف �إع� ��داد ال��ق��رارات والأن �ظ �م��ة -م��ع ال���ش��رك��اء يف
امل�شروع (�سوق دبي املايل و�سلطة منطقة مطار دبي
احل��رة) ب�ش�أن التعديالت امل�ق�ترح��ة ،كما مت عر�ضها
على ال�شركاء يف ال�صناعة وا�ستطالع مالحظاتهم
ومرئياتهم وعك�سها يف املقرتح.
وق��ال معايل عبد الله بن ط��وق وزي��ر االقت�صاد،
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة" ،متهد موافقة جمل�س
الإدارة عن امل�ضي قدم ًا ال�ستكمال املرحلة الأوىل من
(م �ب��ادرة دب��ي  ،)10Xالطريق لإط�ل�اق من�صة �سوق
�شركات املناطق احلرة مبا ي�سهم يف جذب املزيد من
اال�ستثمارات الأجنبية من خالل ت�سهيل عملية و�صول
امل�ستثمرين يف املناطق احلرة �إىل الأ�سواق املالية يف
دب��ي ،و�إتاحتها �أمامهم ب�شكل �سل�س مبا ي�ساعد يف
تو�سيع �أعمالهم ،ومبا ميكنهم من جمع ر�ؤو�س الأموال
ال�لازم��ة لتنمية م�شاريعهم يف املنطقة دون احلاجة
للعودة �إىل بلد املن�ش�أ ،وهو ما �سينعك�س �إيجاب ًا على
دورة احلياة االقت�صادية ومنو االقت�صاد".
و�أ�ضاف معاليه �أن" :من �ش�أن هذا القرار �أن ي�سهم
يف تعزيز ترتيب الدولة على تقرير التناف�سية الدويل
لتحتل املرتبة الأوىل على امل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة
مب��دى تلبية اخل��دم��ات املالية ملتطلبات الأع�م��ال على
م�ؤ�شر متكني ال�ت�ج��ارة وم��ؤ��ش��ري ��س��وق را���س امل��ال
و�سوق الأوراق املالية".

من جهته ،قال �سعادة د .عبيد الزعابي الرئي�س
التنفيذي للهيئة�" :إن موافقة جمل�س �إدارة الهيئة
على �إج��راء التعديالت امل�شار �إليها �أع�لاه ت�أتي يف
�ضوء ما قامت به الهيئة من الت�شاور مع ال�شركاء
يف امل�شروع (�سوق دبي املايل و�سلطة منطقة مطار
دبي احل��رة) ،علم ًا �أن الت�شغيل �سيتم حتت رقابة
و�إ� �ش��راف وتنظيم هيئة الأوراق املالية وال�سلع
التي تولت �أي�ض ًا مهمة التن�سيق مع اللجنة العليا
للت�شريعات ب�إمارة دبي لإعداد و�إ�صدار الت�شريعات
الالزمة لإطالق امل�شروع وت�أ�سي�سه" .و�أو�ضح �أن
املوافقة على القرار جاءت انطالق ًا من حر�ص الهيئة
على تطوير الأ�سواق املالية يف الدولة والت�شريعات
التي تنظم عملها ويف �سبيل زي��ادة عمق الأ�سواق
وت��وف�ير �أدوات م��ال�ي��ة ج��دي��دة للم�ستثمرين يف
الأوراق املالية ،و�ضمن اخت�صا�ص الهيئة الأ�صيل
بتنظيم ال�ط��رح ال�ع��ام والإدراج يف ال��دول��ة وفق ًا
ل�صالحياتها بهذا اخل�صو�ص".

الأ�صول امل�شفرة
وافق جمل�س �إدارة الهيئة خالل االجتماع على
امل��ذك��رة املرفوعة م��ن �إدارة الهيئة ب�ش�أن �إ��ص��دار
النظام اخلا�ص ب�أن�شطة الأ�صول امل�شفرة،STOs
بعد اطالعه على تو�صيات اللجنة التنفيذية بهذا
اخل�صو�ص ،وبعد �أن مت عر�ض م�سودة امل�شروع
على �أطراف ال�صناعة وفق ًا ملبد�أ اال�ست�شارة العامة،
الذي تعتمده الهيئة ومراعاة املالحظات واملرئيات
التي وردت للهيئة بهذا ال�صدد.

تنظيم �أعمال التقا�ص يف �سوق ال�سلع
اعتمد جمل�س �إدارة الهيئة تعديل بع�ض �أحكام
ق��رار جمل�س �إدارة الهيئة رق��م ( )11ل�سنة 2015

تعديالت على النظام الخاص
بطرح وإصدار أسهم الشركات
المساهمة العامة بما
يمهد لطرح وإدراج الشركات
المؤسسة في المناطق الحرة
وفق ًا لمبادرة دبي ()X10
ب���ش��أن تنظيم �أع �م��ال ال�ت�ق��ا���ص يف ��س��وق ال�سلع،
وق��د ت�ضمن ذل��ك �إج ��راء ت�ع��دي�لات على البند رقم
(/20ح) من امل��ادة رقم ( ،)10وكذلك تعديل البند
(�أو ًال )6/من القرار بحيث تكون من امل�س�ؤوليات
ال�ت��ي ي�ضطلع بها جمل�س الإدارة "ت�شكيل جلنة
خماطر تتكون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة
التنفيذية ل�شركة التقا�ص ،و�أع�ضاء التقا�ص".

عقود الذهب امل�صغرة
ويف �سياق مت�صل ،واف��ق جمل�س �إدارة الهيئة
ع�ل��ى ط�ل��ب ب��ور� �ص��ة دب��ي ل�ل��ذه��ب وال���س�ل��ع �إدراج
العقود امل�ستقبلية اليومية امل�صغرة للذهب Mini
 ،Gold Daily Futures Contractوذلك ا�ستناد ًا
�إىل امل��ادة ( )5-1-1وامل��ادة ( )10-5من القرار رقم
(/127ر) ل�سنة  2015ب�ش�أن النظام اخلا�ص ب�إدراج
وت ��داول ال�سلع وع�ق��ود ال�سلع وفقا للموا�صفات
املحددة بطلب البور�صة؛ علي �أن تلتزم البور�صة
بال�شروط الواردة بكتاب امل�صرف املركزي وما قد
يطر�أ عليها من تعديالت تقرها الهيئة.

ا�ست�ضافة م�ؤمتر «�أيو�سكو»
بعد اطالع املجل�س على مذكرة ب�ش�أن ت�أجيل ا�ست�ضافة الهيئة للم�ؤمتر ال�سنوي ملنظمة "�أيو�سكو"،
الذي كان مقرر ًا عقده يف �شهر نوفمرب  ،2020بنا ًء على قرار املنظمة بعقده عرب تقنية االت�صال املرئي،
نتيج ًة للظروف التي مير بها العامل ب�سبب جائحة كوفيد ،19-ويف �ضوء ما �أبدته املنظمة  -ب�شكل
ا�ستثنائي -من �إمكانية ا�ست�ضافة الهيئة للم�ؤمتر ال�سنوي لعام  ،2022وافق املجل�س على ا�ست�ضافة
امل�ؤمتر ال�سنوي للمنظمة العام .2022
ووافق املجل�س �أي�ض ًا على طلب �شركة الإمارات لالت�صاالت بتمديد فرتة �شراء �أ�سهمها ملدة �سنة ب�شرط
عر�ض طلب التمديد على اجلمعية العمومية لل�شركة للموافقة.
كما اطلع املجل�س على تقرير التحليل املايل لل�شركات امل�ساهمة املدرجة والقطاعات يف �سوقي دبي
و�أبوظبي املاليني عن البيانات املالية للن�صف الأول من ال�سنة  ،2020و�أحيط املجل�س علم ًا مبا ت�ضمنه
تقرير �أداء ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف الدولة (منذ عام  2017وحتى منت�صف عام .)2020

تعزيز مكانة أسواق
الدولة عالمي ًا
قال �سعادة عي�سى كاظم رئي�س جمل�س �إدارة
� �س��وق دب ��ي امل � ��ايل" :تعك�س ال �ت �ع��دي�لات على
النظام اخلا�ص بطرح و�إ��ص��دار �أ�سهم ال�شركات
امل�ساهمة العامة ت�ضافر جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات
لتعزيز مكانة �أ� �س��واق ال��دول��ة ع��امل�ي� ًا ،كما متثل
دف�ع��ة ق��وي��ة ال�سرتاتيجية ال���س��وق ال��رام�ي��ة �إىل
متكني �شركات املناطق احل��رة من الإدراج �ضمن
من�صته املُ�ت�ك��ام�ل��ة والأوىل م��ن ن��وع�ه��ا عامليا".
و�أ��ض��اف" :نتطلع لإدراج �شركات رائ��دة تن�شط
يف قطاعات اقت�صادية متعددة و�سريعة النمو
يف ��ض��وء االه�ت�م��ام الكبري باالن�ضمام للمن�صة
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن م��زاي��ا الإدراج ،وم�ن�ه��ا حتقيق
ح�ضور �أكرب يف �أو�ساط امل�ستثمرين واحل�صول
على التمويالت الالزمة ،كما �سيوفر للم�ستثمرين
فر�ص ًا ا�ستثمارية متنوعة".
ب��دوره� ،أكد �سعادة د .حممد الزرعوين مدير
عام �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي "دافزا" �أن
"هذه اخلطوة ُت�سهم يف متكني �شركات املناطق
احل��رة م��ن تو�سيع ن�ط��اق م���ص��ادر التمويل مبا
يكفل لها ال �ق��درة على ا�ستقطاب اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية ،باال�ستفادة من البنية الت�شريعية
اجل��دي��دة ال �ت��ي ت��وف��ر من�صة ت� ��داول لأ��ص�ح��اب
ر�ؤو�س الأم��وال وامل�ستثمرين املحتملني ،م� ً
شريا
�إىل �أن �شركات املناطق احلرة يف دولة الإمارات
تتمتع ب�سجالت مالية ونتائج ت�شغيلية متميزة
يف خمتلف امل�ج��االت التي ت�ضطلع بها ،وه��و ما
يجعل منها فر�ص ًا ا�ستثمارية واعدة للم�ستثمرين
الراغبني ب�ضخ �سيولة ج��دي��دة واال�ستثمار يف
ال�شركات النا�شئة على م�ستوى املنطقة".
وثمن ال��زرع��وين ق��رار هيئة الأوراق املالية
وال�سلع باعتباره "ير�سخ الر�ؤية اال�ست�شرافية
لدولة الإم ��ارات ،ويُ�سلط ال�ضوء على م�ستوى
الن�ضج الذي يتمتع به القطاع املايل واال�ستثماري
يف الدولة ،ف� ً
ضال عن جاهزية الدولة لتبني و�إطالق
مبادرات ُت�سهم يف حتفيز االقت�صاد الوطني من
ج�ه��ة ،وت�ط��وي��ر الأع �م��ال وال���ش��رك��ات امل�ت��واج��دة
على �أر�ضها من جهة ثانية ،الأم��ر الذي يعزز من
تناف�سية الدولة يف حتفيز النمو وحتقيق النتائج
وي�ؤكد على جاذبيتها اال�ستثمارية عاملي ًا".
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اعتماد �آلية التعامل مع ال�شركات امل�ساهمة
العامة املوقوفة عن التداول

اعتمد جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع
قرار ًا ب�ش�أن �آلية التعامل مع ال�شركات امل�ساهمة العامة
امل��وق��وف��ة ع��ن ال� �ت ��داول ،ووف �ق � ًا ل�ل�ق��رار ي�ت��م ت�صنيف
ال�شركات املدرجة �إىل فئتني �أوىل وثانية .وقد تناول
القرار �إج��راءات نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة بني كل من
الفئتني ،كما تناول كذلك معايري التداول على ال�شركات
املوقوفة عن ال�ت��داول بعد نقلها من الفئة الأوىل �إىل
الفئة الثانية.وعر�ض القرار لإجراءات متابعة �أو�ضاع
ال�شركة املدرجة على قائمة املتابعة ( )Watch Listيف
الفئة الثانية لتقييم م��دى التزام ال�شركات مبتطلبات
الج�� ��راءات ال�لازم��ة
الإدراج والإف �� �ص��اح وات �خ��اذه��ا إ
لت�صويب �أو�ضاعها وفق ًا للت�شريعات املعمول بها �ضمن
وف�صل كذلك �إجراءات توفري بديل تخارج
مهلة زمنيةَّ ،
منا�سب للم�ساهمني من قبل الأ�سواق يف حال تقرر �إلغاء
�إدراج ال�شركة املوقوفة عن التداول.
وتف�صي ًال ،ف�إنه مبقت�ضى (البند �أو ًال) من م�شروع
القرار الذي اعتمده املجل�س ينقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة
من الفئة الأوىل �إىل الفئة الثانية يف حالة ما �إذا بلغت
مدة تعليق �إدراج �أ�سهم ال�شركة �ستة �أ�شهر ف�أكرث� ،أو �إذا
�أظهرت البيانات املالية ال�سنوية املدققة لل�شركة خ�سائر
مرتاكمة بن�سبة ( )% 50ف�أكرث من ر�أ�سمالها.وقد تناول
البند ثاني ًا من القرار �إجراءات نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة
بني الفئتني وذلك على النحو التايل:
• ي �ت��وىل ال �� �س��وق امل�ع�ن��ي ت��وزي��ع �إدراج �أ�سهم
ال�شركات امل��درج��ة لديه على الفئتني الأوىل والثانية
وفق ًا لل�شروط املحددة يف البند (�أو ًال) �أعاله بنا ًء على
�آخر بيانات مالية �سنوية مدققة (البيانات املالية للعام
 )2019مبجرد �إقرار هذه ال�شروط من قبل جمل�س �إدارة
الهيئة.
• مع عدم االخالل ب�أحكام البند (ثاني ًا� )1/أعاله،
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يقوم ال�سوق بنقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة من الفئة الأوىل
�إىل الفئة الثانية� ،أو من الفئة الثانية �إىل الفئة الأوىل
مرة واحدة يف العام ،وذلك بعد تزويد ال�سوق بالبيانات
املالية املدققة لل�شركة كما هي يف نهاية �سنتها املالية.
• ا�ستثنا ًء من البند (ثاني ًا� )2/أعاله ،يقوم ال�سوق
بنقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة من الفئة الأوىل �إىل الفئة
الثانية فور ًا �إذا بلغت مدة تعليق �إدراج �أ�سهم ال�شركة
�ستة �أ�شهر ف�أكرث ،ومن الفئة الثانية �إىل الفئة الأوىل
وفق ًا لأحكام البند (رابع ًا� )4/أدناه.
• يجوز لل�سوق بعد موافقة الهيئة عدم نقل �إدراج
�أ�سهم ال�شركة من الفئة الثانية �إىل الفئة الأوىل يف
ح��ال فر�ض ج��زاءات على ال�شركة خ�لال ال�سنة املالية
الأخ�يرة التي ت�سبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها
بالت�شريعات املعمول بها لدى الهيئة �أو ال�سوق.
• ي �ق��وم ال �� �س��وق امل�ع�ن��ي ب ��الإع�ل�ان ع�ل��ى موقعه
الإل�ك�تروين عن نقل �إدراج �أ�سهم ال�شركة بني الفئتني
وفق ًا لأحكام هذا البند .كذلك �أو�ضح البند (ثالث ًا) من
القرار معايري التداول على ال�شركات بعد نقلها من الفئة
الأوىل �إىل الفئة الثانية على النحو التايل:
• يتم �إعادة ال�شركة املعلق تداول �أ�سهمها ملدة �ستة
�أ�شهر ف�أكرث �إىل ال�ت��داول عند نقل �إدراج �أ�سهمها من
الفئة الأوىل �إىل الفئة الثانية.
• يلتزم ال�سوق عند التداول �أو �إع��ادة التداول–
ح�سب واقع احل��ال -على �أ�سهم ال�شركات التي مت نقل
�إدراج�ه��ا من الفئة الأوىل �إىل الفئة الثانية باملعايري
التالية:
• توفري �شا�شتني منف�صلتني لتداول كل فئة من
ف �ئ��ات ال���ش��رك��ات امل��درج��ة ،بحيث ت�ع��ر���ض البيانات
اخل��ا��ص��ة بال�شركة ال�ت��ي مت نقل �إدراج��ه��ا �إىل الفئة
الثانية على ال�شا�شة املخ�ص�صة ل�شركات الفئة الثانية.

تعديل على قرار طرح وإصدار
األوراق المالية اإلسالمية
عدل جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية
وال �� �س �ل��ع خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ال �� �س��اد���س ع�شر
(من ال��دورة ال�ساد�سة للمجل�س) با�ستخدام
تقنيات التوا�صل املرئي عن بعد .قرار طرح
و�إ�صدار الأوراق املالية الإ�سالمية.
و ن��اق����ش االج �ت �م��اع ع���دد ًا م��ن امل �ب��ادرات
وال �ق��رارات التي ت�ستهدف تطوير منظومة
الأن�شطة واخلدمات املالية املرتبطة بالتنظيم
والإ�شراف على قطاع الأوراق املالية بالدولة
لت�ضاهي �أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
كما وافق املجل�س على اتخاذ الإج��راءات
ال�لازم��ة مبا يكفل ال��وف��اء باملدة امل�ح��ددة من
ِقبَل وزارة املالية لإ�صدار القرار الالزم ب�ش�أن
حتديث �إجراءات الإف�صاح ال�ضريبي امل�شرتك
من قبل اجلهات الرقابية.
ك��ذل��ك ا�ستعر�ض املجل�س مقرتحا ب�ش�أن
ت�شكيل جلنة م�شرتكة للتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة ،يتم تفعيلها يف ظ��ل الظروف
احلالية املرتبطة بجائحة كورونا �أو ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ،وذل� ��ك ب �ه��دف ت��وح �ي��د اجل �ه��ود
وتبادل وجهات النظر ال�ست�شراف م�ستقبل
ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ،على �أن تهتم اللجنة
كذلك بال�ش�أن االقت�صادي والتحديات التي
ت�صب يف امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة لهذه
اجلهات.

تعديل قرار نشاط عضو
التقاص العام
اعتمد اجتماع جمل�س �إدارة هيئة الأوراق
املالية وال�سلع اخلام�س ع�شر (من الدورة
ال�ساد�سة للمجل�س) التعديل امل�ق�ترح على
قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/36ر.م) ل�سنة
 2019ب�ش�أن ن�شاط ع�ضو التقا�ص ال�ع��ام،
وال��ذي يق�ضي با�ستثناء احلافظ الأم�ين من
تطبيق قرار ع�ضو التقا�ص العام ،والتزامه
مبا ورد يف قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
رقم (/29ر) ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم ن�شاط
احلفظ الأمني للأوراق املالية وتعديالته.

رئي�س جمل�س �إدارة «الهيئة» ي�صدر  5قرارات جديدة
�أ�صدر معايل عبدالله بن طوق املري وزير االقت�صاد،
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع5 ،
ق��رارات جديدة ب�ش�أن النظام اخلا�ص ب�أن�شطة الأ�صول
امل�شفرة ،وتعديل بع�ض ال��ر��س��وم امل�ستحقة للهيئة،
وتعدي ًال ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح و�إ��ص��دار �أ�سهم
ال�شركات امل�ساهمة العامة ،وال��ر��س��وم الفنية للهيئة،
وتنظيم �أعمال التقا�ص يف �سوق ال�سلع.

تنظيم �أعمال التقا�ص
ن�ص القرار اخلا�ص بتنظيم �أعمال التقا�ص يف �سوق
ال�سلع ،على تعديل فقرة من قرار جمل�س �إدارة الهيئة
ب�ش�أن تنظيم �أعمال التقا�ص يف �سوق ال�سلع لتكون على
النحو التايل :حت�صيل الهوام�ش وم�ساهمات �صندوق
�ضمان الإخالل بااللتزامات يف �صورة نقدية �أو �أوراق
مالية �أو �ضمان بنكي ب�شرط �أن يكون ال�ضمان �صادر ًا
عن �أحد البنوك العاملة يف الدولة.
وج ��اء يف ال �ق��رار �أي���ض� ًا ب� ��أن ي�ك��ون ال�ضمان غري
م�شروط وغري مقيد ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل
�شركة التقا�ص �أو الهيئة يف �أي وقت ،و�أن يكون �شام ًال
ومت�ضمن ًا �أغرا�ض ال�ضمان ب�شكل وا�ضح.
وم��ن ال���ش��روط الأخ ��رى �إمكانية ت�سييل ال�ضمان
كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أي وقت من قبل �شركة التقا�ص �أو
الهيئة ل�ضمان ت�سوية تعامالت ع�ضو التقا�ص والوفاء
بااللتزامات املتفق عليها مع �شركة التقا�ص ،وعدم جواز
�إلغاء ال�ضمان �إال مبوافقة �شركة التقا�ص والهيئة.
ون����ص ال �ق��رار �أي���ض� ًا على تعديل بند �آخ��ر متعلق
بتنظيم �أع�م��ال التقا�ص يف �سوق ال�سلع ليكون على
النحو التايل :ت�شكيل جلنة خماطر تتكون من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ل�شركة التقا�ص.

جزء من �أ�سهمها داخل الدولة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح و�إ�صدار
�أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة العامة � 18شرط ًا للموافقة
ل�شركة املنطقة احلرة على طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام
يف الدولة على النحو التايل� :أن تخ�ضع ال�شركة مل�سجل
�شركات يف املنطقة احلرة تقبله الهيئة ،ووجود اتفاقية
تعاون بني الهيئة وم�سجل ال�شركات يف املنطقة احلرة
يف جم��ال الإ� �ش��راف وال��رق��اب��ة ،وت��زوي��د الهيئة بكتاب
عدم ممانعة على قيامها بطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام
والإدارج ،و�صدور قرار من اجلمعية العمومية لل�شركة

باملوافقة على ط��رح �أ�سهمها لالكتتاب والإدراج ،و�أن
يتم �إدراج الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام يف ال�سوق،
وا�ستيفاء كافة متطلبات الإدراج املعمول بها لدى الهيئة
وال�سوق.

ر�سوم �سندات الدين
و�أ�صدر رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية
وال�سلع ق��رار ًا ب�ش�أن تعديل بع�ض الر�سوم امل�ستحقة
للهيئة ،بحيث تعدل امل��ادة اخلا�صة بالر�سوم املقررة
على �سندات الدين وال�صكوك الإ�سالمية.

�أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة
و�أق ��ر وزي��ر االقت�صاد رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الأوراق املالية وال�سلع تعديل بع�ض �أحكام قرار جمل�س
�إدارة الهيئة ب�ش�أن النظام اخلا�ص بطرح و�إ�صدار �أ�سهم
ال�شركات امل�ساهمة العامة.
ون�ص القرار على تعديل تعريف الطرح ب�ش�أن النظام
اخلا�ص بطرح و�إ�صدار �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة العامة
ليكون على النحو التايل« :الطرح» :الدعوة لالكتتاب
العام يف �أ�سهم ال�شركة امل�صدرة �أو ال�شركة الأجنبية �أو
�شركة املنطقة احلرة داخل الدولة.
ويعدل تعريف ال�شركة الأجنبية ليكون على النحو
التايل( :ال�شركة الأجنبية) :ال�شركة التي ت�ؤ�س�س خارج
ال��دول��ة وتتخذ �شكل م�ساهمة عامة �أو م��ا يف حكمها
وتخ�ضع جلهة رقابية مثيلة للهيئة ،وترغب يف طرح
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� 6ضوابط لطرح و�إدراج الأ�صول امل�شفرة املعتمدة يف الإمارات
ح��دد النظام اخل��ا���ص ب�أن�شطة الأ� �ص��ول امل�شفرة
ال�صادر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وال��ذي مت
العمل ب��ه �� 6ض��واب��ط يجب على ال�شخ�ص امل�صدر
االل �ت��زام بها ،لطرح �أي �أ� �ص��ول م�شفرة معتمدة من
قبل الهيئة يف الدولة� ،أو لإدراجها يف �سوق الأ�صول
امل�شفرة .وي�ه��دف النظام �إىل تنظيم عمليات طرح
و�إ�صدار و�إدراﺝ وتداول الأ�صول امل�شفرة يف الدولة
والأن�شطة املالية ذات ال�صلة بها.
و�أك��دت امل��ادة ال�ساد�سة من النظام� ،أن �أوىل تلك
ال���ض��واب��ط تتمثل يف ال �ت ��أك��د م��ن �أن جميع حقوق
ومزايا الأ�صول امل�شفرة الوارد و�صفها يف م�ستندات
الطرح يتم ت�سجيلها ب�شكل �صحيح يف عمليات برامج
الكمبيوتر �أو الربوتوكول� ،أو �أي تقنية �أخرى تدعم
الأ�صل امل�شفر.
وقالت� :إن الإجراء الثاين يتمثل يف الت�أكد من �أنه
يف حالة جمع الأموال لتطوير م�شروع �أو ال�ستخدامها،
بخالف ذلك قبل �إ�صدار الأ�صول امل�شفرة ذات ال�صلة،
يتم اعتماد التدابري الالزمة ملنع �أي �إ�ساءة ا�ستخدام
للأموال املجمعة� ،إىل حني �إ�صدار الأ�صول امل�شفرة
مقارنة بالإف�صاح املقدم للم�ستثمرين ب�ش�أن ا�ستخدام
الأم��وال ،على �أن يتم الإف�صاح عنه للهيئة ،م�شرتطة
�أن يتم تزويد امل�ستثمرين مبعلومات منتظمة ب�شكل
معقول ح��ول التقدم امل�ح��رز يف حتقيق �أي مراحل
رئي�سية يف امل���ش��روع لتطوير التقنية �أو الأ��ش�ي��اء
الأخرى املمولة ،من خالل الإ�صدار كما هو مو�ضح يف
م�ستندات الطرح اخلا�صة به ،والإف�صاح يف م�ستندات
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اعتماد التدابير الالزمة لمنع
أي إساءة استخدام لألموال
المجمعة
ال�ط��رح ع��ن ال �ف�ترات ال�ت��ي �سيتم خاللها ت�ق��دمي هذه
املعلومات .و�أو�ضحت امل��ادة �أن ال�ضوابط املطلوبة
من ال�شخ�ص امل�صدر للأ�صول امل�شفرة ،تت�ضمن الت�أكيد
على �أن��ه يف حالة ع��دم ا�ستيفاء االل�ت��زام املن�صو�ص
عليه يف م�ستندات الطرح املتعلقة بتطوير التقنية �أو
الأ�شياء الأخرى املمولة من خالل الإ�صدار ،يتم ذكر ذلك
يف �إعالن �إىل الأ�شخا�ص الذين قبلوا الطرح� ،إىل جانب
�شرح تف�صيلي ب�ش�أن ذلك.
و�إذا كان من املحتمل ب�شكل معقول �أن ي�ؤثر الإخفاق
يف الوفاء بااللتزام على حقوق امل�ستثمرين فيما يتعلق
بالأ�صول امل�شفرة (بخالف الت�أخري نف�سه) ،فعندئذ
يجب على ال�شخ�ص امل�صدر حتديث م�ستندات الطرح
ذات ال�صلة ،و�إبالغ امل�ستثمرين بحقهم يف �أي ا�سرتداد.
و�أ�شارت �إىل �أن ال�ضوابط الباقية ،ت�شمل االلتزام
ب�إخطار الأ�شخا�ص ال��ذي��ن قبلوا ال�ط��رح على الفور
بالتغيريات اجلوهرية يف طبيعة برامج الكمبيوتر �أو
الربوتوكول �أو �أي تقنية �أخ��رى تدعم الأ�صل امل�شفر
ذات ال�صلة بحقوقهم فيما يتعلق بالأ�صول امل�شفرة،

�إ�ضافة �إىل �أنه �إذا مل ين�ص الأ�صل امل�شفر على وجود
حق للمالكني يف تقدمي مطالبة �ضد ال�شخ�ص امل�صدر،
فيما يتعلق بالتق�صري يف �أداء املزايا املقدمة حلاملي
الأ� �ص��ول امل�شفرة املو�ضحة يف م�ستندات ال�ط��رح،
فعندئذ يجب �أن تف�صح م�ستندات ال�ط��رح ع��ن ذلك
للم�ستثمرين.
و�إىل ذل��ك ،ن�ص النظام اخلا�ص ب�أن�شطة الأ�صول
امل�شفرة على �أنه يجب على �أي �شخ�ص يقوم برتويج
�أو طرح �أ�صول م�شفرة يف الدولة �أن يتخذ اخلطوات
املعقولة لر�صد ال�ت�ط��ورات يف طبيعة ه��ذه الأ��ص��ول
امل�شفرة وقابليتها للنقل والتقنية التي تقوم عليها،
و�إخطار الهيئة فور العلم بتغري الأ�صول امل�شفرة� ،إذا
تغري الأ��ص��ل امل�شفر �أو من كونه �أداة رمزية �سلعية
منظمة �أو �أداة رم��زي��ة مالية مب��وج��ب ه��ذا النظام،
ومدى انطباق �أو عدم انطباق (ح�سب مقت�ضى احلال)
املتطلبات ذات ال�صلة ،فيما يتعلق بهذا الأ�صل امل�شفر
يف �شكله املحدث .كما حدد النظام االلتزامات اخلا�صة
بطرح الأ� �ص��ول امل�شفرة يف ال��دول��ة ،فن�ص على �أن��ه
يجب �أن تتوافر يف جميع م�ستندات الطرح اخلا�صة
بالأ�صول امل�شفرة ،التي يتم طرحها �أو الرتويج لها
يف الدولة فيما يتعلق بعملية طرح الأ�صول امل�شفرة �أن
تكون وا�ضحة وعادلة ودقيقة وغري م�ضللة ،وكذا �أن ال
حتتوي على �أي بيان غري �صحيح حلقيقة جوهرية �أو
تغفل بيان حقيقة جوهرية تكون الزمة جلعل البيانات
ال� ��واردة يف ه��ذه امل�ستندات غ�ير م�ضللة يف �ضوء
الظروف التي يتم تقدميها فيها.

برئاسة هيئة األوراق المالية والسلع

جلنة بـ«�أيو�سكو» ت�صدر تقرير ًا عن �سبل تطوير �أ�سواق املال النا�شئة
أصدرت لجنة األس��واق الناشئة
والنامية -أكبر لجان المنظمة
الدولية لهيئات األوراق المالية
(أيوسكو) -برئاسة هيئة األوراق
المالية والسلع بدولة اإلم��ارات،
تقرير ًا يستعرض التحديات التي
تواجه األسواق الناشئة والفرص
المتاحة أمامها لتطوير أسواق رأس
المال فيها؛ بوصفها محركـات
رئيسية لتحقيق النمو االقتصادي
وتعزيز المرونة المالية والشمول
المالي.

التقرير يبحث أهم الحلول
والتوصيات لزيادة عمق
األسواق ودعم نموها

ق��دم التقرير خم�س تو�صيات رئي�سية يتعني على
اجل�ه��ات التنظيمية ب��الأ��س��واق النا�شئة و�ضعها يف
االعتبار عند �سعيها لتعزيز �أ�سواق ر�أ�س املال فيها.
وقد �ساهمت (�أيو�سكو) يف �إعداد هذا التقرير كجزء
من برنامج فريق عمل الهيكـل امل��ايل ال��دويل التابعة
ملجموعة الدول الع�شرين لعام .2020
وق��ال �سعادة الدكتور عبيد الزعابي ،رئي�س جلنة
الأ��س��واق النا�شئة والنامية الرئي�س التنفيذي لهيئة
الأوراق املالية وال�سلع�« :إن الأ�سواق املالية تواجه
حتديات م�ستمرة نتيـجة ظهور منتجات مالية جديدة
وتعاظم ا�ستخدام التقنيات املالية .وبناء على ذلك،
ينبغـي على اجلهات التنظيمية للأ�سواق النا�شئة تعلم
كيفية التك ُّيف واال�ستجابة ال�سريعة للتحديات اجلديدة
التي ت�ؤثر على �أ�سواق ر�أ�س املال العاملة فيها .ويقدِّم
التقرير عدد ًا من التو�صيات القيمة التي يجب ت�شجيــع
ال��دول الأع�ضاء يف جلنة الأ�سواق النا�شئة والنامية
على الأخذ بها عند �سعيها لتعزيز �أ�سواقها».
من جانبه ،قال بول �أن��دروز ،الأمني العام للمنظمة
«يج�سد هذا التقرير
الدولية لهيئات الأوراق املالية:
ِّ
املُقدَّم من قبل املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
�إلـى جمموعة ال��دول الع�شرين م�ساعينا الرامية �إىل
تعزيز �سالمة وم��رون��ة �أ��س��واق ر�أ���س امل��ال النا�شئة،
ال��س��واق �أداء دور رئي�سي يف دعم
حيث ميكن لهذه أ
اقت�صادات الدول النامية .ويهدف هذا التقرير �أي�ضاً
�إىل ت�شجيع اجلهات التنظيمية ب��الأ��س��واق النا�شئة
على ا�ستغالل الفر�ص اجلديدة ،مبا يف ذلك تلك املتاحة
يف جم��ا ْ
يل التكنولوجيا املالية والتمويل امل�ستدام،
لتطوير �أ�سواقها».
يلخ�ص ال�ت�ق��ري��ر امل�ن���ش��ور حت��ت ع �ن��وان «تطوير
�أ� �س��واق ر�أ� ��س امل ��ال النا�شئة :ال�ف��ر���ص والتحديات
واحل�ل��ول» العمل املكثف واملتوا�صل ال��ذي قامت به
اللجنة يف خمتلف اجلوانب املتعلقة بتطوير الأ�سواق،
ب ��دء ًا م��ن احل��وك�م��ة امل�ؤ�س�سية والأط���ر التنظيمية،
وانتها ًء ب�أ�سواق �سندات الدين و�سيولة الأ�سواق .كما

ي�س ِّلط التقرير ال�ضوء على التحديات الرئي�سية التي
تواجهها الأ�سواق النا�شئة يف �سعيها لتطبيق املعاييـر
العاملية ،وعلى دوره��ا فـي بناء القدرات وتطويرها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستطلع التقرير الفر�ص املتاحة
لتطوير الأ�سواق النا�شئة من خالل التمويل امل�ستدام
والتـكنولوجيا املالية .»Fintech
وي�ت�ن��اول التقرير بالتحليل الآث ��ار الأول � ِّي��ة التـي
خلفها ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد »19 -على
الأ��س��واق النا�شئة ،مع الرتكيز على تدفقات ر�ؤو���س
الأموال �إىل اخلارج ومدى مرونة العمليات الت�شغيلية
لهذه الأ�سواق يف ظل اجلائحة .ويلقي التحليل ال�ضوء
على �أهمية و�ضرورة ت�أدية �أ�سواق ر�أ�س املال لوظائفها
ب �ك �ف��اءة يف خ���ض��م الأزم� ��ة ال��راه �ن��ة؛ ل��دع��م �أن�شطة
االقت�صاد احلقيقـي.
وي �ه��دف ب��رن��ام��ج ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال �ت��اب��ع ملجموعة
الع�شرين �إىل تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال املحلية بُغية
الإ�سهام يف دعم النمو وتعزيز املرونة املالية ،ال�سيما
يف الأ�سواق النا�شئة.
وينوه التقرير �إىل �أن �أ�سواق ر�أ�س املال التـي تـت�سم
بالعمق وتتمتع بال�سيولة والتنظيم اجليِّد ت�ؤدي دور ًا
حموري ًا يف متويل االقت�صاد وحتقيق ازدهار القطاع
اخلا�ص .وعلى الرغم من �أن الأ�سواق النا�شئة تت�سم
بطبيعة متنوعة وخمتلفة� ،إال �أنها ت�شرتك يف جمموعة
من اخل�صائ�ص التـي قد تقف عائق ًا �أمام �إيجاد �أ�سواق
ر�أ�س مال �سليمة ومتينة البنيان.
وت�ستعر�ض جلنة الأ��س��واق النا�شئة والنامية يف
هذا التقرير بع�ض الثغرات �أو املعوقات التـي تعرت�ض
طريق �إيجاد ر�ؤو���س �أم��وال �سليمة ،ف� ً
ضال عن �سبل
معاجلة تلك الثغرات واملعوقات  .
ويف حيـن ي�ق� ُّر التقرير ب�ع��دم وج ��ود نهج واح��د
ميكن ات�ب��اع��ه لتطوير الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ،ف ��إن��ه ُي�ق�دِّم
خم�س تو�صيات رئي�سية تهدف �إىل م�ساعدة اجلهات
التنظيمية بالأ�سواق النا�شئة على زيادة عمق الأ�سواق
العاملة فيها.
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بحث تأثيرات جائحة (كوفيد )19 -والتمويل المستدام واالستقرار المالي وسلوك المستثمرين األفراد

«الأوراق املالية» ت�شارك يف االجتماع ال�سنوي للمنظمة الدولية
لهيئات الأوراق املالية «�أيو�سكو»
�شاركت هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف االجتماع
ال�سنوي اخلام�س والأربعني للمنظمة الدولية لهيئات
الأوراق امل��ال �ي��ة  IOSCOال���ذي ُع �ق��د ع�بر تقنيات
التوا�صل عن بعد ،ومت خالله بحث الآثار التي خلفتها
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19على �أ�سواق ر�أ�س
املال ،وكذلك مناق�شة م�سائل �أخرى ذات �أولوية بالن�سبة
�إىل الهيئات املُنظمة للأوراق املالية والهيئات الإ�شرافية
والرقابية يف الوقت احلا�ضر.
مثل الهيئة يف اجتماعات املنظمة د .عبيد الزعابي
الرئي�س التنفيذي للهيئة ن��ائ��ب رئي�س (�أي��و��س�ك��و)،
و�شارك فيها  480ع�ضو ًا ميثلون  159دولة.
تخلل الفعالية اجتماعات افرتا�ضية ملجل�س �إدارة
املنظمة ال��دول�ي��ة لهيئات الأوراق املالية ال��ذي ي�ضم
هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،وجلنة الأ�سواق النامية
والنا�شئة �أك�بر جل��ان املنظمة التي ير�أ�سها د .عبيد
الزعابي ،واللجان الإقليمية الأربع املنبثقة عن املنظمة،
واللجنة اال�ست�شارية للأع�ضاء املنت�سبني ،واختتمت
باجتماع جلنة الر�ؤ�ساء.
و ناق�شت اللجان التقدّم على حم��اور العمل ذات
الأول��وي�ـ��ة بالن�سبة �إىل املنظمة واملت�صلة بالتمويل
امل�ستدام ،وخماطر اال�ستقرار املايل ،وجتزئة الأ�سواق،
و�إدارة الأ�صول ،و�سلوك �أ�سواق اال�ستثمار الفردي.
كما بحثت �سبل امل�ساهمة يف حتقيق هذه الأولويات مع
تلبية احتياجات الأع�ضاء يف جماالت مثل التكنولوجيا
املالية «فينتك» ،والت�صدي لهجمات الف�ضاء الإلكرتوين،
وامل�ساعدات الفنية ،وبناء القدرات.
ْ
واخ ُتتمت الفعالية باجتماع افرتا�ضي عام جلميع
الأع�ضاء يف جلنة الر�ؤ�ساء؛ لإتاحة الفر�صة لدائرة
�أو�سـع من �أع�ضاء املنظمة مب�شاركة قيادة املنظمة يف
العمل على م�سائل تت�صل بالتمويل امل�ستدام ،والو�ساطة
املالية غري البنكية ،وجتزئة الأ�سواق ،وجائحة فريو�س
كورونا ،والتي باتت جميعها ُت�ش ِّكل �أ�سواق ر�أ�س املال
يف �أنحاء العامل يف وقتنا احلا�ضر.
و اع �ت �م��د جم �ل ����س �إدارة امل �ن �ظ �م��ة يف اج�ت�م��اع��ه
مو�ضوعات �إ�ضافية ذات �أولوية لعام  ،2021وهي:
اال�ستقرار امل��ايل ،واملخاطر النظامية يف الو�ساطة
املالية غري البنكية ،و العمل عن بعد ،واملخاطر الناجمة
عن ال�سلوكيات ال�سيئة يف الأ�سواق ،وعمليات االحتيال
والغ�ش ،واملرونة الت�شغيلية يف ظل جائحة فريو�س
كورونا.
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التمويل امل�ستدام
وفيما يخ�ص التمويل امل���س�ت��دام ،افتتح جمل�س
�إدارة املنظمة اجتماعه بحوار �أج��راه م��ارك ك��ارين،
امل �ب �ع��وث الأمم� ��ي اخل��ا���ص امل�ع�ن��ي ب��ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي
والتمويل وم�ست�شار م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س
والع�شرين املعني بتغري املناخ ( ،)COP26حول �أهمية
الإف�صاحات املتعلقة باال�ستدامة.
و ناق�ش جمل�س �إدارة املنظمة الغر�ض من و�ضع
�إطار عمل مُت�سق و�شامل ي�ستند �إىل املبادرات العاملية
املعنية ب�إف�صاحات ال�شركات والتي يُطلقها حتالف من
اجلهات الدولية التي ت�ضع املعايري املتعلقة بالتمويل
امل�ستدام و�إىل املقرتحات املطروحة من قبل م�ؤ�س�سة
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية بهدف �إيجاد �آلية
لو�ضع املعايري .ويرت�أ�س املنظمة حالي ًا جمل�س الرقابة
الذي يتوىل الإ�شراف على العمل الذي تقوم به م�ؤ�س�سة
املعايري ال��دول�ي��ة لإع ��داد التقارير املالية م��ن منظور
امل�صلحة العامة.
ووافق جمل�س �إدارة املنظمة على �أن يوا�صل فريق
عمل املنظمة املعني بالتمويل امل�ستدام بَحث املجاالت
التالية:

�سبل جعل الإف�صاح �إلزامي ًا مبا يتجاوز متطلبات
"االمتثال �أو تف�سري عدم االمتثال�Comply or Ex
."plain
العمل مع م�ؤ�س�سة املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية ل�ضمان تلبية التو�صيات املت�ضمنة يف الورقة
اال�ست�شارية لتوقعات اجلهات املُنظمة ل�ل�أوراق املالية
من حيث امل�ضمون واحلوكمة.
االرت�ق��اء باملناق�شات املتعلقة بو�ضع �إط��ار �ضمان
للإف�صاحات املتعلقة باال�ستدامة.
كما ناق�ش جمل�س الإدارة كذلك الأع �م��ال الأخ��رى
التي ق��ام بها فريـق العمل املعني بالتمويل امل�ستدام
فيما يخ�ص الإف���ص��اح��ات املتعلقة ب��اال��س�ت��دام��ة ،وما
يُعرف بظاهرة الغ�سل الأخ�ضر�،أي ت�ضليل امل�ستثمرين
حول املمار�سات البيئية لل�شركات �أو الفوائد البيئية
للمنتجات واخل��دم��ات التي تقدمها .كما بحث تزايد
�أن�شطة اجلهات املقدِّمة للبيانات املت�صلة باحلوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات ESGو�أن�شطة
وك ��االت الت�صنيف االئ�ت�م��اين فيما يتعلق بت�صنيف
ال�شركات من حيث �أدائها يف ق�ضايا احلوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة ال�شركات.

جمموعة العمل املعنية باال�ستقرار املايل
كما بحث جمل�س �إدارة املنظمة اخلطوات املقبلة يف عمل
جمموعة العمل املعنية باال�ستقرار امل��ايل �إزاء الت�أثري الذي
خلفته اال��ض�ط��راب��ات ال�ت��ي ح��دث��ت يف م��ار���س على الو�ساطة
املالية يف الأ�سواق ،ال�سيما على �صناديق اال�ستثمار النقديـة،
و�صناديق اال�ستثمار مفتوحة ر�أ���س امل��ال ،و�سيولة ال�سندات
والهام�ش.
و�أعرب الأع�ضاء عن التزامهم التام بتعزيز �أوا�صر التعاون
داخل املنظمة ومع جمل�س اال�ستقرار املايل فيما يتعلق مبعاجلة
امل�سائل التي �أوجدتها اال�ضطرابات التي ع�صفت ب�أ�سواق ر�أ�س
املال يف مار�س.
فريق العمل املعني ب�سلوك �أ�سواق اال�ستثمار الفردي
اعتمد جمل�س الإدارة التقرير الذي �أعدّه فريق العمل املعني
ب�سلوك �أ�سواق اال�ستثمار الفردي بهدف م�ساعدة �أع�ضاء املنظمة
يف معاجلة امل�سائل النا�شئة املتعلقة بال�سلوكيات املمار�سة يف
�أ�سواق اال�ستثمار الفردي ب�سبب اجلائحة وغريها من الأزمات
املماثلة .وحدد التقرير املحركات التي تدفع بال�سلوكيات ال�سيئة
�إىل الظهور والإج��راءات املتخذة من قبل ال�شركات والهيئات
التنظيمية للحد م��ن امل�خ��اط��ر وتقليل الأ� �ض��رار ال�ت��ي تلحق
بامل�ستثمرين الأفراد .و ناق�ش جمل�س الإدارة الأعمال الأخرى
التي قام بها فريق العمل يف �سبيل تعزيز ثقة امل�ستثمرين يف
الأ�سواق.

تكليفات جديدة
وافق جمل�س الإدارة على القيام مبزيد من العمل وهي كما
يلي:
• و�ضع ممار�سات جيّدة �أو طرح تو�صيات للجان التدقيق
ب�ش�أن انخفا�ض قيمة ال�شهرة.
• ن�شوء م�سائل حمتملة متعلقة بالتقييم يف التقارير املالية
وعمليات التدقيق والإف�صاح.
• ت�أثري جائحة فريو�س كورونا (كوفيد  )19على الهياكل
متناهية ال�صغر لآليات التداول يف ال�سوق الثانوية ،وعمليات
من�صات التداول ،والتخطيط ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال.
وخ�لال االجتماع ال�سنوي للمنظمة ،مت االع�تراف ر�سمي ًا
بخم�س هيئات ج��دي��دة بو�صفهم �أط��راف � ًا يف م��ذك��رة التفاهم
متعددة الأطراف املوقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف
ب�ش�أن التعاون وتبادل املعلومات ،من بينهم �سلطة دبي للخدمات
املالية.
وقال �آ�شلي �آلدر ،رئي�س جمل�س �إدارة املنظمة الدولية لهيئات
الأوراق املالية" :على ال ُّرغم من �أن االجتماع ال�سنوي ُعقِد عرب
الإنرتنت هذا العام� ،إال �أن الأع�ضاء قد �أحرزوا تقدم ًا كب ً
ريا يف
مواجهة املخاطر النا�شئة عن جائحة (كوفيد  )19والق�ضايا
الأخ��رى املُهمة مثل تلك املتعلقة بالتغري املناخي والتمويل
امل�ستدام .وقد �أثبتت املنظمة قدرتها على اال�ستجابة ال�سريعة
لحق ال�ضرر بامل�ستثمرين و ُتقو�ض
والفاعلة للأحداث التي قد ُت ِ
نزاهة الأ�سواق".

استناد ًا لقرار دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

تف ّعيل �آلية وكيل امل�ساهمني عند امل�شاركة يف اجلمعيات العمومية

ات� �خ ��دت ه �ي �ئ��ة الأوراق امل��ال �ي��ة وال���س�ل��ع
الإج��راءات الكفيلة بتفعيل املواد اخلا�صة بوكيل
امل�ساهمني �ضمن قرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
رق��م (/3ر.م) ل�سنة 2020م ب�ش�أن اعتماد دليل
حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،وذل��ك �ضمن
م�ساعي الهيئة يف تفعيل ح���ض��ور امل�ساهمني
الأقلية يف اجتماعات اجلمعية العمومية لل�شركات
امل�ساهمة العامة وف��ق �أف�ضل املمار�سات املتبعة
عاملي ًا ،وحر�ص ًا منها على م�شاركتهم يف اتخاذ
القرارات و�إبداء �آرائهم وت�شجيعهم على مناق�شة
م�شاريع القرارات.
و يهدف تفعيل �آلية وكيل امل�ساهمني يف املقام
الأول �إىل حماية حقوق امل�ستثمرين الأقلية ،ف� ً
ضال
عن متكينهم من �إي�صال ا�ستف�ساراتهم ومقرتحاتهم
وال ��وق ��وف ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات�ه��م اخل��ا� �ص��ة بن�شاط
ال�شركة و�أدائها املايل .وتعد هذه اخلطوة (وكيل
امل�ساهمني) تفعي ًال لأحد �آليات �ضوابط احلوكمة

اجل��دي��دة التي ت�ضمنها ال�ق��رار اجلديد للحوكمة
ال�صادر العام  ،2020كما �أنها متثل تطوير ًا نوعي ًا
لآل �ي��ات الت�صويت خ�لال اج�ت�م��اع��ات اجلمعيات
العمومية مبا من �ش�أنه الإ�سهام يف تقييم �أداء
جمال�س الإدارات وتو�سيع م�شاركة امل�ساهمني
يف الت�صديق على ق��رارات اجلمعية العمومية؛
فوكيل امل�ساهمني الأقلية �سيمثل املنفعة العامة
للم�ساهمني الأق�ل�ي��ة خ�لال اج�ت�م��اع��ات اجلمعية
العمومية ويعك�س اهتماماتهم وم�صاحلهم.
ي�شار �إىل �أن ن�صو�ص امل ��ادة ( 40املتعلقة
باجتماع اجلمعية العمومية) من الف�صل الرابع
(املخ�ص�ص للجمعية العمومية) من ق��رار رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) ل�سنة 2020م
ب�ش�أن (اعتماد دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة
العامة) ،وعلى وجه اخل�صو�ص املواد ( )1و()2
و( )3و( )4قد نظمت بالتف�صيل القواعد اخلا�صة
بوكيل امل�ساهمني.

�سوق دبي يطلق �شركتني لـ«املقا�صة» و«الإيداع»

�أطلق �سوق دب��ي امل��ايل �شركة دب��ي للمقا�صة
(ذ.م.م ).و�شركة دب��ي ل�ل�إي��داع (ذ.م.م ).ر�سمي ًا
ك�شركتني م�ستقلتني خلدمات ما بعد التداول .و ُتعد
�شركة دبي للمقا�صة �أول �شركة م�ستقلة يف جمال
خدمات التقا�ص املركزي للأوراق املالية central
 counterparty CCPعلى امل�ستوى الإقليمي،
يف حني ُتعد �شركة دبي الإيداع املركزي �أول �شركة
م�ستقلة خلدمات الإي��داع املركزي ل�ل�أوراق املالية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت�ع�ت�م��د ال���ش��رك�ت��ان ال��رائ��دت��ان ع�ل��ى الأط ��ر
التنظيمية عاملية امل�ستوى ال���ص��ادرة ع��ن هيئة
الأوراق املالية وال�سلع ،عالوة على البنية التقنية
املتطورة التي �أتاحها التحول الناجح �إىل من�صة
التقا�ص املركزي املتكامل  Packaged CCPمن
�شركة نا�سداك العاملية ابتداء من الأح��د املوافق
 15مار�س  ،2020الأم��ر الذي ي�ضعهما يف مكانة
مثالية لإحداث نقلة نوعية يف جمال خدمات ما بعد
التداول يف دولة الإمارات.
ويتوّ ج هذا الإجن��از جهود ًا مكثفة بُذلت على
م��دى العامني املا�ضيني لتطوير هيكل ال�سوق
وخدمات ما بعد التداول وفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية مبا يك ّر�س مكانته الرائدة يف قيادة جهود
التطوير يف قطاع �أ�سواق املال حملي ًا و�إقليمي ًا،

عِ �ل�م� ًا �أن �إط�ل�اق �شركة دب��ي للمقا�صة و�شركة
دبي للإيداع ي�أتي عقب �إجن��از كافة الرتاخي�ص
وامل��واف�ق��ات الر�سمية املطلوبة م��ن قبل ك��ل من
هيئة الأوراق املالية وال�سلع ودائ ��رة التنمية
االقت�صادية يف دبي (اقت�صادية دبي).
وقالت هيئة الأوراق املالية وال�سلع“ :ي�أتي
ت��د��ش�ين ��ش��رك��ة دب��ي للمقا�صة يف ��ض��وء جهود
الهيئة و� �س��وق دب��ي امل��ايل لتطوير م�ؤ�س�سات
الأ�سواق املالية وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات
الدولية ،كما يُعد كذلك خطوة هامة على طريق
تنفيذ خارطة طريق ترقية الأ��س��واق املالية �إىل
�أ�سواق متقدمة.
و�أو���ض��ح��ت �أن “الهيئة م�� ّه��دت ال�ط��ري��ق
لرتخي�ص �شركات مقا�صة ذات اع�تراف دويل،
وذل��ك ب�إ�صدار ق��رار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
رقم (/22ر.م) ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم �أعمال
�شركة التقا�ص امل��رك��زي بهدف تنظيم عمليات
التقا�ص يف �سوق الأوراق املالية و�إعادة توزيع
املهام املنفذة داخل ال�سوق امل��ايل ،بحيث ينتقل
ال�سوق من النموذج الر�أ�س �إىل النموذج الأفقي
يف تنظيم الأن�شطة؛ �إذ �ستتوىل �شركة م�ستقلة
�أن���ش�ط��ة ال�ت�ق��ا���ص يف الأوراق امل��ال�ي��ة و�أخ ��رى
للإيداع”.
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أخبار الهيئة
خالل اجتماع عقده عن بعد

املجل�س اال�ست�شاري للهيئة يبحث �سبل تفعيل دور �صانع ال�سوق

بحث املجل�س اال�ست�شاري لهيئة الأوراق املالية
وال�سلع �سبل تفعيل دور �صانع ال�سوق يف �أ�سواق ر�أ�س
املال بدولة الإمارات العربية املتحدة ،ومعايري و�ضوابط
�إطالق من�صات ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية.
عقد االج�ت�م��اع برئا�سة ��س�ع��ادة د .عبيد الزعابي
الرئي�س التنفيذي للهيئة ،ومب�شاركة كامل �أع�ضائه من
اخل�ب�راء وامل�ست�شارين ال��دول�ي�ين ،وبح�ضور مديري
وم�ست�شاري الهيئة وممثلي الأ�سواق املالية.
وقدم الرئي�س التنفيذي للهيئة يف بداية االجتماع
الذي مت عرب تقنيات االت�صال املرئي عن بعد -عر�ض ًالأهم امل�شروعات واملبادرات التي تعمل عليها الهيئة،
و�آخر امل�ستجدات بهذا اخل�صو�ص.

�صانع ال�سوق
��ش��دد املجل�س اال��س�ت���ش��اري للهيئة ع�ل��ى وج��وب
توفري حمفزات ل�صناع ال�سوق كرد جزء من العمولة
 ،Rebateوالإع �ف��اء م��ن ال���ض��رائ��ب وم��ن ال�ت��زام��ات
البيع على املك�شوف ،م�ؤكدا �ضرورة وجود اتفاقيات
مكتوبة مع جميع �صناع ال�سوق يف ال�سوق املنظمة
تتطلب منهم تقدمي عرو�ض �أ�سعار على �أ�سا�س منتظم
وفق ًا لطبيعة وحجم التداول يف هذا ال�سوق املنظم،
وحت��دي��د االل�ت��زام��ات على �صناع ال�سوق م��ن حيث:
ال�سعر واحلجم والهام�ش.
و�أو��ص��ى املجل�س ب�ضرورة حتقيق ال�ت��وازن بني
احلوافز وبني االلتزامات ،واحلاجة ل�صناعة ال�سوق
على الأ��س�ه��م قليلة ال�سيولة  .Small capبجانب
الأ�سهم ال�سائلة  ،Large capوكذلك حاجة �صانع
ال���س��وق لأدوات ليعمل م��ن خاللها مثل البيع على
املك�شوف و�صناديق امل�ؤ�شرات وغريها.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أ��ش��ارت خمرجات االجتماع
�إىل عدة نقاط �أخرى من بينها �أن وجود �صناع ال�سوق
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ي�ضمن �شفافية الأ� �س �ع��ار ،ووج ��وب م��راع��اة جانب
ال�سيولة ،وحجم وهيكل ال�سوق املحدد ،وخ�صائ�ص
ال�ت��داول ،قبل تبني �أو تفعيل ن�شاط �صانع ال�سوق،
ومراعاة �أن �صانعي ال�سوق َّ
املنظمني يوفرون �سيولة
م�ستمرة ،وق��د ُي�ط�ل��ب منهم ال�ق�ي��ام ب ��دور (م��وف��ري
ال�سيولة) ،و�أنه بدون تنظيم �صناع ال�سوق وحتديد
التزاماتهم قد تختفي ال�سيولة يف �أوقات التقلبات.
و�أ�شار �إىل �أن �صناع ال�سوق يحتاجون لأحجام عالية
لتحقيق عموالت وحتقيق مكا�سب ت�شجعهم على �صناعة
ال�سوق ،و�أنه يتعني على اجلهات التنظيمية االنتباه� ،إىل
�أن بع�ض �صناع ال�سوق قد يلج�أوا �إىل Wash sales
لزيادة العموالت ،و�ضرورة ا�ستيعاب دور التكنولوجيا
وتكاليفها يف �إيجاد حوافز ل�صناعة ال�سوق.

من�صات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
لفتت املداخالت التي قدمها �أع�ضاء املجل�س فيما
يخ�ص من�صات ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية� ،إىل �أن
الو�صول للتمويل من خالل �أ�سواق ر�أ�س املال ب�إمكانه
�أن ي�سهم يف تعزيز منو الناجت املحلي الإجمايل يف
دولة الإمارات وتوفري العديد من الوظائف الإ�ضافية
على مدى ال�سنوات التالية ،و�أنه يتعني �أن يتم �إدراج
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية فقط على هذه

االجتماع يناقش ضوابط
إطالق منصات للشركات
الصغيرة والمتوسطة

املن�صات ،وكذلك ت�سهيل متطلبات الإدراج ،وتقليل
تكلفة الإدراج ،م��ع تبني ت��وج��ه الإف �� �ص��اح املب�سط
بد ًال من الن�شرة الكاملة ،ومراعاة �ضرورة موثوقية
الإف�صاح املايل.
وبينت �أن��ه من املهم �أن تخت�ص اجلهة التنظيمية
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ه�ي�ك��ل من�صة ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة (مثل كتاب القواعد وترتيبات احلفظ
الآم��ن والع�ضوية) ،و�أن ت�ن��أى بنف�سها ع��ن فح�ص
ن�شرة الإ�صدار �أو �أمور الإدراج.
و�شددت على �أنه عند تطوير املن�صات ،يجب النظر
يف العديد من الأ�ساليب مبا يف ذلك هياكل ال�شراكة
ب�ين ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام واخل ��ا� ��ص ،م��ع م��راع��اة دور
البور�صات القائمة ،كما يتعني جعل جمل�س الإدارة
م�ستق ًال عن املالك ،وتوفري الرقابة حلماية م�ساهمي
الأقلية ،والإف�صاح عن اتفاقيات الطرف الثالث ،ف� ً
ضال
عن الرقابة على معلومات الإدارة الداخلية وعمليات
التدقيق ،ومع ذلك ف�إنه البد من وجود الراع ي �spon
 ،serنظر ًا لأن خربة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
تعد حم��دودة فيما يخ�ص �أنظمة احلوكمة و�إع��داد
التقارير .ويف ال��وق��ت نف�سه ف��إن��ه ميكن اال�ستفادة
م��ن التقنيات احلديثة (مثل "البلوك�شني" وال��ذك��اء
حلول ت�سهم يف خف�ض التكاليف
اال�صطناعي) لتوفري
ٍ
وجعل العملية �أكرث كفاءة وفعالية.
وخ�ل���ص��ت امل�ن��اق���ش��ات �إىل �أن� ��ه ي�ت��وق��ع �أن يكون
امل�ستثمرون الأفراد هم املعنيون بهذه ال�شركات ،يف حني
�سيكون لدى كبار امل�ستثمرين اهتمام حمدود بالأ�سهم
ال�صغرية ،لأنهم �سيجدون �صعوبة يف اخل��روج ،كما
�أكدت على �ضرورة حتقيق التوازن بني حماية امل�ستثمر
وتب�سيط امل�ت�ط�ل�ب��ات ،م��ع م��راع��اة م���س�ت��وي��ات وفئة
امل�ستثمرين الذين �سي�شاركون يف هذا القطاع وتلبية
متطلبات حماية امل�ستثمر وف ًقا لذلك.

بهدف االرتقاء بالخدمات الحكومية ودعم تحولها الرقمي

ن�سخة جديدة من من�صة «الأوراق املالية» الرقمية
�أطلقت هيئة الأوراق املالية وال�سلع ن�سخة جديدة
م��ن تطبيقها ال��ذك��ي ( )SCA UAEمت�ضمن ًا العديد
م��ن امل��زاي��ا واخل���ص��ائ����ص امل� �ط ��ورة ،وذل���ك م��واك�ب� ًة
للم�ستحدثات الرقمية يف جمال التطبيقات الذكية ،ومبا
يتما�شى مع ر�ؤي��ة وتوجيهات حكومة دول��ة الإم��ارات
ال�ه��ادف��ة �إىل حت��وي��ل ك��اف��ة امل�ع��ام�لات احلكومية �إىل
معامالت رقمية.
وي�ع��د التطبيق ال��ذك��ي ب��واب��ة للو�صول �إىل كافة
اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها الهيئة جلمهور امل�ستثمرين
واملتعاملني واملهتمني .وتتميز الن�سخة املحدثة من
التطبيق بت�صميم جذاب و�أكرث تفاعلية مع امل�ستخدمني،
مب��ا ي�ضمن ال��و��ص��ول لكافة اخل��دم��ات واخل�صائ�ص
ب�سهولة وي�سر با�ستخدام الهواتف والأجهزة الذكية،
ويتيح �إج��راء كافة املعامالت وتلقي اخلدمات من �أي
مكان على مدار ال�ساعة.
وق��ال �سعادة د .عبيد الزعابي ،الرئي�س التنفيذي
للهيئة�" :أثبتت التجربة التي منر بها حالي ًا يف مواجهة
جائحة كورونا �أهمية اال�ستثمار الأمثل يف التطبيقات
الذكية ،والتي مت م�ؤخر ًا االعتماد عليها ب�شكل كامل-
ك��إج��راء اح�ت�رازي -لتلقي كافة اخل��دم��ات واملنتجات
احلكومية ،مبا �أ�سهم يف �ضمان ا�ستمرارية الأعمال
بجودة وكفاءة ومرونة عالية" .و�أو�ضح �أنه "انطالق ًا
من �سعي الهيئة لتحقيق م�ؤ�شرات الأجندة الوطنية
املتعلقة باخلدمات الذكية والذكاء اال�صطناعي لإحداث
نقلة نوعية �شاملة يف جمال تقدمي اخلدمات الرقمية
وف��ق �أف�ضل املعايري العاملية؛ فقد �سارعت الهيئة من
خالل التحديث اجلديد مبواكبة امل�ستجدات وتوظيف
تقنيات الذكاء اال�صطناعي وابتكار خ�صائ�ص مميزة
ت�سهم يف تعزيز التجربة الإيجابية للم�ستخدم �أثناء
تلقي اخلدمة".
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي للهيئة" :يرتبط التطبيق
املحدث بنظام امل�ستجيب الآيل ( )Chatbotال��ذي مت
تطويره با�ستخدام خا�صية ال��ذك��اء اال�صطناعي؛ �إذ
يتيح للمتعاملني �إر�سال اال�ستف�سارات العامة وكذلك
اال�ستف�سارات ع��ن الت�شريعات ،ليقوم النظام تالي ًا
ب�ت��وف�ير الإج ��اب ��ات تلقائي ًا م��ن واق ��ع ق��اع��دة بيانات
الت�شريعات اخلا�صة بالهيئة.
"من جانبه ،قال �سعادة حممد خليفة احل�ضري،
نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع اخل��دم��ات امل�ساندة:
"ت�سعى الهيئة من خ�لال اال�ستثمار يف التطبيقات
الذكية وامل�ستحدثات التقنية لتحديث من�صتها الرقمية
واالرت �ق��اء ببنيتها الإلكرتونية وف��ق �أف�ضل املعايري
ال��دول�ي��ة والتوجهات احلكومية يف مواكبة التطور

ال��رق�م��ي ،وك��ذل��ك �إح���داث نقلة نوعية و�شاملة متكن
م��ن ت�ق��دمي خ��دم��ات متميزة مب��ا يحقق �أع�ل��ى معدالت
ر��ض��ى و��س�ع��ادة املتعاملني ،ويف ال��وق��ت نف�سه ف ��إن
املن�صة �ستمكن م��ن دع��م �ضمان ا�ستمرارية الأع�م��ال
وتوفري الوقت واجلهد على املوظفني من خالل تقليل
املتطلبات الت�شغيلية لتقدمي اخلدمات و�أر�شفة الوثائق
وامل�ستندات ،مبا يعزز من اال�ستخدام الأمثل للموارد
املتاحة".
و�أ�ضاف �سعادته" :يرتجم �إط�لاق املن�صة الرقمية
بحلتها اجلديدة جهود الهيئة الرامية �إىل دفع عجلة
التحول الذكي من خالل التح�سني والتطوير امل�ستمر
خلدماتها وتب�سيط �إجراءاتها ،الأمر الذي ي�سهم بدوره
يف تعزيز تبني املتعاملني لأ�سلوب حياة �أذك��ى و�أكرث
مرونة ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا على قطاع الأوراق
املالية بالدولة ويعزز من تناف�سيته".
وي�ت�ي��ح ال�ت�ط�ب�ي��ق -ال ��ذي ي��دع��م ال�ل�غ�ت�ين العربية
واالجنليزية– للم�ستخدمني االطالع على كافة البيانات
واملعلومات ال�صادرة عن الهيئة من ت�شريعات وتعاميم
و�ضوابط و�إجراءات و�أخبار� ،إىل جانب االطالع على

قوائم ال�شركات املرخ�صة من قبل الهيئة وال�شركات
امل�ساهمة العامة ،كما ميكن للم�ستخدمني التعرف على
الفعاليات والأحداث التي تنظمها الهيئة �أو ًال ب�أول عن
طريق خا�صية تلقي اال�شعارات والإعالنات.
ويف �إط��ار جهود الهيئة لالرتقاء مب�ستوى �سعادة
املتعاملني ،مت ت�صميم املن�صة وف�ق� ًا لأح��دث املعايري
احلكومية وال�ت��وج�ي�ه��ات ال �� �ص��ادرة م��ن هيئة تنظيم
االت�صاالت ،حيث تتميز بتوفري خا�صية الإر��ش��ادات
ال�صوتية ،يف خطوة تدعم �أ�صحاب الهمم ومن يعانون
من الإ�صابة بعمى الأل��وان .كذلك متت �إ�ضافة خا�صية
ال��درد��ش��ة الفورية التي متكن امل�ستخدمني م��ن تلقي
الردود ال�سريعة على ا�ستف�ساراتهم.
ك�م��ا ي�ت�ك��ام��ل ال�ت�ح��دي��ث اجل��دي��د م��ع ن �ظ��ام �إدارة
الرتخي�ص امل�ط��ور م��ن قبل �شركة ،OPEN TEXT
والذي يربط الهيئة مع �شركائها اال�سرتاتيجيني وعدد
من اجلهات املحلية ذات ال�صلة بالأ�سواق املالية ،يف
خطوة تهدف لت�سهيل تقدمي الطلبات من قبل العمالء
من خالل �إعادة هند�سة الإجراءات واملتطلبات اخلا�صة
بالرتخي�ص.
وي�ق��وم املتعاملون (�شركات و�أف ��راد) ع�بر املن�صة
ب�إن�شاء ح�سابات لهم متكنهم من االطالع على ال�سجالت
وال��وث��ائ��ق اخل��ا��ص��ة بال�شركات ال�ت��ي ينتمون �إليها
من �شهادات الت�سجيل وبيانات الطلبات املقدمة ،مع
تزويدها بخا�صية متابعة الطلبات قيد الإج��راء .كما
يقوم التطبيق ب�إر�سال الإ��ش�ع��ارات اخلا�صة مبواعد
جتديد ال�شهادات وت�سديد الغرامات امل�ستحقة و�إظهار
�أي من الدفعات التي مت �إج��را�ؤه��ا با�ستخدام بوابة
الدفع االلكرتونية .eDirham
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أخبار الهيئة
عززت الثقة وبث الطمأنينة لدى المستثمرين

«الهيئة» تتخذ �إجراءات متعددة ملواجهة تداعيات كوفيد 19 -على الأ�سواق
اتخذت هيئة األوراق المالية والسلع،بالتنسيق والتعاون مع شركائها في
السوق المالي ،عددا من اإلجراءات التنظيمية والتحفيزية لمواجهة تداعيات
جائحة كوفيد ،19-والتخفيف من آثارها السلبية على األس��واق المالية
والشركات العاملة في مجال األوراق المالية ،ما كان لها دور فعال في تقليص
تراجعات األسواق

تعديل مقدار تحرك سعر
السهم انخفاضاَ إلى %5

اجراءات استثنائية للشركات
المساهمة العامة التي
ترغب في شراء أسهمها
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وحر�صت الهيئة  -منذ ب��داي��ة الأح ��داث الأخ�يرة
املرتبطة بتداعيات انت�شار فريو�س كورونا وت�أثرياتها
على الأ� �س��واق املالية العاملية ،على التوا�صل الدائم
والتن�سيق امل�ستمر مع خمتلف م�ؤ�س�سات ال�سوق املايل
واجلهات التنظيمية الأخ��رى ،وتعاملت مع املعطيات
بحزمة من الإجراءات التي مت اتخاذها بهدف دعم الثقة
وب��ث الطم�أنينة ل��دى امل�ستثمرين لتخفيف ح��دة تلك
الت�أثريات وتعزيز ا�ستقرار الأ�سواق املالية ،باعتبارها
�إح ��دى ال��رك��ائ��ز الرئي�سة لال�ستقرار امل ��ايل ودع��ام��ة
�أ�سا�سية لالقت�صاد الوطني" .
وت�ضمنت الإجراءات اخلارجية التي اتخذتها الهيئة
تعديل مقدار حترك �سعر ال�سهم انخفا�ض َا .ومبقت�ضى
القرار يكون مقدار التحرك يف �سعر ال�سهم بن�سبة ()% 5
من �سعر الإقفال ال�سابق كحد �أق�صى انخفا�ض ًا يف يوم
التداول الواحد ،وقد مت تطبيق القرار اعتبار ًا من جل�سة
تداول  18مار�س املا�ضي.

ك�م��ا �شملت الإج� � ��راءات اخل��ارج �ي��ة ك��ذل��ك ا��ص��دار
قرار ا�ستثناء ال�شركات امل�ساهمة لتمديد مهلة انعقاد
اجلمعيات �إىل  30يونيو ،بهدف ت�لايف �أي��ة خماطر
لت�أخر انعقاد اجتماعات اجلمعيات العمومية التي كان
مقرر ًا �أن تنتهي املهلة القانونية لعقدها يف � 30أبريل.

�شراء ال�شركات لأ�سهمها
�أ�صدرت هيئة الأوراق املالية وال�سلع اجراءات
ا�ستثنائية لل�شركات امل�ساهمة العامة التي ترغب يف
�شراء �أ�سهمها.
ومت اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفري مزيد من املرونة
والدعم لأ�سواق الأوراق املالية املحلية ،ومبا ال ي�ؤثر
�سلب ًا على التداوالت يف ال�سوق املايل.
و�أقرت الهيئة جمموعة ا�ستثناءات لت�سهيل �إعادة
�شراء ال�شركات لأ�سهمها ،حيث يتعني على ال�شركات
امل�ساهمة العامة الراغبة يف �شراء �أ�سهمها واحل�صول
على �أي من اال�ستثناءات التالية من القرار التقدم
بطلب �إىل الهيئة يف ه��ذا ال�ش�أن”.وتت�ضمن حزمة
اال�ستثناءات من القرار التي اقرتها الهيئة -والتي
مت �أر�سال تعميم بها لل�شركات امل�ساهمة العامة للعمل
مبقت�ضاها -ما يلي�:أو ًال :اال�ستثناء من ن�ص املادة (/1
ثالث ًا :)3/التي تن�ص على " االمتناع عن �شراء ال�شركة

لأ�سهمها خالل فرتة ( )15يوما قبل و(� )3أيام
بعد الإف�صاح عن بياناتها املالية �أو �أي معلومات
جوهرية م��ن �ش�أنها ال�ت��أث�ير على �سعر ال�سهم
�صعود ًا �أو هبوط ًا ".وذلك ب�شرط� :أال يكون �أي
م��ن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو مديريها
التنفيذيني �أو �أي من املوظفني املطلعني طرف ًا
يف عملية ال�شراء �أو البيع ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة.ثاني ًا :اال�ستثناء من ن�ص املادة (/1
ثالث ًا :)1/التي تن�ص على "الإعالن للجمهور عن
عملية ال�شراء يف �صحيفتني يوميتني حمليتني
وا�سعتي االنت�شار �إحداهما باللغة العربية على
الأقل ،وم�ضي مدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر
ي��وم ب�ين ت��اري��خ الإع�ل�ان ع��ن رغبة ال�شركة يف
ال�شراء وتاريخ التنفيذ الفعلي لل�شراء".
ثالث ًا :اال�ستثناء من ن�ص املادة (�/1أو ًال:)2/
ال�ت��ي تن�ص على "موافقة اجلمعية العمومية
لل�شركة مبوجب قرار خا�ص على عملية ال�شراء
بق�صد �إعادة البيع"....كما وافقت �إدارة الهيئة
على تي�سري طرق الت�صرف يف الأ�سهم امل�شرتاة
مب��ا يتما�شى م��ع ن�ص امل��ادة ( )219م��ن قانون
ال�شركات التجارية رقم  2ل�سنة  2015واملتعلقة
ب�شراء ال�شركة لأ�سهمها وت�شمل طرق الت�صرف
التالية:
 .1للم�ساهمني م�ق��اب��ل ت��وزي �ع��ات الأرب� ��اح
النقدية يف حال موافقة اجلمعية العمومية على
توزيع �أ�سهم اخلزينة مقابل توزيعات الأرب��اح
النقدية.
 .2للم�ساهمني ال��راغ �ب�ين يف ��ش��رائ�ه��ا عند
عر�ض ال�شركة تلك الأ�سهم عليهم.
 .3مل�ستثمر �أو ل�ع��دد م��ن امل�ستثمرين لقاء
مقابل نقدي.
 .4مل��وظ �ف��ي ال �� �ش��رك��ة وف �ق � ًا ل�برام��ج حتفيز
موظفي ال�شركة.ويتعني على ال�شركات امل�ساهمة
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي �أ�� �ش�ت�رت �أ� �س �ه �م �ه��ا وت ��رغ ��ب يف
الت�صرف فيها ب�أي من طرق الت�صرف املذكورة
�أعاله الرجوع �إىل الهيئة يف هذا ال�ش�أن.

ت�صويت �إلكرتوين
وت�ضمنت الإجراءات كذلك التطبيق الإلزامي
للت�صويت الإلكرتوين يف اجلمعيات العمومية
بدال من احل�ضور ال�شخ�صي للم�ساهمني ،وذلك
ا�ستجابة لتوجهات احل�ك��وم��ة ال��ر��ش�ي��دة مبنع
التجمعات يف ه��ذه ال�ف�ترة ،ومت بالفعل تفعيل
الت�صويت الإل��ك�ت�روين للجمعيات العمومية
لل�شركات امل�ساهمة العامة وال��ذي �أثبت جناح ًا
فائق ًا.
وق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ع�م�ي��م ع �ل��ى ال���ش��رك��ات

امل��رخ �� �ص��ة ب �� �ش ��أن مت��دي��د ف�ت�رة الإف�����ص��اح عن
التقارير املالية ال�سنوية عن �سنة  ،2019كذلك
مت التعميم على ال�شركات املرخ�صة ب�ش�أن ت�أجيل
الإف�صاح عن البيانات املرحلية املنتهية يف 31
مار�س املا�ضي.
ً
كما �أر�سلت الهيئة تعميما لل�شركات املدرجة
تطلب فيه موافاتها ب��الإج��راءات الوقائية التي
ق��ام��ت ب �ه��ا ال �� �ش��رك��ات ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال���س�لام��ة
وال�صحة العامة والوقاية من فايرو�س كورونا
امل�ستجد ( )COVID-19واحلد من انت�شاره .كما
وجهت الهيئة ال�شركات لو�ضع خطة مدرو�سة
و�سيا�سة مكتوبة ت�ضمن ا�ستمرارية �سري العمل
وتفعيل خطة التعايف يف حالة الطوارئ ،وذلك
كجزء من نظام �إدارة املخاطر.
ويف ه��ذا ال�� �س�ي��اق ،ط�ب�ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة �سيا�سة
التفتي�ش على ال�شركات من خالل نظام االت�صال
املرئي عن بعد  Teamsبد ًال من الزيارات الفعلية
لل�شركات.
ومنحت الهيئة موظفي ال�شركات املرخ�صة
اخلا�ضعني الختبارات الرتخي�ص املهني ،مهلة
مدتها � 3أ�شهر تبد�أ من بدء املركز ا�ستقبال طلبات
ت�سجيل االختبارات.

اخلدمات الإلكرتونية الذكية
وف���ض�ل ًا ع��ن ذل ��ك ،ن���ش��رت ال�ه�ي�ئ��ة و�أر��س�ل��ت
تعميم ًا لكافة املتعاملني ب��االل�ت��زام با�ستخدام
اخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة والإل �ك�ترون �ي��ة ال�ت��ي توفرها
الهيئة عرب موقعها الإلكرتوين www.sca.gov.
 aeومن خالل الأجهزة الذكية ،بد ًال من احل�ضور
ال�شخ�صي ملراكز خدمة العمالء يف الهيئة.
و عقدت الهيئة اجتماعا م��ع معايل حمافظ
امل�صرف امل��رك��زي للتن�سيق ب�ش�أن الإج ��راءات
التي ت�سهم يف احلد من تداعيات اجلائحة على
�سوق الأوراق املالية.
و عقدت الهيئة كذلك اجتماعا مع كل من �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل لبحث
�أو�ضاع ال�سوق املايل بالدولة ،ودرا�سة الو�ضع
عن كثب واحتواء تداعيات تراجع امل�ؤ�شرات يف
الأ�سواق ،واتخاذ �إج��راءات عاجلة للتعامل مع
هذا االنخفا�ض.
وعلي ال�صعيد ال��داخ �ل��ي ،فعلت الهيئة
م �ه��ام جل�ن��ة ال� �ط ��وارئ وا� �س �ت �م��راري��ة الأع �م��ال
وجعلها يف ان�ع�ق��اد م�ستمر ،وف �ع �ل��ت احل��زم
والتطبيقات الإلكرتونية للعمل عن بعد �أهمها:
ُنظم الرتخي�ص ،Open Text  ونظام املرا�سالت
والأر�شفة الإل�ك�تروين "مر�سال" ،ونظم مركز
خدمة العمالء واالجتماعات.

اللجنة االستشارية ألسواق
رأس المال تستعرض مبادرات
الهيئةاالحترازية
بدعوة من هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،عقدت اللجنة
اال�ست�شارية لأ��س��واق ر�أ���س امل��ال اجتماع ًا بح�ضور كامل
�أع�ضائها من ممثلي �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و�سوق
دبي املايل وبور�صة دبي للذهب وال�سلع والهيئات املناظرة
ب��امل�ن��اط��ق احل ��رة وال���ش��رك��ات امل�ساهمة ال�ع��ام��ة امل��درج��ة
و�شركات الو�ساطة واخلدمات املالية.
ر�أ���س االجتماع �سعادة الدكتور عبيد �سيف الزعابي
الرئي�س التنفيذي للهيئة ،و�شارك يف االجتماع من الهيئة
�سعادة ن��واب الرئي�س التنفيذي للهيئة ومديروها وعدد
من م�ست�شاريها .مت خ�لال االجتماع -ال��ذي ُعقِد بتقنيات
االجتماع عن بعد -مناق�شة املو�ضوعات املطروحة على
ج��دول الأعمال والتي متحورت حول مبادرات الهيئة يف
تنظيم �سوق التداول خارج املق�صورة �( OTCسوق تداول
العمالت الأجنبية �أو الفورك�س) ،وا�ستعرا�ض مبادرات
الهيئة االحرتازية و�إجراءاتها الوقائية للحد من تداعيات
كورونا وتطويق �آثارها ال�سلبية على الأ�سواق املالية.

إجراءات لضمان استمرارية
عمل المواطنين
طالبت هيئة الأوراق املالية وال�سلع ال�شركات املرخ�صة
من قبلها بااللتزام مبجموعة من ال�ضوابط واملتطلبات
تخ�ص املواطنني العاملني لديها.
و ت�أتي هذه املبادرة تعزيز ًا حلزمة املبادرات التي �أطلقتها
الهيئة  -وفقا لتوجيهات جمل�س ال��وزراء املوقر -بغر�ض
تطويق انعكا�سات جائحة كورونا على الأ��س��واق املالية،
وكذلك �إميا ًنا من الهيئة ب�أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي
من �ش�أنها �ضمان ا�ستمرارية �سري العمل و�إدارة املخاطر
والأزم���ات امل�ؤ�س�سية مب��ا يعك�س ال�ت��زام الهيئة بخطتها
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية وجدول �أولوياتها وفق الأجندة
الوطنية .وت�ضمّن تعميم ًا �أ�صدرته الهيئة ،عدة بنود ي�أتي
يف مقدمتها �ضرورة �إخطار الهيئة ب�أي خطط تعديل على
وظائف �أو �أو�ضاع موظفي ال�شركة من املواطنني ،وكذلك
عدم �إنهاء خدمات موظفي ال�شركة من املواطنني ،علم ًا ب�أن
هذا الأم��ر ال ي�شمل حاالت اال�ستقالة من املوظف نف�سه �أو
الإخالل باملهام الوظيفية التي ت�ستدعي �إنهاء اخلدمة ح�سب
القوانني والأنظمة ال�سارية.
و�أكدت بنود التعميم كذلك عدم تخفي�ض رواتب املوظفني
املواطنني نتيجة للظروف املرتتبة على اجلائحة.
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أخبار الهيئة
«األوراق المالية» تستضيف اجتماع المجلس الرابع عشر بتقنية االتصال المرئي

الإمارات تت�سلم رئا�سة احتاد هيئات الأوراق املالية العربية للمرة الثانية
ا�ست�ضافت هيئة الأوراق املالية وال�سلع االجتماع
الرابع ع�شر ملجل�س احتاد هيئات الأوراق املالية العربية
الذي عُقدت جل�ساته بتقنيات االت�صال املرئي عن بعد،
بح�ضور �أ��ص�ح��اب امل�ع��ايل وال���س�ع��ادة ممثلي هيئات
الأ�سواق املالية العربية الأع�ضاء.
ا�ستهل االجتماع �أعماله بكلمة ل�سعادة الدكتور عبيد
�سيف الزعابي الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية
وال�سلع� ،أ�شار فيها �إىل �أن "االجتماع يكت�سب �أهمية
خا�صة بالنظر �إىل �أنه يعقد يف خ�ضم �أحداث ا�ستثنائية
مير بها العامل بت�أثري جائحة كورونا وانعكا�ساتها على
الأو�ضاع االقت�صادية العاملية وامل�ؤ�س�سات والأن�شطة
الم��ر الذي
املالية ويف مقدمتها قطاع الأوراق املالية ،أ
يتطلب بذل جهود م�ضاعفة لتعزيز التعاون بني هيئات
الأ�سواق املالية العربية للو�صول اىل �أق�صى قدر ممكن
من االن�سجام والتوافق ،لي�س فقط من �أجل املزيد من
العمل على و�ضع الأطر والآليات املنا�سبة لتعزيز قدراتها
التنظيمية واال�شرافية والرقابية ،ولكن �أي�ض ًا -وهذا
هو الأه��م -من �أج��ل حماية امل�ستثمرين واحلفاظ على
مدخراتهم وتنمية ا�ستثماراتهم مبا ي�سهم يف دفع عجلة
التنمية والنهو�ض باالقت�صادات الوطنية".
وطبق ًا للنظام الأ�سا�سي لالحتاد ،ال��ذي ين�ص على
ت��ويل كل دول��ة من �أع�ضاء االحت��اد مهام الرئا�سة ملدة
عام ،مت انتقال رئا�سة االحتاد �إىل دولة الإمارات العربية
املتحدة؛ حيث ت�سلم �سعادة الدكتور عبيد �سيف الزعابي
رئا�سة االحتاد للدورة الرابعة ع�شرة للعام  2020من د.
عمر الزعبي القائم ب�أعمال رئي�س هيئة الأوراق املالية
الأردنية الذي توىل رئا�سة االحتاد خالل العام 2019
بعد �أن مت تكرميه على اجلهود التي بذلها خالل العام

املنق�ضي .و�ألقى الزعابي كلمة ق�صرية �أثنى فيها على
اجلهود التي بذلها رئي�س االحت��اد ال�سابق وذلك خالل
فرتة رئا�سته .كما جدد �أع�ضاء االحتاد ال�شكر والتقدير
الم��ارات العربية
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة إ
املتحدة (دولة املقر) لدعمها املتوا�صل لالحتاد ،وكذلك
ال�ست�ضافتها االجتماع ال�سنوي الرابع ع�شر لالحتاد عن
بُعد.
ت�ضمنت وقائع االجتماع ا�ستعرا�ض جمل�س االحتاد
مذكرة بخ�صو�ص ا�ستكمال الأعمال املتعلقة بتح�ضري
القواعد واملبادئ العامة اال�سرت�شادية التي ت�ضمنتها
اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�لاحت��اد ل�ل��أع��وام – 2016
 2020من خالل جهود فرق العمل بالتن�سيق والتعاون
مع الأمانة العامة لالحتاد ،وذل��ك بهدف ت�سهيل عملية
الرجوع لهذه القواعد واملبادئ اال�سرت�شادية من قبل
�أع�ضاء االحتاد واجلهات الأخرى املهتمة.

مذكرة تفاهم
قرر املجل�س تكليف الأمانة العامة لالحتاد بالتوا�صل
مع �أع�ضاء االحتاد لتوقيع ن�سخ �أ�صلية من مذكرة التفاهم
متعددة الأط ��راف بني الهيئات الأع�ضاء ب��االحت��اد يف
�أ�سرع وقت ممكن و�إبالغ �أع�ضاء االحتاد بذلك ،وذلك يف
�ضوء قرار املجل�س باملوافقة على ن�ص املذكرة النهائية

واعتمادها ،وا�ستكمال غالبية �أع�ضاء االحتاد للإجراءات
الر�سمية الالزمة لديهم ،وكذلك �إبداء جاهزيتهم للتوقيع
على مذكرة التفاهم ب�شكلها النهائي.

قامو�س امل�صطلحات
و�أث�ن��ى املجل�س على اجلهود املبذولة ب�ش�أن �إع��داد
قامو�س امل�صطلحات املالية الأك�ثر ا�ستخدام ًا باللغات
العربية والإجنليزية والفرن�سية وعلى جهود جلنة
تنظيم عمليات البور�صة ومراقبتها يف اجلزائر التي
قامت ب�إ�ضافة اللغة الفرن�سية للقامو�س ومت �إعادة ن�شره
على املوقع الإلكرتوين لالحتاد ومواقع عدد من �أع�ضاء
االحتاد واجلهات الأخرى املهتمة.

ال�شهادات املهنية املعتمدة
واف��ق املجل�س على مقرتح الأم��ان��ة العامة لالحتاد
ب�ش�أن درا�سة �إمكانية اعتماد دبلوم متخ�ص�ص (�شهادة
مهنية) حول الرقابة لدى هيئات الأوراق املالية بالتعاون
مع بع�ض اجلهات الأكادميية والعلمية املتخ�ص�صة حملي ًا
ودول�ي� ًا ،وذل��ك بهدف ت�أهيل العاملني بهيئات الرقابة
مبوا�ضيع حمددة ومتخ�ص�صة ،وكذلك احل�صول على
�شهادات مهنية دولية رفيعة امل�ستوى ،مما ي�سهم يف رفع
كفاءة العاملني بهيئات الأوراق املالية العربية.

ر�ؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية اخلليجية يناق�شون تدابري احتواء تداعيات جائحة كورونا
�شاركت هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف االجتماع
اال�ستثنائي للجنة ر�ؤ��س��اء هيئات الأ� �س��واق املالية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،الذي عقد
برئا�سة د .عبيد الزعابي ،الرئي�س التنفيذي للهيئة،
وذل��ك عرب تقنية االت�صال امل��رئ��ي ،لدرا�سة �أو�ضاع
الأ�سواق املالية بدول املجل�س يف �ضوء تداعيات وباء
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد.19 -
وخ�ص�ص االجتماع -الذي عقد بناء على اقرتاح
من جانب الإم��ارات ب�صفتها دولة الرئا�سة -ملناق�شة
جهود اجلهات املنظمة للأ�سواق املالية بدول املجل�س
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يف دعم الأ�سواق املالية .مت خالل االجتماع الرتكيز
على اخل �ط��وات وال�ت��داب�ير التي قامت بها اجلهات
املنظمة للأ�سواق املالية يف جمل�س التعاون ب�ش�أن
فريو�س كورونا امل�ستجد؛ حيث ا�ستعر�ضت هيئة
الأوراق املالية وال�سلع الإجراءات التي اتخذتها -بناء
على توجيهات جمل�س ال��وزراء -ل�ضمان ا�ستمرارية
الأعمال يف قطاع الأوراق املالية واحتواء تداعيات
جائحة كورونا،
ك��م��ا مت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ط ��رح جم �م��وع��ة من
التو�صيات املقدمة من جانب الأع�ضاء امل�شاركني يف

االجتماع �أب��رزه��ا تفعيل عمل �صناع ال�سوق ،علما
ب�أن املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي خ�ص�ص مليار
درهم لت�أ�سي�س �صانع �سوق يف ال�سوق املايل بالدولة
تكون مهمته حفظ ال�ت��وازن يف الأ� �س��واق ،وتفعيل
منظومة �شراء ال�شركات لأ�سهمها ،والت�شجيع على
الإدراج النوعي لل�شركات ال�سيما ال�شركات احلكومية
لزيادة عمق الأ�سواق ،والتوعية اال�ستثمارية املكثفة
باال�ستعانة بو�سائل االت�صال اجلماهريي يف م�سائل
الإف �� �ص��اح ع��ن امل�ع�ل��وم��ات اجل��وه��ري��ة و�سلوكيات
ال�سوق.

«األوراق المالية» ترأس االجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية الخليجية

الهيئات اخلليجية ت�ستعر�ض درا�سة الهيئة عن ال�شمول املايل
�شاركت هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف االجتماع
الع�شرين للجنة ر�ؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية (�أو من
يعادلهم) بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال��ذي عقد بتقنيات االت�صال امل��رئ��ي ع��ن بعد .تر�أ�س
االجتماع �سعادة الدكتور عبيد �سيف الزعابي الرئي�س
التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات
التي ت�شغل مقعد الرئا�سة للدورة احلالية.
مت خ�لال االج�ت�م��اع مناق�شة ع��د ٍد م��ن املو�ضوعات
املرتبطة بتطوير جم��االت التعاون بني �أ��س��واق املال
اخلليجية مب��ا يتيح �إي�ج��اد البيئة املنا�سبة لتحقيق
التكامل بني �أ�سواق الأوراق املالية اخلليجية؛ حيث
ج��رى مناق�شة خطة العمل التنفيذية لتطبيق مبد�أ
االعرتاف املتبادل  passportingبني اجلهات املنظمة
لأ�سواق املال فيما يتعلق بـالأن�شطة املالية �أو اخلدمات
�أو املنتجات �أو الإ� �ص��دارات الأول �ي��ة ،وتكليف فريق
عمل ا�سرتاتيجية تكامل الأ�سواق املالية بدول املجل�س
ب ��إع��داد اتفاقية (�إط ��ار تنظيمي) للرتخي�ص البيني
ل�صناديق اال�ستثمار واخلدمات التابعة لها.
كما مت االتفاق كذلك على قيام الدول االع�ضاء بتزويد
الأمانة العامة ب�أي دليل ا�سرت�شادي �أو اجراءات قامت
بها ب�ش�أن تطبيق معيار املحا�سبة الدويل  IFRS9يف

حملة توعية استثمارية
مشتركة لتثقيف
المجتمعات الخليجية
ظل الظروف احلالية جلائحة كورونا ،على �أن تقوم
كل دولة باتخاذ ما تراه منا�سب ًا ب�ش�أن تطبيق معيار الـ
.IFRS9
مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ورق��ة العمل املقدمة
م��ن هيئة الأوراق املالية وال�سلع ب��دول��ة الإم� ��ارات،
والتي تدور حول ال�شمول املايل ،الذي يق�صد به تعزيز
وت�سهيل و�صول كافة فئات املجتمع �إىل اخلدمات املالية
ومتكينهم من ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح ،ف� ً
ضال عن
توفري خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخف�ضة
م��ن خ�لال م ��زودي ه��ذه اخل��دم��ات .وق��د ق��رر ر�ؤ� �س��اء
الهيئات و�ضع خطة حلملة توعوية ت�ساهم يف تثقيف
املجتمعات اخلليجية على �أن تقوم ال��دول الأع�ضاء
بتزويد الأم��ان��ة العامة بتجربتها يف جم��ال التوعية

املالية ،وبحيث تقوم الأمانة العامة بالتن�سيق مع اللجنة
املخت�صة بالبنوك املركزية وتقدمي ت�صور حلملة توعية
ا�ستثمارية م�شرتكة ورفعها للجنة ،كما تقوم الهيئات
الأع���ض��اء كذلك بتزويد الأم��ان��ة العامة بتجربتها يف
جمال التوعية املالية.ت�ضمن االجتماع مناق�شة مو�ضوع
الربط الإلكرتوين ل�شركات وم�ؤ�س�سات الإي��داع بدول
املجل�س وكذلك الربط الإلكرتوين ل�شركات وم�ؤ�س�سات
الت�سوية وال�ت�ق��ا���ص القائمة ح��ال�ي� ًا ب ��دول املجل�س؛
حيث مت ا�ستعرا�ض جتربة �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق
املالية و�شركة ال�سوق املالية (تداول) باململكة العربية
ال�سعودية يف الربط والتقا�ص بني ال�سوقني.

رقم امل�ستثمر
كما بحثت اللجنة خارطة طريق لتنفيذ �أهم املبادرات
لتحقيق التكامل ب�ين �أ� �س��واق امل ��ال ب ��دول املجل�س،
ومن بني هذه امل�ب��ادرات درا�سة توحيد رقم امل�ستثمر
يف خم�ت�ل��ف �أ�� �س ��واق دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون؛ حيث
مت��ت التو�صية ب ��أن تقوم اجل�ه��ات املنظمة للأ�سواق
املالية ب��دول املجل�س بالتن�سيق مع الأ� �س��واق املالية
(ال �ب��ور� �ص��ات) للبحث يف م��دى �إم�ك��ان�ي��ة تنفيذ هذه
املبادرة وحتديد متطلبات تطبيقها.

�إطالق برنامج التوعية اال�ستثمارية اخلليجي « ُم ٍلم»

يف �إطار �سعي اجلهات املنظمة للأ�سواق املالية بدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية لرفع م�ستوى
ال��وع��ي ل��دى امل��واط�ن�ين واملقيمني يف دول املجل�س،
ومتا�شي ًا مع توجيهات �أ�صحاب املعايل وال�سعادة �أع�ضاء
اللجنة الوزارية لر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات اجلهات املنظمة
بالأ�سواق املالية بدول املجل�س� ،أطلقت اجلهات املنظمة
للأ�سواق املالية ب��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية حملة توعية خليجية م�شرتكة ب�أ�سا�سيات
اال�ستثمار يف الأ�سواق املالية وجتنب املخاطر املتعلقة
باال�ستثمار ،ورف��ع الوعي بطرق االحتيال والتعريف
بالأنظمة والت�شريعات التي حتكم العمليات اال�ستثمارية
يف ال�سوق املالية مما يعمل على زيادة معايري وكفاءة
و�سالمة املعامالت يف �أ�سواقها.
ً
وت�أتي ه��ذه احلملة ام�ت��دادا لأوا��ص��ر التعاون بني
دول املجل�س خا�صة فيما يتعلق باجلوانب ذات الأهمية
االقت�صادية حيث ت�شكل الأ� �س��واق املالية اخلليجية
عن�صر ًا جاذب ًا لال�ستثمارات الوطنية والدولية.

و�أ� �ش��اد معايل الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س التعاون ل��دول
اخلليج العربي الدكتور نايف ف�لاح مبارك احلجرف
بهذه احلملة التوعوية والتي ت�أتي كثمرة تعاون بني
دول اخلليج العربي.
و�أو�ضح معاليه ب��أن الأ��س��واق املالية ت�شكل مركز ًا
م��ال�ي� ًا ،وت��وف��ر ف��ر��ص� ًا ا�ستثمارية م��ن �ش�أنها تعزيز
االق�ت���ص��ادات الوطنية والإقليمية ،كما ت�ساهم هذه
الأ� �س��واق بعك�س م��دى متانة االقت�صادات اخلليجية
والتي انعك�ست على ان�ضمام عدد من الأ�سواق اخلليجية
�إىل م�ؤ�شرات الأ��س��واق النا�شئة .و�شدد معاليه على
�أهمية دور التوعية املالية يف توفري املعلومات الهامة

للم�ستثمرين وم�ساهمتها يف اتخاذ القرار اال�ستثماري
املنا�سب للم�ستثمرين مم��ا ي�ع��زز م��ن وج��ود �أ��س��واق
مالية �آمنة لال�ستثمار .جتدر الإ�شارة �إىل �أن برنامج
التوعية اال�ستثمارية اخلليجي "مُلم" ه��و برنامج
توعوي م�شرتك بني اجلهات املنظمة للأ�سواق املالية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ي�ستهدف
كافة فئات املجتمع "جمهور امل�ستثمرين ب�شكل عام
و�صغار امل�ستثمرين واملبتدئني بالأ�سواق واملهتمني
ب��الأ��س��واق املالية ،طلبة امل��دار���س واجل��ام�ع��ات ،رواد
الأع�م��ال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية
ال�صغر".
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أخبار الهيئة
في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية

«الأوراق املالية وال�سلع» حت�صل على  4موا�صفات «�أيزو»
ح �� �ص �ل��ت ه �ي �ئ��ة الأوراق امل ��ال� �ي ��ة وال �� �س �ل��ع
ع �ل��ى  4م��وا� �ص �ف��ات "�أيزو" ،خ��ا� �ص��ة ب��احل��وك�م��ة
امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ( ،)BS 13500:2013واالب��ت��ك��ار
( )ISO 56002:2019ك�أول هيئة احتادية ،وب�إدارة
املعرفة( ، )ISO 30401:2018وامل�شرتيات امل�ستدامة
( - )ISO 20400:2017ك ��أول جهة احت��ادي��ة على
م�ستوى الدولة  -من قبل �شركة "لويدز ريجي�سرت
كواليتي �أ�شورن�س العاملية".
وكانت الهيئة �أعلنت �سابقا عن ح�صولها على �شهادة
موا�صفة "�أيزو" �إدارة املخاطر ،ISO 31000:2018
لي�صبح �إجمايل عدد موا�صفات "�أيزو" التي ح�صلت
عليها منذ مطلع  2020خم�س �شهادات مطابقة ،يف
�إجناز ي�ؤكد ريادتها يف تطبيق �أعلى املعايري العاملية.
وع�بر �سعادة د .عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي
لهيئة الأوراق املالية وال�سلع عن �سعادته بنجاح الهيئة
يف احل�صول على موا�صفات "الأيزو" اخلم�س خالل
الفرتة القليلة املا�ضية ،ولفت �إىل �أن "ذلك يعك�س اجلهود
التي تبذلها على �صعيد االرت �ق��اء ب ��الأداء التنظيمي
والإداري داخ�ل�ه��ا ،و�سعيها ال� ��د�ؤوب ل�ضمان كفاءة
العمل من �أج��ل حتقيق االه��داف التي تتطلع �إليها".
و�أكد على �أن "احل�صول على موا�صفات "الأيزو" يعزز
ثقافة االبتكار والإب��داع وجودة اخلدمات ويوحد �أطر
ومنهجيات الأن�شطة ويربطها بالأهداف اال�سرتاتيجية
ومعايري الأداء و�أهمها معايري احلوكمة امل�ؤ�س�سية".
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن "مبادئ احلوكمة الر�شيدة
ال �ت��ي تبنتها ال�ه�ي�ئ��ة ت���ش�م��ل ال��رق��اب��ة واالن �� �ض �ب��اط،
وامل�س�ؤولية وامل�ساءلة ،والتنمية امل�ستدامة ،النزاهة
والقيم الأخالقية و�سيادة القانون ،والعدالة وامل�ساواة،
واال��س�ت�ق�لال�ي��ة ،واالف �� �ص��اح وال���ش�ف��اف�ي��ة ،وال���ش��راك��ة
والتعاون ،مع الرتكيز على خدمة املتعاملني ،مبا يتيح
اال�ستخدام الأمثل ملوارد الهيئة وحتقيق النمو امل�ستدام
وت�شجيع االنتاجية وحت�سني فعالية وك�ف��اءة �إدارة
العمليات ودعم وتعزيز ثقة جميع املتعاملني وال�شركاء
وامل�ستثمرين".
ب��دوره� ،أ�شاد �سعادة حممد خليفة احل�ضري نائب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�خ��دم��ات امل��ؤ��س���س�ي��ة الرئي�س
التنفيذي لالبتكار ،ب��الإجن��از ال��ذي حتقق بح�صول
الهيئة على خم�س �شهادات مطابقة موا�صفات �أي��زو
خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من  ،2020م�ؤكد ًا �أن ذلك
ميثل �إ�ضافة مهمة لر�صيد �إجن ��ازات الهيئة ويعك�س
حر�صها على ترجمة ر�ؤية العمل احلكومي يف الإمارات
القائم على التميز ،وحتقيق طموحات القيادة الر�شيدة
يف �أن ن�ك��ون م��ن �أف�ضل دول ال �ع��امل ،وات �ب��اع �أف�ضل
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املعايري العاملية مبا يجعل الهيئة يف املقدمة بني اجلهات
املناظرة �إقليمي ًا وعاملي ًا،
و�أو�ضح �أن هذا الإجناز مر بعدة مراحل مت خاللها
م��راج�ع��ة ك��اف��ة الإج � ��راءات والتطبيقات يف منهجية
ال�ع�م��ل ،وال�ت��أك��د م��ن تلبية معايري الأداء امل�ؤ�س�سي
مبهنية عالية يف جماالت احلوكمة واالبتكار واملعرفة
وامل�شرتيات امل�ستدامة ،واتباع خطوات املنهج العلمي

ال�صحيح ،وفعالية العمليات التي يتم تنفيذها وفق
�أعلى مبادئ �إدارة اجلودة.
من جانبه ،ق��ال �أمي��ن كتيلي مدير تطوير الأعمال
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا يف لويدز ريجي�سرت
كواليتي �أ�شوران�س :قيمت "لويدز ريجي�سرت" هيئة
الأوراق املالية وال�سلع ك�أول جهة احتادية على م�ستوى
الهيئات االحت��ادي��ة على املوا�صفات الإر��ش��ادي��ة ذات

العالقة مبوا�صفات احلوكمة امل�ؤ�س�سية واالبتكار
وك�أول جهة احتادية على م�ستوى الهيئات والوزارات
على املوا�صفات الإر�شادية لإدارة املعرفة وامل�شرتيات
امل�ستدامة .ونتمنى دوام التوفيق والتميز للهيئة
وكوادرها".

«الهيئة» حت�صل على �شهادة مطابقة ملعيار دويل لإدارة املخاطر

احلوكمة امل�ؤ�س�سية
ح�صلت الهيئة على موا�صفة احلوكمة امل�ؤ�س�سية
" "BS 13500:2013نتيجة لتطبيقها معايري ومبادئ
احلوكمة الر�شيدة لقطاعات الهيئة ،مت�ضمنة اجلوانب
املالية والعمليات والأهداف اال�سرتاتيجية والت�شغيلية
والتنظيمية والقانونية والعمالء وا�ستمرارية الأعمال
و�إدارة الأزمات والكوارث وال�صحة وال�سالمة املهنية.
وي�أتي احل�صول على هذا االعتماد بعد عمليات تدقيق
�شاملة �أجراها معهد "لويدز" ل�ضمان مطابقة العمليات
بالهيئة مع املعايري العاملية ،والتي �أثبتت جدارة الهيئة
يف تطبيق �أف�ضل معايري احلوكمة لالرتقاء بالعمل
احلكومي وحتقيق التميز يف اخلدمات املقدمة.

�إدارة االبتكار
"ISO

ح�صلت الهيئة على موا�صفة �إدارة االبتكار
 "56002:2019نظري دعمها و�إدارت�ه��ا لالبتكار مبا
يحقق التطور والتح�سني يف تقدمي اخلدمات و�إدارة
العمليات ،ومبا يتوافق مع توجهات احلكومة ويحقق
ا�سرتاتيجية االبتكار يف الهيئة.
وم��ن خ�لال احل�صول على ه��ذه املوا�صفة� ،أثبتت
الهيئة قدرتها على ا�ستخدام عن�صر االبتكار كعامل
رئي�سي يف �إدارة عملياتها و�أن�شطتها ،مكنتها من
ا�ستغالل الفر�ص املتاحة بال�شكل الأم �ث��ل والتعامل
ال�ف�ع��ال والتكيف م��ع ال �ظ��روف امل�ت�غ�يرة� ،إىل جانب
تعزيزها لثقافة االبتكار يف بيئة العمل ،ودعمها لأن�شطة
االبتكار وامل�شاركة يف امل�شاريع املبتكرة ،واالطالع على
�أف�ضل ال�ت�ج��ارب وامل�م��ار��س��ات مب��ا يعود بالنفع على
الهيئة وعلى قطاع الأوراق املالية بالدولة ب�شكل عام.

�إدارة املعرفة
وت��أك�ي��د ًا على جن��اح الهيئة يف تبني نظام �إدارة
املعرفة ت�ستفيد منه كافة �إداراتها ووحداتها التنظيمية
وي�شمل كافة املجاالت واملعارف ال�ضمنية وال�صريحة
م��ن م �ه��ارات وم�ع�ل��وم��ات وخ�ب��رات ،ح�صلت الهيئة
على �شهادة املطابقة ملوا�صفة �إدارة املعرفة "ISO
 ،"30401:2018الأم� ��ر ال� ��ذي ي�ظ�ه��ر م ��دى متيز
ا�سرتاتيجية الهيئة وال�سيا�سات واملنهجيات التي
تتبعها يف انتاج ون�شر املعرفة .وتلتزم الهيئة بتطبيق
م�ب��ادئ �إدارة املعرفة م��ن خ�لال �إط�ل�اق �سيا�سة تعمل
على تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية ذات ر�ؤي��ة و�أه��داف
وا�ضحة وفق ًا لتوجهات احلكومة الر�شيدة ،وت�ضمن

ح�صلت هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع على
�شهادة املطابقة للمعيار الدويل لإدارة املخاطر ذات
العالقة مبوا�صفة " "ISO 31000:2018من �شركة
"لويدز ريجي�سرت كواليتي �أ�شورن�س العاملية"،
وذل� ��ك يف �إط � ��ار ج �ه��وده��ا ال��رام �ي��ة �إىل تطبيق
ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر وتطوير نظام عمل
متكامل ي�ضمن ا�ستمرارية الأعمال ،مبا يتوافق مع
املعايري الدولية.
ت�سلم �سعادة د .عبيد الزعابي ،الرئي�س التنفيذي
للهيئة �شهادة املطابقة من �أمين كتيلي ،مدير تطوير
الأعمال مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا والهند
ب���ش��رك��ة "لويدز" ،وذل ��ك يف م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة ب��دب��ي،
بح�ضور عثمان �آل علي ،مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
وامل�ستقبل بالهيئة.
وتعد الهيئة �أول جهة احتادية حت�صل على �شهادة

�إ�شراك جميع موظفي الهيئة بفاعلية وكفاءة يف بناء
هوية وثقافة م�ؤ�س�سية تتبّنى �أف�ضل املمار�سات العاملية،
مع االلتزام با�ستدامة تقدمي املبادرات وامل�شاريع ت�شمل
ن�شر وتنمية املعرفة يف الهيئة ،واالمتثال للمتطلبات
التنظيمية ،والعمل على حت�سني املنهجية م��ن خالل
املراجعة امل�ستمرة مل�ستويات الأداء وحتقيق الأهداف
مبا ي�ساهم يف تطوير �إدارة املعرفة.

ا�ستدامة امل�شرتيات
جاء ح�صول الهيئة على االعتماد اخلا�ص مبوا�صفة
�أي ��زو ا��س�ت��دام��ة امل���ش�تري��ات ""ISO 20400:2017

تطبيق املوا�صفة الإر�شادية املتعلقة ب�إدارة املخاطر
ذات ال�ع�لاق��ة مب��وا��ص�ف��ة ""ISO 31000:2018
للتطبيق ال�ك�ل��ي م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة "لويدز" ،على
كافة قطاعات الهيئة ويف ع��دد من النطاقات التي
ت�ت���ض�م��ن امل �خ��اط��ر امل��ال �ي��ة ،وخم��اط��ر ال�ع�م�ل�ي��ات،
وخم��اط��ر الأه� ��داف اال�سرتاتيجية والت�شغيلية،
واملخاطر القانونية والتنظيمية ،وخماطر احلوكمة
امل�ؤ�س�سية� ،إىل جانب املخاطر املرتبطة بالعمالء
وامل��ال�ي��ة وا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال و�إدارة الأزم ��ات
والكوارث وال�صحة وال�سالمة املهنية.
ي���ش��ار �إىل �أن منظمة "الآيزو" ه��ي املنظمة
الدولية للمقايي�س ،وتتوىل و�ضع ون�شر املعايري
وامل�ق��اي�ي����س ال��دول �ي��ة ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ،وه��ي
منظمة غري حكومية لها مكاتب ومعاهد معتمدة يف
 195دولة ،ويقع مقرها الرئي�س ب�سوي�سرا.

يف �إط ��ار ج�ه��وده��ا ال��رام�ي��ة اىل تعزيز دوره ��ا جتاه
االقت�صاد واملجتمع والبيئة ،وذل��ك م��ن خ�لال و�ضع
منهجية خا�صة با�ستدامة امل�شرتيات لإدارة وتطبيق
اال�ستدامة يف حماور االقت�صاد وامل�س�ؤولية املجتمعية
والبيئية �ضمن عمليات ال�شراء.
وتهدف منهجية امل�شرتيات بالهيئة �إىل و�ضع وتعزيز
ثقافة اال�ستدامة كممار�سة مت�أ�صلة �ضمن �إجراءاتها،
لرتاعي املحاور املتعلقة ب�أخالقيات العمل ومكافحة
الف�ساد ،وحقوق الإن�سان والعمال ،والبيئة ،و�إدارة
�سل�سلة القيمة امل�ضافة ،ومبد�أ ال�شراكة وامل�شاركة مع
ال�شركاء ،والتوا�صل و�إعداد التقارير.
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اجلهات التنظيمية والأ�سواق املالية بالإمارات ت�شارك «�أيو�سكو»
يف فعاليات «�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي»
�شاركت هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق �أبوظبي
للأوراق املالية و�سوق دبي املايل وبور�صة دبي للذهب
وال�سلع و�سوق �أبوظبي العاملي والأكادميية التابعة
ل��ه و�سلطة دب��ي للخدمات امل��ال�ي��ة  DFSAوبور�صة
نا�سداك دب��ي ومعهد املحللني املاليني وق�ن��اة �سي �إن
بي �سي عربية يف فعاليات "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي"
الذي نظمته "�أيو�سكو" بدء ًا من � 4أكتوبر يف خمتلف
الأ� �س��واق املالية العاملية ،مب�شاركة هيئات وجهات
رقابية متثل ماال يقل عن  70دولة �أع�ضاء يف املنظمة.
وا�ستهدفت فعاليات "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي"
 ،2020تعزيز الثقافة املالية لدى امل�ستثمرين والرتكيز
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط امل���ايل يف ات �خ��اذ ال��ق��رارات
اال�ستثمارية ،ومناق�شة ت�أثريات جائحة (كوفيد )19-
على الأ�سواق املالية العاملية.
وتهدف املبادرة �إىل تعزيز ثقافة امل�ستثمرين على
ال�صعيد العاملي واحل�ف��اظ على حقوقهم عرب ت�ضافر
جهود كافة اجلهات امل�شرفة على قطاع الأوراق املالية
وال�سلع يف ال ��دول الأع���ض��اء يف املنظمة ،وتوظيف
خمتلف و�سائل االت�صال والقنوات الإعالمية والو�سائط
الرقمية لتعزيز الثقافة اال�ستثمارية والتعريف بالدور
املنوط بالهيئات الرقابية والأ�سواق املالية يف حماية
امل�ستثمرين".
وت�ضمنت "فعاليات "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي"
حلقات نقا�شية عرب تقنيات االت�صال الإلكرتوين �أقيمت
يف �أبوظبي ودبي ،من بينها حلقة نقا�شية تفاعلية عن
"�أهمية التخطيط املايل يف اتخاذ القرار اال�ستثماري
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يف �ضوء جائحة كورونا".
كما ت�ضمنت فعاليات الأ�سبوع ملتقى �أقيم باال�شرتاك
م��ع جامعة �سكاي الي��ن وت �ن��اول بالبحث وال��درا��س��ة
"�أو�ضاع الأ��س��واق املالية العاملية يف �ضوء جائحة
كوفيد."19 -
وف� ً
ضال ع��ن ذل��ك ،نظمت �أك��ادمي�ي��ة �سوق �أبوظبي
العاملي ور�شة عمل بعنوان "النزاهة يف العمل – ت�أثري
النزاهة على حماية امل�ستثمرين" ،وكذلك ور�شة عمل
�أخرى تناولت كيفية "اال�ستفادة من التمويل الإ�سالمي
لتعزيز حماية امل�ستثمرين والوعي اال�ستثماري" ،فيما
�شاركت �سلطة دب��ي للخدمات املالية مبقابلة �إذاعية
حية مت بثها عرب �إذاع��ة "عني دبي" تناولت املبادرات
�ضمن "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي" و�إر�شادات ون�صائح
خا�صة برحلة تعامل امل�ستثمرين يف العامل االفرتا�ضي
وكيفية �إدارة �أموالهم واملنافع واملخاطر املرتتبة على
ذلك ،و�أهمية الت�أكد من تعاملهم مع �شركة مرخ�صة من
اجلهة التنظيمية.
وت�ضمنت فعاليات "�أ�سبوع امل�ستثمر العاملي"
تكثيف حمالت و�أن�شطة التوعية مبا يف ذل��ك فقرات
ت��وع �ي��ة ي��وم �ي��ة م��ر� �س��وم��ة ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ات ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي وف�ق��رات توعية ن�صية بال�صحف ،وذل��ك
خالل الفرتة من � 4إىل � 8أكتوبر .2020
وا�ستهدفت م�شاركة اجلهات ال�ست امل�شاركة يف
تعزيز �صورة ومكانة دولة الإمارات ك�أحد �أهم املراكز
املالية يف املنطقة والعامل ومبا يتفق مع ر�ؤية الإمارات
ب ��أن تكون �ضمن الأف�ضل عاملي ًا� ،إ�ضافة �إىل تعزيز

مهارات ومعارف املتداولني يف ال�سوق املايل مبا ي�سهم
يف حتقيق �أداء �أف�ضل بالأ�سواق.
ي�شار �إىل �أن املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
"�أيو�سكو"  ،IOSCOالتي ت�أ�س�ست عام  ،1983تعد
اجلهة املرجعية العاملية فيما يخت�ص بو�ضع املعايري
ال��دول�ي��ة يف جم��ال �أ� �س��واق الأوراق امل��ال�ي��ة ،وت�ضم
املنظمة يف ع�ضويتها هيئات الرقابة على الأوراق
املالية بالإ�ضافة �إىل البنك ال��دويل و�صندوق النقد
الدويل وعدة �أ�سواق مالية وم�ؤ�س�سات مالية ونقدية
خمتلفة ويزيد عدد �أع�ضائها عن  200ع�ضو ،من بينها
 115هيئة وجهة رقابية على الأوراق املالية ،وتتوىل
اجلهات الرقابية الأع�ضاء باملنظمة الإ�شراف والرقابة
ع�ل��ى م��ا ي��زي��د ع��ن  %95م��ن الأ�� �س ��واق امل��ال�ي��ة ح��ول
العامل .وت�سعى املنظمة �إىل توثيق �أوا�صر التعاون
ب�ين هيئات ال��رق��اب��ة الأع���ض��اء فيها وتطوير معايري
الرقابة على �أ�سواق الأوراق املالية للحفاظ على تداول
عادل و�شفاف وبكفاءة عالية ،وكذلك تبادل املعلومات
واخل�برات ما بني ه��ذه الهيئات والعمل على توحيد
معايري الرقابة.
كما ت�سعى املنظمة كذلك لتعزيز حماية امل�ستثمرين
وتعزيز ثقة امل�ستثمرين يف �سالمة �أ�سواق الأوراق
املالية ،من خالل تبادل املعلومات وتعزيز التعاون يف
جمال الرقابة والتنفيذ �ضد املمار�سات غري ال�سليمة،
وكذلك يف جمال الإ�شراف على الأ�سواق والو�سطاء
يف الأ�سواق.

أضافت جائزة دولية جديدة

«الهيئة» تفوز بجائزة «الإ�سهامات املتميزة يف جمال التمويل ال�شامل للعام »2020

اخ�ت��ارت جلنة التحكيم مبجلة «كابيتال فاينان�س
�إنرتنا�شيونال» هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة
الإم��ارات العربية املتحدة للفوز بجائزة "الإ�سهامات
املتميزة يف جمال التمويل ال�شامل للعام ."2020
ووف�ق� ًا لتقرير جلنة التحكيم باملجلة التي ت�صدر
م��ن اململكة امل�ت�ح��دة ،مت منح اجل��ائ��زة للهيئة تقدير ًا
ل�ل�أ��س��ا���س ال��را� �س��خ ال ��ذي ت��رت�ك��ز عليه ر�ؤي ��ة الهيئة،
واملتمثل يف روح التعاون الذي تتمتع به على ال�صعيد
املهني وا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل حتقيق اال�ستدامة،
واعتمادها �أح��دث النظم التقنية ال�ه��ادف��ة �إىل ت�أمني
بيئة العمل عن بعد و�ضمان ا�ستمرارية الأع�م��ال يف
ظ��ل جائحة كوفيد� . 19-إ��ض��اف��ة �إىل ح��ر���ص الهيئة
على ا�ستطالع �آراء �أ�صحاب امل�صلحة حول م�سودات
ال �ق��رارات م��ن خ�لال ال�ب��واب��ة الإل �ك�ترون �ي��ة؛ م��ا مينح

اجلمهور فر�صة للم�شاركة يف عملية �صنع القرار".
وو�صف تقرير املحكمني الهيئة ب�أنها جهة رائ��دة
و�شريك �صاحب �سمعة رفيعة ومرموقة يف الأ�سواق
النا�شئة ،ون ��وه �إىل �أن �ه��ا تعمل ب���ص��ورة وثيقة مع
جمموعة البنك الدويل فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية
وامل�سائل املت�صلة باحلوْكمة على امل�ستوى الدويل.
ولفت التقرير �إىل �أن الهيئة لديها قنوات توا�صل

اجتماعي ن�شطة ،وتعمل على توظيف التطبيقات الذكية
توظيف ًا فعا ًال.
و�أ��ض��اف تقرير اجل��ائ��زة �أن الهيئة و�ضعت قائمة
�أولويات ا�سرتاتيجية هدفت �إىل تعزيز ال�شمول املايل
ومتكني املر�أة ودعم الدور الذي ت�ؤديه يف الهيئة وعلى
م�ستوى ال�صناعة .وت�سعى الهيئة �إىل االنتقال ب�أ�سواق
ر�أ�س املال �إىل النموذج الأفقي و�إىل رفع ن�سبة متثيل
امل��ر�أة يف جمال�س الإدارة .وتهدف الهيئة �أي�ض ًا �إىل
تعزيز �أ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية و�إىل �إيجاد �أ�سواق
مالية م�ستدامة بالعمل م��ع هيئات وج�ه��ات حكومية
�إقليمية؛ لفتح �سقف اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة،
الأم��ر ال��ذي ي�ساعد على و�ضع معايري �صارمة متنح
الأولوية لأداء م�ؤ�شرات احلوْكمة البيئية واالجتماعية
وحوْكمة ال�شركات.

«الأوراق املالية» تنظم ملتقى حول التخطيط املايل
نظمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع جل�سة حوارية
بعنوان " �أهمية التخطيط امل��ايل يف ات�خ��اذ القرار
اال�ستثماري يف �ضوء جائحة كوفيد  ،"19وذلك يف
�إطار الأ�سبوع العاملي لتوعية امل�ستثمر ،افتتح اجلل�سة
�سعادة د.عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة.
وحت��دث ويليام طعمه من معهد املحللني املاليني
امل �ع �ت �م��دي��ن( ،)CFA Instituteع��ن دور م��دي��ري
اال�ستثمار يف تدعيم اال�ستثمار طويل الأجل ،م�شريا
�إىل �أن امل�ستثمرين هم يف مقدمة اهتمامات مديري
اال�ستثمار ،حيث يعمل مديرو اال�ستثمار على حتديد
الأهداف واملخاطر املحتملة والعائد املتوقع ،وو�ضع
اخلطة اال�ستثمارية املنا�سبة.
من جهته� ،أكد حممد علي يا�سني من �شركة الظبي
كابيتال ،على �أهمية حماية امل�ستثمرين الأقلية ،خا�صة
يف ظل تداعيات �أزمة كورونا ،والتباط�ؤ الذي حدث،
وت�أثر �أرباح ال�شركات �سلب ًا ،ومن جهة �أخرى �إعطاء
الفر�صة الكاملة لهم للم�شاركات يف ال�ق��رارات التي
تتخذها اجلمعيات العمومية لل�شركات ،وع��دم ترك
ال�ساحة لكبار امل�ساهمني فقط.

توجيه املدخرات
وحت��دث عمر ال�سركال ،وحممد ت��رمي الزعابي،
ممثلي �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،عن دور ال�سوق
يف �إتاحة الفر�صة للم�ستثمرين لتوجيه مدخراتهم،
و�أن ال�سوق يعمل على تبني وا�ستخدام التكنولوجيا

احلديثة مثل البلوك ت�شني وال��ذك��اء اال�صطناعي،
ويعمل على �أمتتة جميع اخلدمات وتطوير البيانات
واال��س�ت�ف��ادة منها ،و�أن ال���س��وق حري�ص ج��د ًا على
حماية البيانات وتوفريها مبا يخدم م�صالح و�أهداف
امل�ستثمرين ،م�شريين �إىل �أن ال�سوق ح�صل للمرة
الثانية على جائزة ال�سوق امل��ايل الأك�ثر ابتكار ًا يف
عام  2020من خالل من�صة "�سهمي" وامل�شارك يف
مبادرات حكومة �أبوظبي.
وت�ت�ي��ح امل�ن���ص��ة اخل��دم��ات ال��رق�م�ي��ة للم�ستثمر
وحتويل ونقل الأوراق املالية بني ح�سابات امل�ستثمر
وبينه وبني �أبنائه الق�صر ،والت�صويت عن بعد يف
اجلمعيات العمومية ،و�إ�صدار ال�شهادات والتقارير
عن ال�سهم املرهونة واملحجوزة ،والأرباح النقدية.

العقود امل�ستقبلية
م��ن ج�ه�ت��ه ،حت ��دث ال���س�ي��د �أمي ��ن ال �� �س �ط��ري من
نا�سداك دبي عن ا�ستخدام العقود امل�ستقبلية ،و�أنها
�ضمن الأدوات التي ت�ؤدي لتوازن الأ�سواق ،وتتيح
للم�ستثمرين ال�ت�ن��وي��ع يف حم��اف�ظ�ه��م ،ف���ض�ل ًا عن
ا�ستخدامها ك ��أدوات حتوط �ضد املخاطر ،و�أن��ه من
�ضمن امل�شتقات العقود امل�ستقبلية ،اخليارات ،عقود
ال �ف��روق��ات ،.....وق��دم عر�ض ًا تقدميي ًا مف� ً
صال عن
�أن��واع امل�شتقات وا�ستخداماتها والفرق بينها وبني
الأ�سهم.
كما حتدث �سيد بيكاب -املدير التجاري ،وعبدالله

ال��ه��رم��وزي -رئ �ي ����س ق���س��م امل �� �ش��ارك��ة وال �ت��وا� �ص��ل
املجتمعي ،يف بور�صة دب��ي للذهب وال�سلع خالل
الفعالية.
وتطرق ب�شار اجلرعتلي (�إعالمي وحملل) ،عن
دور الإعالم اجلاد يف تو�ضيح املعلومة االقت�صادية،
واملالية.

�أهم التو�صيات
 �ضرورة حماية امل�ستثمرين الأقلية. تنويع الأدوات اال�ستثمارية �أمام امل�ستثمرين. ا��س�ت���ش��ارة املتخ�ص�صني ق�ب��ل ال��دخ��ول يف �أيا�ستثمار.
 ا�ستخدام التكنولوجيا املالية واحلديثة. تفعيل دور �آليات التوا�صل وامل�شاركةالإلكرتونية. تقدمي ال�شركات عر�ض ًا للبيانات املالية ب�شكلمي�سر.
 توعية امل�ستثمر ب�أهمية دوره يف اتخاذ القراراتاملهمة لدى ال�شركة.
 �إظهار حتفظات مدققي احل�سابات ب�شكل ملحوظللم�ساهمني.
 فهم الأدوات اال�ستثمارية والأ��ص��ول البديلة منحيث ال�ع��وائ��د وامل�خ��اط��ر وكيفية ا�ستخدامها يف
املحفظة.
 التوعية والتثقيف على جميع اال�صعدة للم�ستثمرينوامل�شاركني يف الأ�سواق.
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للمرة األولى في المنطقة

ملتقى �إلكرتوين م�شرتك للهيئة واحتاد البور�صات 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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نظمت هيئة الأوراق املالية ال�سلع بالتعاون مع
احت��اد ال�ب��ور��ص��ات العربية ،ع�بر الإن�ترن��ت ،امللتقى
امل�شرتك الأول ملناق�شة الـ "تقنيات الرقابية واال�شرافية
"�سوبر تيك" للهيئات املنظمة لأ�سواق املال".
 افتتح امللتقى ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور عبيد ال��زع��اب��ي،
الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع ،نائب
رئي�س منظمة "�أيو�سكو" ،كما �سلط ال�سيد /رام��ي
الدكاين الأم�ين العام الحت��اد البور�صات العربية يف
كلمته ال�ضوء على �أهمية تقنيات الرقابة والإ�شراف
و�صلتها باملنطقة العربية.
ت�ضمن امللتقى عر�ض ًا تقدميي ًا م�صور ًا �أعده ممثلو
هيئة ال�سلوك املايل يف اململكة املتحدة حول ا�ستخدامهم

للتقنيات ال�سحابية يف �سبيل تقدمي معلومات ور�ؤى
حتليلية .وت�لا العر�ض حلقة نقا�شية �ض َّمت ممثلني
رفيعي امل�ستوى من بور�صة البحرين ،و�شريف �سامي
رئي�س هيئة الرقابة املالية ال�سابق مب�صر ،وم�ؤ�س�سة
«�إرن�ست �آن��د يونغ �سنغافورة» ،واحت��اد البور�صات
العربية ،و�شركة «�أك�سنت�شر ال�شرق الأو�سط» ،و�شركة
«فينتك جاالك�سي» ،بحثوا فيها التحديات التي تقف
عائق ًا �أمام تطور تقنيات الرقابة والإ�شراف يف املنطقة
العربية.
وقال الدكتور عبيد الزعابي -رئي�س جلنة الأ�سواق
النامية والنا�شئة يف منظمة " - IOSCOتدعم تقنيات
ال��رق��اب��ة والإ� �ش��راف ال�ت��ي توظفها الهيئات الرقابية

والإ�شرافية مثل الذكـاء اال�صطناعي والتعلم
الآيل عمليات الرقابة والإ�شراف ،وقد برزت
للواجهة يف الآون��ة الأخ�يرة ،وحظيت بقبول
كبري يف �أو�ساط الهيئات الرقابية والتنظيمية
يف جميــع �أنحاء العامل .وهناك �أمثلة بارزة
على توظيف ه��ذه التقنيات من قبل الهيئات
املُ ِّ
نظمة لأ�سواق ر�أ�س املال يف العامل �أجمع".
و�أ� �ض��اف �أن��ه "يف ظ��ل جائحة (كوفيد)19 -
التي نعي�شها اليوم والتغريات ال�سريعة التي
ت�شهدها الأو��ض��اع االقت�صادية ،جند �أن نظم
جمع البيانات وحتليلها والت�أثري الذي حتدثه
يف تقنيات ال��رق��اب��ة والإ�� �ش ��راف والتقنيات
التنظيمية ت �ع � ّد �أدوات مهمة ك��ون�ه��ا تـقدم
معلومات �آنية و�أكرث دقة ب�ش�أن ال�سالمة املالية،
الأم ��ر ال��ذي يح ِّتم على امل�ؤ�س�سات الكبرية
تقدمي تقارير يف البيانات الأ�سا�سية .وي�صبح
اخل�ي��ار امل�ت��اح ه��و اختيار كيفية اال�ستجابة
ل �ه��ذه ال �ت �غ�يرات :مب �ق��اوم��ة ال���ض�غ��وط التي
متار�سها القوى اخلارجية وتق ُّبل حالة انعدام
اال�ستقرار التي تعي�شها الأ��س��واق املالية عن
طريق العمل اجل��اد وال��د�ؤوب مع امل�ؤ�س�سات
وع�ب�ر احل���دود ب �ه��دف �صياغة جم�م��وع��ة من
النتائج الإيجابية التي ت�ش ِّكـل ثمرة الر�ؤية
والقيادة واحلوكمة ال�سليمة".

الإبالغ الفوري عن املعلومات
و�أ� �ض��اف ال��زع��اب��ي "فيما يخ�ص �أ� �س��واق
ر�أ� ��س امل��ال الإم��ارات �ي��ة ،فقد �أط�ل�ق��ت الهيئة،
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �إح � ��دى ك�ب�ري ��ات ال �� �ش��رك��ات
الرائدة يف جمال تقنية املعلومات ،م�شروع ًا
ي�سمح جلميع امل�شاركني يف ال�سوق بالإبالغ
ع��ن امل�ع�ل��وم��ات حلظة ح��دوث�ه��ا وت �ب��ادل هذه
املعلومات وتقا�سمها .وق��د ب��د�أ فريق الهيئة
�أي�ض ًا العمل بالفعل على ن�شر �أدوات الرقابة
والتنفيذ الإلكرتونية يف �سبيل حتقيق رقابة
مالية فاعلة".
وتر ِّكز تقنيات الرقابة والإ��ش��راف عموم ًا
على �أمتتة الإج ��راءات الإداري ��ة والت�شغيلية
وتي�سريها ،ف� ً
ضال عن رقمنة البيانات وحت�سني
�أ�سلوب حتليلها لدى الهيئات التنظيمية .ومن
ثم ف�إنها تعرب عن تقنيات الهيئات التنظيمية
ذاتها.
و�أكدت النقا�شات التي �شهدها امللتقى على
�أه�م�ي��ة ت��واف��ر جمموعة امل �ه��ارات وال �ق��درات
ال�ضرورية ،واالعتبارات املتعلقة بالتكـاليف،
وتوافر البيانات ،واحلاجة �إلـى عملية حتول
رق�م��ي فاعلة ل�ضمان جن��اح تقنيات الرقابة

والإ�� �ش���راف يف منطقة اخل �ل �ي��ج .وق ��د متت
مناق�شة خمتلف اجل��وان��ب املتعلقة بتطوير
حلول تقنيات الرقابة والإ�شراف لدى الهيئات
التنظيمية م��ن زاوي� ��ة م��ا �إذا ك �ـ��ان ينبغي
تطوير هذه احللول من قبل الهيئات نف�سها،
�أم تعهيد املهمة �إىل مزودي اخلدمات التقنية
وامل�ست�شارين ب�سبب احل�سا�سية املحيطة بهذه
التقنيات.
و قال ال�سيد رامي الدكـاين ،الأم�ين العام
الحتاد البور�صات العربية ،يف كلمته �إن "ثمة
الكثـري من الفر�ص لتوظيف تقنيات الرقابة
والإ�شراف يف العديد من جماالت اخلدمة يف
�أ��س��واق ر�أ���س امل��ال بهدف حت�سني التوا�صل
مع امل�ستثمرين .وينبغي على �أ��س��واق ر�أ���س
املال متهيد الطريق �أمام الأجيال الأ�صغر �سن ًا
للبدء يف اال�ستثمار فيـها؛ ويف حال �إذا مل تكن
الأ�سواق على قدر من الإب��داع ،ف�إنها �سرعان
ما �ستخلو من امل�ستثمرين الأف��راد .ويحر�ص
احت��اد البور�صات العربية على معاجلة هذه
الق�ضايا".

�إدارة خماطر الأ�سواق
ب ��دوره ��ا ،ذك ��رت ال���س�ي��دة ن��رج����س ف��روخ
جمال ،الرئي�س التنفيذي للعمليات يف بور�صة
البحرين" :بو�صفنا �إح��دى امل�ؤ�س�سات ذاتية
التنظيم ،ف�إننا يف بور�صة البحرين منار�س
رقابة فاعلة ،ونلتـزم بالتحقيق يف الأن�شطة
امل�ث�يرة لل�شك التي ق��د تتم يف ال�سوق .ومن
�أجل ك�سب ثقة م�ستثمرينا ،يتعني علينا ت�أكيد
ق��درت�ن��ا على م��راق�ب��ة خمتلف الأن�شطة التي
جتري بالأخذ يف االعتبار التعقيدات املحيطة
مبعامالت الأوراق املالية التي يتم تنفيذها يف
الأ�سواق عرب احلدود وبعمالت متعددة.
و�أكد �شريف �سامى ،الرئي�س ال�سابق للهيئة
العامة للرقابة املالية مب�صر ،على �أن التقنيات
احلديثة تتيح �أدوات �أكرث كفاءة لإدارة خماطر
الأ���س��واق امل��ال�ي��ة ،وحتقيق �سرعة �أك�ب�ر يف
اكت�شاف التالعبات والتحذير من املمار�سات
ال�ت��ي ق��د ت��ؤث��ر على ا�ستقرار التعامالت �أو
حقوق امل�ستثمرين.
ون� ��وه ف � ��ارون م �ي �ت��ال ،رئ �ي ����س � �ش ��ؤون
الأ�سواق النا�شئة يف رابطة دول «�آ�سيان» يف
م�ؤ�س�سة «�إرن�ست �آند يونغ» �إىل �أن "تقنيات
الرقابة والإ��ش��راف متكن الهيئات التنظيمية
من تبني التغريات التي تطر�أ على اخلدمات
املالية نتيجة حلجم م��زودي احل�ل��ول اجل��دد
و�سرعتهم ،وحاالت اال�ستخدام ،والبيانات".

«الهيئة» و«التربية والتعليم»
تتعاونان لتوعية طلبة المدارس
��ش��ارك��ت هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع يف ال�برن��ام��ج ال�صيفي
الطالبي الإث��رائ��ي ال��ذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم عرب تقدمي
حما�ضرات وور�ش بتقنيات االت�صال عن بعد عمل لعدد كبري من طلبة
املدار�س (احللقة الثالثة) الذكور والإناث املرحلة العمرية من 17-14
�سنة ،وذلك بهدف ن�شر الثقافة املالية بني طالب وطالبات املدار�س..
تناولت املحا�ضرات وور���ش العمل املقدمة مو�ضوعات خمتلفة
�شملت على :التخطيط امل��ايل ال�شخ�صي واالدخ��ار ،والتكنولوجيا
احلديثة وا�ستخداماتها يف التمويل ،وت�أ�سي�س امل�شاريع احلديثة
وريادة الأعمال ،ونبذة تعريفية عن الأ�سواق املالية والتنظيم املايل
والهيئة ودورها الرقابي والفرق بني الهيئة والأ�سواق املالية بالدولة،
ومقدمة عن �أ�سواق ر�أ�س املال ،وكيفية ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة
وامل�ساهمة فيها .ت�أتي م�شاركة الهيئة �ضمن جهود ق�سم التوعية
وال�شمول املايل بالهيئة يف تعزيز الوعي اال�ستثماري بني خمتلف
فئات املجتمع ،ويف �إط��ار "امل�شروع الوطني للتوعية اال�ستثمارية
وال�شمول املايل".

التخطيط املايل
قدم املادة العلمية والفنية للفعالية من الهيئة كل من خالد العبيديل
رئي�س ق�سم و�سطاء �أ�سواق ر�أ�س املال ،و�أ�سماء خمي�س املانع رئي�س
ق�سم متويل ال�شركات ،و�سهي رجب خبري �أ�سواق مالية ،وعبدالله �آل
علي م�ساعد حملل مايل .وقد عر�ض العبيديل يف حما�ضرته للتخطيط
امل��ايل ال�شخ�صي واالدخ��ار وارتباطهما الوثيق با�ستقرار الأح��وال
ال�شخ�صية للأفراد والأ�سر ،و�أهمية تر�سيخ التخطيط املايل واالدخار
يف �أذه���ان ال�شباب يف امل��راح��ل ال��درا��س�ي��ة ال�سابقة على املرحلة
اجلامعية.
من جانبها ،عر�ضت �أ�سماء املانع لأنواع ال�شركات ،وع َّرفت ال�شركة
امل�ساهمة العامة على �أنها �شركة يتم تكوينها ح�سب القانون بر�أ�س مال
مق�سم �إىل �أجزاء مت�ساوية ي�سمى كل جزء منها �سهم ًا يكتتب فيه دون
احلاجة �إىل توفر الثقة ال�شخ�صية بني املكتتبني ،وذلك للقيام بغر�ض ما
�أو �أغرا�ض معينة بهدف احل�صول على الربح الذي يوزع بني امل�ساهمني،
و�أنواعها .و�أو�ضحت املانع �أهم مزايا ال�شركة امل�ساهمة العامة ،و�أهم
�شروط تكوينها ،وخ�صائ�صها الرئي�سة ،ودواعي تكوينها.

االبتكار يف القطاع املايل
فيما ق��دم��ت �سهى رج��ب حم��ا��ض��رت�ين مت �ح��ورت �أواله��م��ا ح��ول
�أ�سا�سيات اال�ستثمار يف �أ�سواق ر�أ���س امل��ال ،وذل��ك بغر�ض تعريف
الطلبة مبفهوم �أ��س��واق ر�أ���س امل��ال ودوره��ا يف االقت�صاد الوطني
والأدوات وامل�شاركني الرئي�سيني فيها .ومت تناول دور �أ�سواق ر�أ�س
املال من حيث توفري التمويل املنا�سب للحكومات وال�شركات للتو�سع
يف ن�شاطاتها وبذلك تقدم الأ�سواق فوائد متعددة للم�شاريع الإنتاجية،
توجيه مدخرات الأفراد.
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�سوق �أبوظبي يطلق البيع على املك�شوف املغطى
�أطلق �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية «خدمة البيع
على املك�شوف املغطى» ،والتي ت�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية
ال�سوق الرامية �إىل تنويع �آليات و�أدوات اال�ستثمار
وال �ت �ح��وّ ط ،ورف��ع م�ستوى ال�سيولة اال�ستثمارية،
وزي� ��ادة ق�ي��م و�أح �ج��ام ال �ت��داول ال�ستقطاب �شريحة
جديدة من امل�ستثمرين املخت�صني واملتمر�سني بالأدوات
اال�ستثمارية احلديثة لأ�سواق الأوراق املالية.
وق��ال ال�سوق«ي�أتي ذل��ك بعد قيام هيئة الأوراق
املالية وال�سلع مبراجعة واعتماد «�ضوابط البيع على
املك�شوف املغطى» لل�سوق ،والتي تخت�ص ببيع العميل
لأوراق مالية مقرت�ضة �أو �أوارق مالية ،مت التعهد �أو
الت�أكيد ب�إقرا�ضها».
وق��ال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية« :ي�ستند
�سوق �أبوظبي للأوراق املالية �إىل �آلية وبنية ت�شريعية
م�ت�ك��ام�ل��ة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن ع��دم �إخ �ل�ال �أي م��ن الأط� ��راف
ذات العالقة ب�ضوابط البيع على املك�شوف املغطى
ال�صادرة عن ال�سوق ،وذلك من خالل �ضمان بيئة تداول
ا�ستثمارية عادلة و�آمنة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية».
وع �ل��ى ال�صعيد نف�سه ،ف�ق��د ق��ام � �س��وق �أب��وظ�ب��ي
ل��ل ��أوراق امل��ال �ي��ة ب�ت�ع��دي��ل ح��زم��ة � �ض��واب��ط �إق��را���ض
واقرتا�ض الأوراق املالية التي يتم مبوجبها نقل ملكية
الأوراق املالية ب�صفة م�ؤقتة من طرف (املقر�ض) �إىل
�آخر (املقرت�ض) مع التزام املقرت�ض بردها ،بنا ًء على
طلب املقر�ض يف �أي وقت خالل الفرتة املتفق عليها� ،أو
يف نهايتها ،ما مل يتم االتفاق على غري ذلك.
وي�ت��م البيع على املك�شوف املغطى م��ن خ�لال بيع
امل�ستثمر لورقة مالية ال ميتلكها ،على �أن يقوم ب�شرائها
م�ستقب ًال ،وتتم هذه العملية من خالل اقرتا�ض امل�ستثمر
للورقة املالية م��ن خ�لال وكيل �إق��را���ض� ،أو بوا�سطة
�شركة الو�ساطة ،ثم يبيعها مبا�شرة يف ال�سوق ،توقع ًا
منه بانخفا�ض �سعر الورقة املالية ،مع تقدمي ال�ضمانات

الالزمة� ،إما نقد ًا �أو ب�شكل ورقة مالية �أخرى .ويف حال
�صحة توقعه بانخفا�ض ال�سعر م�ستقب ًال ،ميكنه �شراء
ال��ورق��ة م��رة �أخ��رى ب�سعر �أق��ل من �سعر بيعه و�إع��ادة
الأ�سهم للمقر�ض (تغطية البيع املك�شوف) ،وبذلك يكون
حقق ربح ًا ر�أ�سمالي ًا من العملية.
وي��ع��زز ال �ب �ي��ع ع �ل��ى امل �ك �� �ش��وف امل �غ �ط��ى ح���ض��ور
اال�ستثمار طويل الأج��ل ،ويحد من امل�ضاربات ،ومن
�أبرز �إيجابياته رفع م�ستوى ال�سيولة يف التداوالت،
ذل��ك �أن املقر�ض للأ�سهم يكون يف ال�ع��ادة م�ستثمر ًا

ط��وي��ل الأج��ل ال ي�ق��وم بتدوير الأ��س�ه��م .كما �أن هذه
العملية �أي�ض ًا تزيد من الوعي اال�ستثماري يف ال�سوق.
و�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف�إنه من املمكن ا�ستخدام البيع
على املك�شوف ك ��أداة حت��وط ،من خالل بيع امل�ستثمر
م�ساو يف النوع والكمية وال�سعر
على املك�شوف ل�سهم
ٍ
لأ�سهم ميلكها حق ًا يف حمفظته ،بهدف التخل�ص من
خطر انخفا�ض هذا ال�سهم م�ستقب ًال� ،أو يكون التحوط
ج��زئ�ي� ًا ب��ان �ع��دام ت���س��اوي �أح ��د ال���ش��رط�ين (ال���س�ع��ر -
الكمية).

«الأوراق املالية» تطلق م�شروع �إعادة هيكلة للمنظومة الت�شريعية اخلا�صة بت�صنيف الو�سطاء
قامت هيئة الأوراق املالية وال�سلع ب�إعادة هيكلة
جذرية للرتاخي�ص التي ت�صدرها للتحول �إىل منوذج
م�ؤ�س�سات و�ساطة مالية متكاملة ت�ضم و�سطاء عمليات
الفورك�س.
و تندرج املبادرة اجلديدة �ضمن منهجية متكاملة
تطبقها الهيئة لالرتقاء بالأ�سواق املالية يف الدولة
�إىل �أ�سواق متقدمة حتقيق ًا مل�ستهدفات ا�سرتاتيجية
حكومة دولة الإمارات .2020
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و متت �إع��ادة الهيكلة بعد �إج��راء درا�سات متعمقة
لأف�ضل املمار�سات العاملية؛ حيث قام فريق متخ�ص�ص
بكوادر مواطنة من الهيئة برئا�سة خالد غيث الزعابي
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل��رق��اب��ة وال�ترخ �ي ����ص ب�صياغة
الت�شريعات بعد �إعادة هيكلة الأن�شطة وفق م�صفوفة
الرتاخي�ص املهنية للتوافق م��ع �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف الأ� �س��واق املتطورة ت�ضم كتب الأنظمة
 ،الأح�ك��ام العامة ،والرتخي�ص ،واعتماد املوظفني،

وممار�سة الأعمال ،وقامو�س امل�صطلحات اخلا�ص بهم.
ويتطلب امل�شروع متتع �شركات اخلدمات اال�ستثمارية
التي تقدم خدماتها للم�ستثمرين مبفهومها اجلديد
ب�ق��درات �أك�بر لتقدمي خدمات متكاملة يف الأ��س��واق
املالية يف الدولة وفق �أ�س�س علمية ومهنية مبنية على
ا�سرتاتيجية وا�ضحة تتبنى تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للم�ستثمرين والأ�سواق املالية وق��ادرة على التحوط
�ضد خماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية.

بدعم واعتماد من هيئة األوراق المالية والسلع

�سوق دبي يطلق م�ؤ�شرا للحوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية
�أطلق �سوق دبي املايل م�ؤ�شر الإمارات للحوكمة
وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية ،وهو امل�ؤ�شر الأول
من نوعه بني الأ�سواق املالية الإماراتية واخلليجية
لقيا�س تبني ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف
الأ��س��واق املالية املحلية لأف�ضل ممار�سات احلوكمة
وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية.
ومت �إعداد ”م�ؤ�شر احلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية
والبيئية يف ال�شركات الإماراتية ا�س&بي/حوكمة -
“S&P/Hawkamah UAE ESG Indexبالتعاون
مع كل من "ا�س & بي داو جونز " ،ال�شركة العاملية
ال��رائ��دة يف جم��ال م ��ؤ� �ش��رات �أ� �س��واق امل ��ال ،ومعهد
حوكمة ال�شركات يف الإم���ارات "حوكمة" ،ال�شريك
اال�سرتاتيجي ل�سوق دبي املايل يف جمال ن�شر �أف�ضل
ممار�سات احلوكمة واالن�ضباط امل�ؤ�س�سي يف �أو�ساط
ال�شركات املدرجة بال�سوق.
وت���ش�م��ل ال�ع�ي�ن��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة مل ��ؤ� �ش��ر احل��وك�م��ة
وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية يف ال�شركات 20
�شركة .وتتوفر بيانات امل�ؤ�شر ب��أث��ر رجعي خلم�س
�سنوات مبا يتيح للمتعاملني ر�صد �أدائ��ه منذ العام
 .2015ويمُ �ك��ن م�ت��اب�ع��ة امل ��ؤ� �ش��ر م��ن خ�ل�ال امل��وق��ع
الإلكرتوين ل�سوق دبي املايل وغريه من من�صات بث
البيانات .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه تتم �إع��ادة احت�ساب
عينة امل�ؤ�شر مرة واحدة يف نوفمرب من كل عام ،ويتم
�إ�ضافة �أعلى � 20شركة من حيث الدرجة املتح�صلة عن
�أدائها فيما يخ�ص احلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية
والبيئية ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل البيانات املجمعة من قبل
حوكمة ،ال�شريك املعتمد من قبل ا�س �آند بي داو جونز
جلمع البيانات يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

وتخ�ضع ك��اف��ة ال���ش��رك��ات امل�شمولة �ضمن نطاق
تغطية امل�ؤ�شر لعملية تقييم وفق ثالثة مقايي�س يت�صل
�أولها بال�شفافية والإف�صاح ا�ستناد ًا �إىل �إف�صاحات
ال�شركات ب�ش�أن تطبيق معايري احلوكمة وامل�س�ؤولية
االجتماعية والبيئية .وي��رك��ز املقيا�س ال�ث��اين على
البيئة وامل��ؤ��ش��رات االجتماعية ،فيما يركز املقيا�س
الثالث على م�ؤ�شرات احلوكمة .وتر�صد عملية التقييم
كافة املعلومات ذات ال�صلة ب�إف�صاحات ال�شركات عن

م�ؤ�شرات احلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية
ال ��واردة �ضمن م�صادر ع��دة ومنها التقرير ال�سنوي
لل�شركة ،املوقع الإلكرتوين ،البيانات ال�صحفية و�-أو
الإف���ص��اح��ات املقدمة �إىل الأ� �س��واق .ويتمثل الهدف
النهائي م��ن وراء تلك العملية يف حتديد م��دى قيام
ال�شركة بتقدمي �إف�صاحات �شفافة �ضمن تلك التقارير
ب�ش�أن امل�ؤ�شرات املت�ضمنة يف نظام التقييم اخلا�ص
باحلوكمة وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية.

اجتماع مع الأ�سواق يبحث تطوير الأداء وطرح منتجات مالية جديدة
بحثت هيئة الأوراق املالية وال�سلع خالل اجتماع
عقدته مع �سوق �أبو ظبي للأوراق املالية و�سوق دبي
املايل وبور�صة دبي للذهب وال�سلع ،عددا من املحاور
ذات ال�صلة ب�ت�ط��ورات الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ،وتن�سيق
ا�سرتاتيجية الهيئة مع ا�سرتاتيجية الأ�سواق ،وبحث
مقرتحات تطويرية جديدة مت ِّكن من النهو�ض بالأداء
م��ن خ�لال تي�سري عمليات الإدراج وط��رح منتجات
و�أدوات م��ال�ي��ة ج��دي��دة ت�سهم يف ج��ذب امل��زي��د من
امل�ستثمرين .وناق�ش االجتماع ،ال��ذي عقد برئا�سة
د .عبيد الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة بح�ضور

ممثلني عن الهيئة والأ�سواق والبور�صة ،التطورات
املرتبطة بكل من تراخي�ص الأن�شطة املالية اجلديدة
لدى الهيئة ومبادرة �شركات اخلدمات املالية املتكاملة
 ،Full-fledgeوت �ط��ورات �شركة املقا�صة املركزية
 ،CCPكما ا�ستعر�ض الإجراءات والتدابري االحرتازية
املتخذة م��ن قبل الهيئة والأ���س��واق املالية للتعامل
مع االنعكا�سات ال�سلبية جلائحة كورونا على قطاع
الأوراق املالية بالدولة.
مت خ�ل�ال االج��ت��م��اع  ،ال� ��ذي ُع�� ِق��د ع�ب�ر خا�صية
االت �� �ص��ال امل��رئ��ي ،ب�ح��ث �آل��ي��ات لتن�سيق وت�ك��ام��ل

ا�سرتاتيجية الهيئة مع ا�سرتاتيجية الأ�سواق املالية،
وت �ط��ورات منظومة ال�تراخ�ي����ص اجل��دي��دة بالهيئة
�ضمن م�شروع �إع��ادة هيكلة الت�شريعات وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية ،و�إج� ��راءات تفعيل دور �صانع
ال �� �س��وق ،وت�ط��رق��ت امل�ن��اق���ش��ات �إىل ج��ان��ب ذل ��ك �إىل
الج��راءات املقرتحة لزيادة حجم التداوالت ور�سملة
إ
ال�سوق املايل ،بالإ�ضافة �إىل املو�ضوعات ذات ال�صلة
باحل�سابات املجمعة؛ مثل تنظيم م��و��ض��وع املالك
امل�سجل واملالك امل�ستفيد بالنظر لأهميتها يف مو�ضوع
ترقية الأ�سواق على امل�ؤ�شرات العاملية.
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أخبار الهيئة
إيضاحات حول أنظمة اإلفصاح والحوكمة

«الهيئة» تعزز م�ستويات الإف�صاح وال�شفافية
أبرز جهود
الهيئة

اإلفصاح عن أية تصرفات

التحقق من مستوى
اإلفصاح بعد ظهوره
ذكر التغيير الهيكلي (إندماج،
استحواذ ،زيادة أسهم ،تغيير إسم)

اختيار التوقيت المناسب
لإلفصاح.

الدقة في الترجمة من اللغة
العربية إلى االنجليزية وبالعكس

جعل اإلفصاح مفهوم ًا
لجميع فئات المستثمرين.
التأكد من دقة اإلفصاح وكونه
ومبني ًا على أسس واقعية

ال �شك �أن عملية الإف���ص��اح وال�شفافية ه��ي عملية
م�ستمرة وت�سعى هيئة الأوراق املالية وال�سلع جاهدة
�إىل رفع م�ستوياتها �إىل �أق�صى درجة ممكنة لت�ضاهي
امل�ستويات العاملية ،ونود الت�أكيد هنا �إىل �أن االرتقاء
مب�ستويات الإف�صاح وال�شفافية �إىل درجات �أعلى يتطلب
�أهمية ت�ضافر اجلهود والتن�سيق والتعاون من جميع
اجلهات وال�شركات وخا�صة ال�شركات املدرجة والقائمني
عليها.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن �أنظمة الهيئة ب�شكل عام
وق��رار جمل�س �إدارة الهيئة رق��م ( )3ل�سنة  2000يف
�ش�أن نظام الإف�صاح وال�شفافية ب�شكل خا�ص تخ�ضع
با�ستمرار ملراجعة دورية من �أجل حتديثها ملواكبة �أف�ضل
املمار�سات املعمول بها يف العديد من الأ�سواق املتطورة
وذلك بعد التن�سيق والت�شاور مع الأ�سواق املالية املحلية
والأط��راف ذات العالقة ،حيث تعمل الهيئة على �إجراء
التح�سينات والتعديالت التي ت�ؤدي �إىل رفع م�ستويات
الإف�صاح وال�شفافية ومعاجلة �أي ق�صور قد يظهر ،مثال
ذلك ما يلي:
�إ�� �ص ��دار ق ��رار رئ�ي����س جمل�س �إدارة الهيئة رق��م(/33ر.م) ل�سنة  2019ب�ش�أن تعريف املعلومة جلوهرية
والتعديالت املرتبطة به.
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 �إ� �ص��دار ق ��رار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم(/32ر.م) ل�سنة  2019ب�ش�أن الإج � ��راءات اخلا�صة
بال�شركات املدرج �أ�سهمها يف ال�سوق والبالغ خ�سائرها
املرتاكمة ن�سبة  % 20ف�أكرث من ر�أ�سمالها.
 �إ� �ص��دار ق ��رار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم(/13ر.م) ل�سنة  2020ب�ش�أن �إج ��راءات التعامل مع
ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة املتعرثة.
 اعتماد من��اذج �إف�صاح موحدة لل�شركات املدرجةيف �أ�سواق الدولة املالية باللغتني العربية واالجنليزية،
مبا ي�ضمن حتقيق اجل��ودة يف الإف�صاحات املن�شورة
على مواقع الأ�سواق املالية ،نتيجة لتوحيد الإف�صاحات
ال�صادرة عن ال�شركات املدرجة يف كل من �سوق دبي املايل
و�سوق �أبوظبي للأوراق املالية؛ حيث تعد عملية توحيد
النماذج مفيدة جلميع الأط� ��راف ،وت�ه��دف �إىل الت�أكد
من ع��دم �إغفال الإف�صاح لأي��ة معلومات مهمة يتوجب
ت�ضمينها يف الإف�صاح ،وكذلك ع��دم وج��ود اختالفات
كبرية يف الإف�صاحات بني ال�شركات املدرجة يف ال�سوق
الواحد �أو بني ال�شركات املدرجة يف ال�سوقني .الأم��ر
ال��ذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف االرت�ق��اء مب�ستوى خدمة
امل�ستثمرين ،وكذلك تعزيز تناف�سية الأ�سواق املالية.
� -إلزام ال�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة و�شركات

الو�ساطة بتطبيق نظام الإف�صاح االلكرتوين ()XBRL
ابتدا ًء من العام .2014
 �إل ��زام ال�شركات بالإف�صاح ع��ن البيانات املاليةمبا�شر ًة بعد �إقرارها من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
 �إل � ��زام ال���ش��رك��ة ب �ت��زوي��د ال�ه�ي�ئ��ة وال �� �س��وق بعدانتهاء اجتماع اجلمعية العمومية مبا�شر ًة بالقرارات
ال�صادرة ...وغريها.
 تزويد ال�سوق والهيئة مبواعيد وج��دول �أعمالاجتماع اجلمعية العمومية وذلك قبل الإعالن عن الدعوة
لعقد االجتماع
هل يشترط أن تقوم الشركة المدرجة بعقد
اجتماع مجلس اإلدارة لغايات اإلفصاح عن
البيانات المالية المرحلية أو السنوية؟ :
ال ي�شرتط �أن تقوم ال�شركة امل��درج��ة بعقد اجتماع
جمل�س الإدارة لغايات الإف�صاح عن البيانات املالية
املرحلية �أو ال�سنوية ،وعليه ت�ستطيع ال�شركة الإف�صاح
عن البيانات املالية مبا�شرة لكل من الهيئة وال�سوق
املدرجة فيها �أ�سهم ال�شركة دون �أن ت�سبق عملية الإف�صاح
عقد اجتماع ملجل�س �إدارة ال�شركة لهذه الغاية� .إال �أنه
ي�شرتط �أن تكون البيانات املالية املف�صح عنها مراجعة

(بالن�سبة للبيانات املالية املرحلية) �أو مدققة (بالن�سبة
للبيانات املالية ال�سنوية) من مدقق ح�سابات ال�شركة
اخلارجي وموقعة من جمل�س �إدارة ال�شركة �أو ال�شخ�ص
املخول بالتوقيع نيابة عنه.

اعتماد �أ�سلوب يتيح �إظهار التغري
يف املركز املايل:
ماهي الطرق التي تطبقها الهيئة لضمان
ظهور كافة التغيرات في المركز المالي
للشركة ؟
 تطبق الهيئة �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمالالإف�صاح ،وهذا الأمر حم�صلة درا�سات عديدة �أجرتها
الهيئة لأف���ض��ل امل�م��ار��س��ات؛ مت خاللها االط�ل�اع على
جت��ارب ال��دول الأخ��رى الغربية والعربية واخلليجية
وتبني ما يالئم احتياجاتنا.
 بالن�سبة للبيانات املالية ف�إن الهيئة تلزم ال�شركاتاملدرجة ب�إعداد التقارير املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة
الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
( ،)IFRSمع مراعاة مايلي:
	•�أن ت�صدر باللغتني العربية والإجنليزية.
	•تت�ضمن ت �ق��ري��ري جم�ل����س الإدارة وم��دق��ق
احل�سابات.
	•ت�شتمل ع�ل��ى ق��ائ�م��ة امل��رك��ز امل� ��ايل ،وقائمة
ال��دخ��ل ،وقائمة التدفقات النقدية ،وقائمة
التغريات يف حقوق امل�ساهمني.
	•ت�ضم الإي�ضاحات حول البيانات املالية.
ل��م��اذا ال ت��ك��ون ه��ن��اك آل��ي��ة واح����دة فقط
إلفصاح الشركات عن أرباحها الفصلية أو
السنوية؟ :

ال� �ت ��زام ال �� �ش��رك��ات امل ��درج ��ة ب��الإف �� �ص��اح ع��ن الأم� ��ور
واملعلومات اجلوهرية والبيانات املالية ،ون�شرها،
وتوقيت هذا الن�شر ،والتحقق من و�ضوحها ،وك�شفها
عن احلقائق التي تعرب عنها ،واتخاذ الإجراءات الالزمة
ب�إحالة خمالفات ال�شركات املدرجة �إىل الهيئة للبت فيها.
 كما تقوم الهيئة يف ذات الوقت مبتابعة وتقييم�إف�صاحات ال�شركات املدرجة ،وتوقيع اجلزاء املنا�سب-
ح�سب القوانني والأنظمة -بحق ال�شركات املخالفة.
ويف حال عدم و�ضوح الإف�صاحات – يتم �إيقاف
التداول على �سهم ال�شركة املعنية حلني ورود �إف�صاح
وا�ضح وكاف من ال�شركة.
هناك تن�سيق دائ��م ما بني الهيئة و�أ�سواق الدولة
املالية يف حال وج��ود نق�ص يف الإف�صاح �أو غمو�ض
وع� ��دم و�� �ض ��وح� ،أو ع ��دم ت���ض�م�ين الإف �� �ص��اح بع�ض
التفا�صيل ال���ض��روري��ة؛ حيث يتم درا� �س��ة الإف���ص��اح
وتقييم الأثر املرتتب على وجود نق�ص يف الإف�صاح �أو
عدم و�ضوح الإف�صاح �أو عدم ت�ضمني الإف�صاح بع�ض
التفا�صيل ال�ضرورية على تداول الورقة املالية ،ومن ثم
اتخاذ القرار املنا�سب ب�إيقاف التداول من عدمه حلني
ا�ستكمال الإف�صاح ملتطلبات الهيئة وال�سوق يف هذا
ال�ش�أن.
في حال تمت المراجعة والموافقة على
البيانات المالية السنوية األول��ي��ة خالل
اجتماع مجلس اإلدارة للبنك ،وأجل البنك
تسليم بياناته المالية االولية لما بعد تلقيه
موافقة البنك المركزي ،هل يتعين على
السوق إيقاف أسهم البنك لحين تسليم

البنك لبياناته المالية االولية او المعتمدة
من البنك المركزي.
بالنظر اىل احلالة املعرو�ضة ،ف�إنه ال يتعني �إيقاف
التداول على �أ�سهم البنك ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل املادة رقم
( )36/11من قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم ( )3ل�سنة
 2000يف �ش�أن النظام اخلا�ص بالإف�صاح وال�شفافية
والتي ن�صت على �أن:
وتلتزم ال�شركة بتزويد الهيئة وال�سوق بعد انتهاء
اجتماع املجل�س مبا�شر ًة بالقرارات والبيانات املالية
التي واف��ق عليها املجل�س يف هذا االجتماع وبغ�ض
النظر عما �إذا كان اليوم التايل لالجتماع يوم عمل
�أو يوم عطلة ر�سمية ،و�إذا تزامن وقت عقد االجتماع
مع �ساعات التداول فيتم �إيقاف التداول على �أ�سهم
ال�شركة ،ويف جميع الأحوال يتم �إيقاف التداول حلني
تزويد الهيئة وال�سوق بالقرارات والبيانات املالية
املعرو�ضة يف االجتماع.
وت�ستثنى ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي حت �ت��اج �إىل م��واف�ق��ة
م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي �أو اجلهة
ال��رق��اب�ي��ة ال�ت��ي تخ�ضع ال���ش��رك��ات الأج�ن�ب�ي��ة لها من
االلتزام الفوري بتزويد الهيئة وال�سوق بالبيانات
املالية ،على �أن تلتزم بالإف�صاح عن هذه البيانات فور
تلقيها املوافقة ب�ش�أنها.
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ذل ��ك ف��ان��ه ي���س�ت��وج��ب ع�ل��ى البنك
االف�صاح للم�ساهمني وذلك بالتو�ضيح ب�أنه قد مت اقرار
البيانات املالية ال�سنوية الأولية من قبل جمل�س ادارة
البنك وب�أنه �سوف يتم االف�صاح عنها بعد احل�صول
على موافقة امل�صرف املركزي".

تختلف البيانات املالية للبنوك وامل�صارف من حيث
ال�شكل وامل�ح�ت��وى ع��ن تلك ال�ت��ي ت�صدر م��ن �شركات
ال�ت��أم�ين �أو تلك ال�ت��ي ت�صدر ع��ن ال���ش��رك��ات امل��درج��ة
الأخرى ،نظر ًا الختالف طبيعة ن�شاط كل منهم.

�إيقاف التداول على �سهم �شركة �إىل
حني تو�ضيح الإف�صاح:
ما هو دور الهيئة والسوق المالية فيما
يتعلق ب��إف��ص��اح��ات ال��ش��رك��ات ال��م��درج��ة
ال��م��ن��ش��ورة ع��ل��ى ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
للسوق المالية وخ��اص��ة ف��ي ح��ال وج��ود
إفصاح غير كامل أو غير واض��ح ،وهل يتم
إيقاف التداول على سهم الشركة المدرجة
المعنية لحين توضيح اإلفصاح؟
تقوم �أ�سواق املال بالدولة ب�شكل م�ستمر مبتابعة
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مهمة والتزام ًا على جمل�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة
حدّد نظام احلوكمة اجلديد ال�صادر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع 31 ،مهمة والتزام ًا على �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة،
مو�ضح ًا �أن مهام وم�س�ؤوليات جمل�س �إدارة ال�شركة يجب حتديدها بنظامها الأ�سا�سي ،بحيث يلتزم مبا يلي:

1.1اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان االلتزام ب�أحكام
ال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة وال� �ق ��رارات امل�ع�م��ول بها
ومتطلبات اجلهات الرقابية.
2.2اع�ت�م��اد ال�ت��وج�ه��ات اال�سرتاتيجية والأه� ��داف
الرئي�سة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها ،ومن
ذلك و�ضع اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط
ال�ع�م��ل الرئي�سة وم��راج�ع�ت�ه��ا ب�شكل م�ستمر،
وو�ضع �سيا�سة �إدارة املخاطر ومراجعتها ب�شكل
م�ستمر.
3.3حت��دي��د ال�ه�ي�ك��ل ال��ر�أ� �س �م��ايل الأم� �ث ��ل لل�شركة
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا و�أه��داف �ه��ا امل��ال �ي��ة و�إق� ��رار
امليزانيات ال�سنوية ،والإ� �ش��راف على النفقات
الر�أ�سمالية الرئي�سة لل�شركة ،ومتلكها للأ�صول
وت�صرفها بها وو��ض��ع �أه ��داف الأداء ومراقبة
التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة ،ف� ً
ضال عن
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية
يف ال�شركة واعتمادها.
4.4ات �خ��اذ اخل��ط��وات ال�ك�ف�ي�ل��ة بتحقيق التدقيق
الداخلي على �سري العمل يف ال�شركة ،مب��ا يف
ذلك :و�ضع �سيا�سة وا�ضحة يقرها جمل�س الإدارة
لتحقيق التدقيق الداخلي على �سري العمل يف
ال�شركة ،وو��ض��ع �أنظمة و�إج� ��راءات تف�صيلية
مكتوبة للتدقيق ال��داخ �ل��ي ،حت��دد ال��واج�ب��ات
وامل�س�ؤوليات مبا يتفق مع ال�سيا�سة املقرة من
جمل�س الإدارة واملتطلبات والأه���داف العامة
املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات املعمول بها ذات
العالقة.
�5.5إن�شاء �إدارة خا�صة للتدقيق الداخلي ملتابعة مدى
االلتزام ب�أحكام القوانني والأنظمة والقرارات
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ،وم�ت�ط�ل�ب��ات اجل �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
وال�سيا�سة والأن �ظ �م��ة والإج � ��راءات الداخلية
املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة.
6.6و�ضع �إج��راءات مكتوبة تنظم وتعالج حاالت
ت�ع��ار���ض امل���ص��ال��ح املحتملة ل�ك��ل م��ن �أع���ض��اء
جمل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية العليا
وامل�ساهمني والإج� ��راءات املتخذة يف ح��االت
�إ� �س��اءة ا�ستخدام �أ� �ص��ول ال�شركة ومرافقها،
و�إ� �س��اءة الت�صرف ال�ن��اجت ع��ن ال�ت�ع��ام�لات مع
الأطراف ذات العالقة.
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7.7الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة
املخاطر ،وذل��ك من خالل حتديد الت�صور العام
ع��ن املخاطر التي ق��د ت��واج��ه ال�شركة وطرحها
ب�شفافية.

 1414تعريف ع�ضو جمل�س الإدارة املعني حديث ًا بجميع
�إدارات و�أق�سام ال�شركة ،وتزويده بكل املعلومات
الالزمة ل�ضمان فهمه ال�صحيح لن�شاطات ال�شركة
و�أعمالها و�إدراكه الكامل مل�س�ؤولياته.

8.8و� �ض��ع م�ع��اي�ير و�إج� � ��راءات وا��ض�ح��ة وحم��ددة
للع�ضوية يف جمل�س الإدارة ،وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ بعد �إقرار اجلمعية العمومية لها.

1515و� �ض��ع �إج � ��راءات ت �ه��دف �إىل م�ن��ع الأ��ش�خ��ا���ص
املطلعني يف ال���ش��رك��ة م��ن ا��س�ت�غ�لال معلومات
داخلية �سرية لتحقيق مكا�سب مادية �أو معنوية.

9.9و�ضع �سيا�سة تفوي�ض وا�ضحة يف ال�شركة ،يحدد
مبوجبها الأ�شخا�ص املفو�ضون وال�صالحيات
املفو�ضة لهم.

1616و�ضع �آل�ي��ة ال�ستقبال ال�شكاوى واالق�تراح��ات
امل��ق��دم��ة م ��ن ق �ب��ل امل �� �س��اه �م�ين ،مب ��ا يف ذل��ك
اقرتاحاتهم اخلا�صة ب��إدراج مو�ضوعات معينة
على ج��دول �أع �م��ال اجلمعية العمومية ب�شكل
ي�ضمن درا�ستها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.

1010و�ضع �سيا�سة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح
مب��ا ي�ضمن تنفيذ ال �ت��زام��ات ال�شركة جتاههم
وحفظ حقوقهم وتوفري املعلومات الالزمة لهم
و�إقامة عالقات جيدة معهم.
1111و��ض��ع ق��واع��د ال�سلوك املهني لأع���ض��اء جمل�س
الإدارة والعاملني لدى ال�شركة ،ومدقق ح�ساباتها
والأ�شخا�ص املُعهد �إليهم بع�ض مهام ال�شركة.
1212و��ض��ع �إج� ��راءات لتطبيق ق��واع��د احل��وك�م��ة يف
ال�شركة ومراجعتها ،وتقييم م��دى االل�ت��زام بها
ب�شكل �سنوي.
1313و��ض��ع ب��رام��ج تطوير منا�سبة جلميع �أع�ضاء
جم�ل����س الإدارة ل�ت�ط��وي��ر وحت��دي��ث معرفتهم
ومهاراتهم ول�ضمان امل�شاركة الفاعلة يف جمل�س
الإدارة ،و��ض�م��ان االل �ت��زام بتنفيذ �أي برامج
تدريبية �أو ت�أهيلية تقررها الهيئة �أو ال�سوق.

1717اعتماد �أ�س�س منح احلوافز واملكاف�آت واملزايا
اخل��ا� �ص��ة ب��أع���ض��اء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية العليا ،مبا ي�ساعد على حتقيق م�صلحة
ال�شركة و�أهدافها وغاياتها.
1818و��ض��ع �سيا�سة الإف���ص��اح وال�شفافية اخلا�صة
بال�شركة ومتابعة تطبيقها وفق ًا ملتطلبات اجلهات
الرقابية والت�شريعات املعمول بها ،على �أن ت�شمل
هذه ال�سيا�سة ،االلتزام بالإف�صاح عن التقارير
ال ��دوري ��ة ،وامل�ع�ل��وم��ات اجل��وه��ري��ة ،وملكيات
الأ�شخا�ص املطلعني و�أقاربهم من الأوراق املالية
امل�صدرة من قبل ال�شركة ،وتعامالت الأط��راف
ذات العالقة م��ع ال�شركة ،وامل��زاي��ا التي يتمتع
بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
العليا .كما ت�شمل توفري املعلومات للم�ساهمني

وامل�ستثمرين ب�صورة دقيقة ووا�ضحة وغري
م�ضللة ويف الأوق ��ات امل�ح��ددة مم��ا ميكنهم من
اتخاذ قراراتهم ،بجانب ا�ستخدام موقع ال�شركة
الإلكرتوين لتعزيز الإف�صاح وال�شفافية.
1919و��ض��ع �سيا�سة وا��ض�ح��ة ب���ش��أن ت��وزي��ع �أرب ��اح
ال�شركة مبا يحقق م�صالح امل�ساهمني وال�شركة،
وينبغي �إطالع امل�ساهمني على هذه ال�سيا�سة يف
اجتماع اجلمعية العمومية والإ��ش��ارة �إليها يف
تقرير جمل�س الإدارة.
�2020ضمان توافر امل��وارد املطلوبة لتحقيق �أغرا�ض
ال�شركة.
��2121ض�م��ان ح�م��اي��ة م���ص��ال��ح امل���س��اه�م�ين و�أ� �ص��ول
ال�شركة.
�2222ضمان و�ضع وظيفة لالمتثال ملتابعة االمتثال
للقوانني وال �ل��وائ��ح وال� �ق ��رارات امل�ع�م��ول بها،
ومتطلبات اجلهات الرقابية وال�سيا�سة الداخلية
وال �ل��وائ��ح والإج� � ��راءات ال�ت��ي ي�ضعها جمل�س
الإدارة.

2323حت��دي��د م ��دى تقبل ال���ش��رك��ة للمخاطر مب��ا يف
ذل��ك الأه ��داف املُ�ح��ددة �أو احل��دود الق�صوى �أو
امل�ؤ�شرات املتعلقة مب�ستوى تقبل املخاطر.
2424الإ� �ش��راف على �سيا�سات امل ��وارد الب�شرية يف
ال�شركة.
�2525ضمان دقة و�صحة البيانات واملعلومات التي يتم
الإف�صاح عنها وفق ال�سيا�سات والأنظمة املعمول
بها يف ما يتعلق بالإف�صاح وال�شفافية.
2626حتديد �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجل��دد املحتملني
لالنتخاب من قبل امل�ساهمني وتزكيتهم.
2727تزكية �سيا�سة مكاف�آت جمل�س الإدارة العتمادها
من جانب امل�ساهمني.
2828تقييم الأداء ال �ع��ام ملجل�س الإدارة وجل��ان��ه
و�أع �� �ض��ائ �ه��ا وف�ع��ال�ي�ت�ه��م وات� �خ ��اذ الإج� � ��راءات
الت�صحيحية ح�سب االقت�ضاء.
��2929ض�م��ان ت��وا��ص��ل جمل�س الإدارة م��ع �أ��ص�ح��اب
امل�صالح من خالل وظيفة عالقات امل�ستثمرين.

3030ت�شكيل جل��ان متخ�ص�صة م��ن جمل�س الإدارة
وف��ق ال� �ق ��رارات ال �ت��ي حت��دد م��دة ه��ذه اللجان
و�صالحياتها ومهامها وم�س�ؤولياتها ،وكذلك
الأ�سلوب الذي يتبعه جمل�س الإدارة يف مراقبة
هذه اللجان .كما يجب �أن حتدد هذه القرارات
�أ�سماء الأع�ضاء ومهامهم وحقوقهم والتزاماتهم.
3131تقييم �أداء جلان املجل�س و�أع�ضائها و�أعمالهم.

�أ�صحاب امل�صالح
�أك��د نظام احلوكمة اجل��دي��د�� ،ض��رورة و�ضع �سيا�سة
تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح ،ويجب �أن تغطي
هذه ال�سيا�سة بوجه خا�ص ما يلي:
•�آليات تعوي�ض �أ�صحاب امل�صالح يف حال انتهاك
حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.
•�آل�ي��ات ت�سوية ال�شكاوى �أو اخل�لاف��ات التي قد
تن�ش�أ بني ال�شركة و�أ�صحاب امل�صالح.
•املحافظة على �سرية املعلومات املتعلقة بهم.
•�سيا�سة ال�شركة جتاه املجتمع املحلي والبيئة.
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توعيةالهيئة
أخبار

 3مراحل لتنفيذ اال�ستحواذ على ال�شركات امل�ساهمة العامة
حددت هيئة الأوراق املالية
وال�سلع ثالث مراحل لتنفيذ
عمليات اال�ستحواذ على ال�شركات
امل�ساهمة العامة ،وهي الإعالن عن
نية اال�ستحواذ ،تقدمي العر�ض
واحل�صول على املوافقات ،وتنفيذ
العر�ض.

مراحل تنفيذ
االستحواذ على
الشركات المساهمة
العامة

1

اإلعالن عن
االستحواذ

2
3

الإعالن عن اال�ستحواذ
ي�شرتط ح�صول اجلهة امل�ستحوذة على موافقة
ك��ل اجل�ه��ات املعنية مثل ال�سلطة املحلية املخت�صة،
وامل�صرف املركزي يف حال البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية،
وهيئة الت�أمني يف حالة �شركات ال�ت��أم�ين ،واجلهات
املانحة للرتاخي�ص للأن�شطة ذات الطبيعة اخلا�صة،
مع االلتزام ب�أي قواعد �أو تعليمات حتددها تلك اجلهات
بهذا ال�ش�أن ،وذلك بح�سب الأحوال.
و على اجلهة امل�ستحوذة التقدم للهيئة بكتاب يت�ضمن
معلومات كافية عن خططها وا�سرتاتيجيتها لال�ستحواذ
على اجلهة امل�ستهدفة ،للح�صول على موافقتها املبدئية
للبدء يف اتخاذ االجراءات التنفيذية لعملية اال�ستحواذ
ون�شر الإعالن عن نيّة تقدمي العر�ض عرب موقع ال�سوق.

تقدمي العر�ض واملوافقات
وتت�ضمن هذه املرحلة طلب املوافقة على العر�ض،
والف�صل يف العر�ض ،والإخطار بالعر�ض فور اعتماده
من قبل الهيئة.
وفيما يتعلق بطلب املوافقة على العر�ض ،فعلى
اجل�ه��ة امل���س�ت�ح��وذة يف ح��ال �إع�ل�ان نيتها يف تقدمي
العر�ض� ،أن تتقدم بطلب عر�ض �إىل الهيئة خالل مدة
ال تتجاوز ( )21يوم ًا من تاريخ ت�سليمها نيّة التملك
لل�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ.
وللهيئة متديد امل��دة املحددة يف البند ( )1من هذه
امل��ادة ب�ن��ا ًء على طلب م�سبب م��ن اجلهة امل�ستحوذة.
وعلى اجلهة امل�ستحوذة التقدم بطلب للح�صول على
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تقديم العرض
والموافقات

مرحلة تنفيذ
العرض

موافقة الهيئة على العر�ض وفق ًا للإجراءات ومنوذج
م�شروعي ال�ع��ر���ض .بينما تت�ضمن اخل�ط��وة الثانية
الف�صل يف العر�ض ،حيث تقوم الهيئة بدرا�سة طلب
العر�ض ،ولها طلب ما ت��راه �ضروري ًا من �إي�ضاحات
�أو �ضمانات �أو معلومات �إ�ضافية تكون الزمة لدرا�سة
الطلب .وت�صدر الهيئة قراراها باملوافقة على الطلب �أو
رف�ضه خالل � 7أيام من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفي ًا.
وللهيئة �أن تقرن موافقتها بال�شروط �أو القيود التي
تقررها وفق ًا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة.
ويف ح ��ال رف ����ض ال�ه�ي�ئ��ة ل�ط�ل��ب ال �ع��ر���ض ،للجهة
امل�ستحوذة التظلم من القرار خالل مدة ال تتجاوز 14
يوم ًا من تاريخ �إعالمها بقرار الهيئة.
فيما تت�ضمن اخلطوة الثالثة الإخطار بالعر�ض فور
اعتماده من قبل الهيئة ،وعلى اجلهة امل�ستحوذة �إخطار
ال�سوق وال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ مب�شروعي
العر�ض وم�ستنده ،فور احل�صول على موافقة الهيئة.
وعلى ال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ ،وبغ�ض النظر
عما �إذا كان جمل�س �إدارتها ي�ؤيد العر�ض من عدمه ،ن�شر

يبدأ احتساب مدة سريان
العرض الموافق عليه من
تاريخ اليوم التالي الستالمه

بيان �صحايف بهذا ال�ش�أن ما مل تقم اجلهة امل�ستحوذة
بن�شر هذا البيان.

مرحلة تنفيذ العر�ض
تت�ضمن ه��ذه املرحلة م�ستويني ،الأول :يت�ضمن
�إعالن مالكي الأوراق املالية بقرار اال�ستحواذ ،والثاين:
مدة �سريان العر�ض.
و يف امل�ستوى الأول اخلا�ص ب�إعالن مالكي الأوراق
املالية بقرار اال�ستحواذ ،ف�إنه على جمل�س �إدارة ال�شركة
امل�ستهدفة باال�ستحواذ� ،إع�لان مالكي الأوراق املالية
خ�لال م��دة ال تزيد على  14يوم ًا من ا�ستالم العر�ض
امل��واف��ق ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة مب���ش��روع��ي ال�ع��ر���ض
وم�ستنده وتو�صية جمل�س �إدارت �ه��ا ب�ش�أن العر�ض،
و�أ� �س �ب��اب ال�ت��و��ص�ي��ة ،ون�سخة مكتوبة م��ن تو�صية
امل�ست�شارين امل�شاركني يف عملية اال�ستحواذ.
و يبد�أ احت�ساب مدة �سريان العر�ض املوافق عليه
من قبل الهيئة من تاريخ اليوم التايل ال�ستالمه من
قبل ال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ وبحد �أق�صى تاريخ
الإغ�لاق الثاين ،ولهيئة الأوراق املالية وال�سلع متديد
هذه املدة متى دعت احلاجة لذلك.
ويحق ملالكي الأوراق املالية الذين مل ي�ستجيبوا
للعر�ض ،التقدم بطلبات قبولهم خالل مدة  14يوم ًا من
تاريخ الإغ�لاق الأول �أو الثاين ح�سب الأح��وال ،ما مل
ت�شرتط اجلهة امل�ستحوذة عدم قبول تلك الطلبات يف
م�ستند العر�ض �أو قبل مدة  14يوم ًا من تاريخ الإغالق
الأول �أو الثاين ح�سب الأح��وال� ،شريطة �إعالن مالكي
الأوراق املالية كتابة بهذا ال�شرط.

� 4أنواع من اال�ستحواذ على �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة العامة
حددت هيئة الأوراق املالية وال�سلع �أربعة �أنواع من عمليات اال�ستحواذ ،ميكن �أن
تتم على �أ�سهم يف ر�ؤو�س �أموال ال�شركة امل�ساهمة العامة امل�ؤ�س�سة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،والتي طرحت �أ�سهمها يف اكتتاب عام� ،أو مدرجة يف �أحد الأ�سواق

االستحواذ
اإلجباري

املالية بالدولة.
والأن��واع الأربعة من اال�ستحواذ هي« :الإجباري» ،و«االختياري» ،و«اجلزئي»،
و«الإلزامي».

تطبيق �أحكام اال�ستحواذ الإجباري� ،إذا بلغت ملكية �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص املرتبطة �أو الأطراف ذات العالقة ن�سبة
( + % 30ورقة مالية واحدة) ف�أكرث يف ال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ ،بعد بدء العمل بقرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم
(/18ر.م) ل�سنة .2017
وحكم هذا البند ي�سري على كل �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص املرتبطة �أو الأطراف ذات العالقة ،ميلك/ميلكون ن�سبة (+ %50
ورقة مالية واحدة) ف�أكرث� ،إذا انخف�ضت ن�سبة ملكيته/ملكيتهم �إىل ما بني ن�سبة  % 30و( + % 50ورقة مالية واحدة.

االستحواذ
االختياري

يتم تطبيق �أحكام اال�ستحواذ االختياري عند رغبة �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص املرتبطة� ،أو الأط��راف ذات العالقة،
يف اال�ستحواذ على �أوراق مالية ت�ؤدي �إىل متلكه/متلكهم ن�سبة ( 30%+ورقة مالية واح��دة) ف�أكرث يف ال�شركة امل�ستهدفة
باال�ستحواذ.

االستحواذ
الجزئي

يتم تطبيق �أحكام اال�ستحواذ اجلزئي يف حالتني ،هما :رغبة �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص املرتبطة �أو الأطراف ذات
العالقة ،يف اال�ستحواذ على عدد حمدد من الأوراق املالية ت�ؤدي �إىل متلكه/متلكهم ن�سبة ال تتجاوز  30%من الأوراق املالية
يف ال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ .وا�شرتطت هيئة الأوراق املالية وال�سلع لإمتام تنفيذ عملية اال�ستحواذ� ،أن تكون الأوراق
املالية املعرو�ضة يف نهاية مدة العر�ض ت�ساوي العدد املطلوب من الأوراق املالية املراد اال�ستحواذ عليها يف ال�شركة امل�ستهدفة
باال�ستحواذ ف�أكرث� .أما احلالة الثانية التي يتم فيها تطبيق �أحكام اال�ستحواذ اجلزئي ،فهي رغبة �شخ�ص �أو جمموعة من
الأ�شخا�ص املرتبطة �أو الأطراف ذات العالقة يف اال�ستحواذ على عدد حمدد من الأوراق املالية ت�ؤدي �إىل متلكه/متلكهم ن�سبة
( 50+ورقة مالية واحدة) ف�أكرث يف ال�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ.

االستحواذ
اإللزامي

احلاالت التي يتم فيها تطبيق �أحكام اال�ستحواذ الإلزامي ،وتتمثل يف:
�أو ًال :رغبة �أي من مالكي الأوراق املالية الآخرين احلائزين ن�سبة متثل  3%على الأقل من الأوراق املالية بالتقدم �إىل اجلهة امل�ستحوذة التي
ا�ستحوذت على ن�سبة ( 90%+ورقة مالية واحدة) ف�أكرث بطلب للتقدم بعر�ض لال�ستحواذ على �أوراق مالية الأقلية .وعلى اجلهة امل�ستحوذة
البت يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز  60يوم ًا من تاريخ ا�ستالمها الطلب .ويف حال رف�ض اجلهة امل�ستحوذة� ،أو عدم البت يف الطلب خالل
املدة املذكورة ،ف�إنه يجوز لأولئك امللاّ ك التقدم بطلب للهيئة لإلزام اجلهة امل�ستحوذة بتقدمي عر�ض ،ويف حال قبلت الهيئة الطلب ،ف�إنها تبلغ
اجلهة امل�ستحوذة ،التي تلتزم عندئذ بتقدمي م�شروع عر�ض خالل مدة  60يوم ًا من تاريخ �إبالغها بقرار الهيئة.
ثاني ًا :رغبة اجلهة امل�ستحوذة التي ا�ستحوذت على ن�سبة ( 90%+ورقة مالية واحدة) ف�أكرث ،التقدم بطلب للهيئة للموافقة على
تقدمي عر�ض �إلزامي ،لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق املالية ،ببيع/مبادلة جميع الأوراق املالية التي ميلكونها مل�صلحة اجلهة
امل�ستحوذة ،متى كان النظام الأ�سا�سي لل�شركة امل�ستهدفة باال�ستحواذ امل�ستحوذ عليها ي�سمح بذلك ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز
 60يوم ًا من تاريخ الت�سوية النهائية للعر�ض الأ�صلي.
ً
ً
ثالث ًا :للأقلية من املالكني اللجوء للمحكمة املخت�صة خالل  60يوما من �إخطارهم كتابة بطلب اجلهة امل�ستحوذة ،وال توقف
�إجراءات العر�ض الإلزامي �إال بقرار من املحكمة ،و�إال تتم ت�سوية العر�ض الإلزامي خالل مدة الأيام ال�سبعة التالية من انتهاء
املهلة املمنوحة لأقلية مالكي الأوراق املالية.
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أخبار الهيئة
أبرزها القيام بخدمات متعلقة بالسجالت والقوائم المالية

 9ت�صرفات حمظورة على مدقق ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة
حددت هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،يف دليل احلوكمة اجلديد  9ت�صرفات �أ�سا�سية يحظر على مدقق ح�سابات ال�شركات امل�ساهمة العامة القيام بها ،خالل توليه مراجعة �أو
تدقيق ح�سابات ال�شركة �أو القيام ب�أي خدمات �أو �أعمال �إ�ضافية فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية ذات عالقة ب�أعماله التي يقوم مببا�شرتها ،والتي قد ت�ؤثر على قراراته وا�ستقالله
�أو �أي خدمات �أو �أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقدميها خالل فرتة توليه مراجعة �أو تدقيق ح�سابات ال�شركة.

أو ًال

ثالث ًا

�أي خ��دم��ات �أو �أع �م��ال حما�سبية �أخ��رى
متعلقة بال�سجالت املحا�سبية والقوائم املالية،
وي�ستثنى من ذلك خدمات املحا�سبة الروتينية،
ال�ت��ي ميكن �أن يقدمها امل��دق��ق ل�شركة تابعة
لل�شركة التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها وذل��ك
متى توافرت ال�شروط التالية:
�أن تكون ال�شركة التابعة غ�ير جوهريةلل�شركة التي يقوم املدقق بتدقيق ح�ساباتها.
 �أن يكون حجم هذه اخلدمات �ضئيل ب�شكلوا�ضح بالن�سبة للمدقق وال�شركة التابعة.
 �أال ي ��ؤث��ر ق �ي��ام امل��دق��ق ب �ه��ذه اخل��دم��ةعلى البيانات املالية لل�شركة الأم ب�صورة
جوهرية.

تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال تدقيق داخلية
عن طريق التعاقد من الباطن.

ثاني ًا
ت�صميم �أو تنفيذ �أي �أنظمة معلومات �إذا كان
لها ت�أثري جوهري على البيانات املالية �أو �أنظمة
الرقابة املتعلقة بها.

� 3أنواع
و مي �ك��ن يف امل �ق��اب��ل ال �ق �ي��ام ب �ث�لاث��ة �أن� � ��واع من
اال�ست�شارات والأعمال امل�صرح بها وهي:
�أو ًال :يجوز للمدقق تقدمي اال�ست�شارات اال�ستثمارية
اخلا�صة مب�ساعدة العميل يف �إع��داد درا�سات اجلدوى
واخلطط اال�سرتاتيجية وا�ست�شارات �إعادة هيكلة ر�أ�س
امل��ال ،وخدمة املراجعة �أو التدقيق اخلا�ص لل�شركات
التي ينوي العميل �شراءها.
ثاني ًا :يجب �أن تتحقق جلنة التدقيق من �أن��ه قد مت
و�ضع �سيا�سات و�إج� ��راءات متنع موظفي امل��دق��ق من
اتخاذ �أي قرار يتعلق ب�إدارة ال�شركة ،بجانب �أال ي�شارك
موظفو املدقق الذين قدموا اخلدمات �أع�لاه يف عملية
التدقيق ،ف� ً
ضال على �أال يكون مو�ضوع اخلدمة ذا قيمة
وله ت�أثري على البيانات املالية لل�شركة التي يقوم بتدقيق
ح�ساباتها.
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رابع ًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال �إكتوارية.

خامس ًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال تقييم �أو تثمني
لل�شركة �أثناء عملية التدقيق �أو اال�شرتاك فيها.

سادس ًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال �إدارية �أو خدمات
توظيف للموارد الب�شرية العاملة يف الإدارة
املالية بال�شركة �أو املنا�صب الإدارية بها ابتدا ًء
من ر�ؤ�ساء الأق�سام وما يعلوها �أو يعادلها من
منا�صب �إدارية �أو �إ�شرافية.
ثالث ًا :يجوز للمدقق تقدمي �أعمال اخلربة امل�ساندة
املتعلقة بدعوى ق�ضائية منظورة �أمام املحاكم.

التزامات �أ�سا�سية
وبح�سب الدليل توجد

6

التزامات �أ�سا�سية على

دليل الحوكمة يحظر على المدقق
تقديم خدمات أو أعمال تدقيق داخلية
عن طريق التعاقد من الباطن

سابع ًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال تتعلق بالو�ساطة
املالية.

ثامن ًا
تقدمي �أي ا�ست�شارات.

تاسع ًا
تقدمي �أي خدمات �أو �أعمال خربة.

مدقق احل�سابات هي� :أن ميار�س الأعمال املوكلة �إليه
با�ستقالل وحيادية ،ومراقبة �أعمال ال�شركة وفح�ص
الأنظمة الإداري���ة واملالية لل�شركة و�أنظمة التدقيق
الداخلي و�إبداء الر�أي بخ�صو�ص فاعليتها والت�أكد من
مالءمتها حل�سن �سري �أعمال ال�شركة واملحافظة على
�أموالها ،و�إبداء الر�أي يف �صحة البيانات املالية لل�شركة
وطلب تعديلها �إذا كان هناك ما ي�ؤثر على �صحتها.
كما تت�ضمن التحقق من ملكية ال�شركة ملوجوداتها
وقانونية االلتزامات املرتتبة على ال�شركة ،وح�ضور
اجتماعات اجلمعيات العمومية وت�لاوة تقريره على
امل�ساهمني والإجابة على �أ�سئلة وا�ستف�سارات م�ساهمي
ال�شركة بخ�صو�ص البيانات املالية اخلتامية ،ف� ً
ضال
عن �إبالغ الهيئة واجلهات الرقابية عن �أي خمالفات �أو
معوقات وتفا�صيلها.

حتديد مكاف�آت جمال�س �إدارات ال�شركات امل�ساهمة العامة
يحدد القانون االحت��ادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف
��ش��أن ال�شركات التجارية ،ولي�س الأن�ظ�م��ة ال�صادرة
م��ن هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،طريقة احت�ساب
مكاف�آة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بل �إن القانون و�ضع
لها ح��د �أق�صي ال يجوز �أن تتجاوزه وه��و  % 10من
الربح ال�صايف لل�سنة املالية املنتهية بعد خ�صم كل من
اال�ستهالكات واالح�ت�ي��اط�ي��ات ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن ال�شرط
الأ��س��ا��س��ي الحت�ساب و��ص��رف امل�ك��اف��آة ه��و �أن حتقق
ال�شركة �صايف �أرب��اح خالل ال�سنة املالية؛ حيث ن�صت
املادة رقم ( )169من القانون على التايل:
"يبني نظام ال�شركة طريقة احت�ساب مكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،ويجب �أال تزيد ه��ذه امل�ك��اف��أة على
( )% 10من الربح ال�صايف لل�سنة املالية املنتهية بعد
خ�صم كل من اال�ستهالكات واالحتياطيات"
.وبالتايل ف��إن امل��ادة املذكورة مل تقيد �إمكانية منح
مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح��ال ت��وزي��ع ربح
مل�ساهمي ال�شركة عن ال�سنة املالية من عدمه معد ًال بذلك
املادة ال�سابقة يف القانون القدمي.
ومنح قانون ال�شركات اجلمعية العمومية -وهم يف
احلقيقة مالك ال�شركة� -صالحية املوافقة على مكاف�أة
جمل�س الإدارة وقيمتها كما منحها �صالحية املوافقة على
توزيعات الأرباح وذلك وفقا للمادة (  ) 177والتي ن�صت
على :
تخت�ص اجلمعية العمومية ال�سنوية لل�شركة على
وجه اخل�صو�ص بالنظر واتخاذ قرار يف امل�سائل الآتية:
• تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن
م��رك��زه��ا امل� ��ايل خ�ل�ال ال���س�ن��ة وت �ق��ري��ر مدققي
احل �� �س��اب��ات وت �ق��ري��ر جل�ن��ة ال��رق��اب��ة ال�شرعية
الداخلية �إذا كانت ال�شركة متار�س ن�شاطها وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والت�صديق عليهم.
•ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر
• انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة عند االقت�ضاء.
•تعيني �أع�ضاء جلنة الرقابة ال�شرعية الداخلية
�إذا كانت ال�شركة متار�س ن�شاطها وف��ق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
•تعيني مدققي احل�سابات وحتديد �أتعابهم.
• مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع الأرب��اح
�سواء كانت توزيعات نقدية �أم �أ�سهم منحة.
•م�ق�ترح جمل�س الإدارة ب���ش��أن م�ك��اف��أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وحتديدها.
• �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو عزلهم ورفع
دعوى امل�س�ؤولية عليهم ح�سب الأحوال.
•�إب ��راء ذم��ة مدققي احل�سابات� ،أو عزلهم ورف��ع
دعوى امل�س�ؤولية عليهم ح�سب الأحوال.
ووفقا للن�صو�ص القانونية املذكورة ،ف�إنه يتم حتديد

صافي األرباح أو الخسائر الظاهر
في نهاية قائمة الدخل هو المعيار
المستخدم في تحديد ربحية الشركة
م�ك��اف��أة جمل�س الإدارة �أث �ن��اء العر�ض على اجلمعية
العمومية وال ترتك ملجل�س االدارة.
و ال يجوز �صرف ب��دل ح�ضور لرئي�س �أو ع�ضو
جمل�س الإدارة عن اجتماعات املجل�س؛ حيث �أن املادة
رقم ( )29يف دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة
ال�صادر بقرار رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/03ر.م)
ل�سنة  2020ق��د نظمت يف البند ال�ث��اين �آل�ي��ة �صرف
البدالت والنفقات ..حيث ن�صت على:
ويجوز لل�شركة �أن تدفع نفقات �أو ر�سوم �أو عالوات
�إ�ضافية �أو راتب ًا �شهري ًا �إىل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها مبا
يتفق مع ال�سيا�سات التي تقرتحها جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت ويراجعها جمل�س الإدارة وتعتمدها اجلمعية
العمومية لل�شركة ،وذل��ك �إذا كان الع�ضو يعمل يف �أي
جلنة �أو يبذل جهود ًا خا�صة �أو يقوم ب�أعمال �إ�ضافية
خلدمة ال�شركة فوق واجباته العادية كع�ضو يف جمل�س
�إدارة ال�شركة ،وال يجوز �صرف بدل ح�ضور لرئي�س �أو
ع�ضو جمل�س الإدارة عن اجتماعات املجل�س".
�إن الأرب� ��اح الت�شغيلية تظهر بقائمة ال��دخ��ل قبل

خ�صم الإه�لاك��ات واملخ�ص�صات وامل�صاريف الإداري��ة
والعمومية وال���ض��رائ��ب وغ�يره��ا م��ن امل�صاريف غري
الي��رادات الأخ��رى،
املرتبطة مبا�شرة بالن�شاط وكذلك إ
وتلك البنود وكيفية ح�سابها وفق ًا ملعايري املحا�سبة
الدولية واملعايري الدولية لإعداد التقرير املالية ،وبالتايل
ف�إن �صايف الأرباح �أو اخل�سائر الظاهر يف نهاية قائمة
الدخل هو املعيار امل�ستخدم يف حتديد ربحية ال�شركة
وامل�ستخدم عند احت�ساب مكاف�آة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�سب متطلبات قانون ال�شركات.
�إن عملية �إع��ادة تقييم الأ�صول يتم معاجلتها وفقاً
ملعايري املحا�سبة ال��دول�ي��ة وامل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة لإع��داد
التقارير املالية بحيث تظهر فروق �إعادة التقييم �ضمن
حقوق امل�ساهمني بقائمة املركز املايل مبا�شرة وال يتم
معاجلتها �ضمن قائمة الدخل �إال يف حال مت الت�صرف يف
هذا الأ�صل من خالل البيع ،وتتم مراجعة البيانات املالية
والتدقيق عليها من قبل مدقق ح�سابات خارجي حيث يتم
التحقق من مدى اتفاق تلك البيانات مع متطلبات املعايري
الدولية والقوانني املنظمة.
ق��رار ال�شركة توزيع �أرب��اح على امل�ساهمني يحكمه
ع��دة متطلبات تتمثل يف م��دى توافر ال�سيولة الكافية
للتوزيع وخطط ال�شركة يف التو�سع وكذلك الإلتزامات
واملتطلبات املالية املتوقعة من ال�شركة �سدادها خالل
العام والتي ت�ؤثر على ال�سيولة املتاحة بال�شركة.
و�آخ�يرا ف�إن م�سائل التطابق مع متطلبات القانون
يتم فح�صها ومراقبة االلتزام بها من قبل �إدارات الهيئة
ب�شكل دقيق قبل �إ�صدار املوافقة بالإف�صاح عن مقررات
اج�ت�م��اع اجلمعية العمومية لل�شركات امل��درج��ة يف
الأ�سواق املالية.
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أخبار الهيئة

 18م�ستند ًا للموافقة على «ال�شريك اال�سرتاتيجي» العيني
يجوز لل�شركة امل�ساهمة العامة �أن تزيد ر�أ�سمالها،
بدخول �شريك ا�سرتاتيجي �أو �أكرث كم�ساهم ،نقد ًا �أو
بح�صة عينية ،وذل��ك مبوجب ق��رار خا�ص ،وي�شرتط
يف ال�شريك اال�سرتاتيجي �أن يكون ن�شاطه مماث ًال �أو
مكم ًال لن�شاط ال�شركة امل�صدرة وي�ؤدي ملنفعة حقيقية
لها ،و�أن يكون قد �أ�صدر ميزانيتني عن �سنتني ماليتني
على الأق ��ل ،ويُ�ستثنى م��ن ذل��ك احلكومة االحت��ادي��ة
واملحلية بالدولة.

ويف ح��ال ك��ان ال���ش��ري��ك اال��س�ترات�ي�ج��ي �شخ�ص ًا
�أجنبي ًا ،ي�شرتط �أال ي�ؤثر دخوله ك�شريك ا�سرتاتيجي
يف ر�أ� �س �م��ال ال���ش��رك��ة �أو �إىل خم��ال�ف��ة ن���س��ب متلك
املواطنني �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
و�إذا مل يقم جمل�س الإدارة بعر�ض الأ�سهم اجلديدة
على ال�شريك اال�سرتاتيجي خ�لال ف�ترة ثالثة �أ�شهر،
�أو �إذا مل يقم ال�شريك اال�سرتاتيجي باالكتتاب بهذه
الأ��س�ه��م خ�لال ف�ترة ال جت��اوز ( )30ي��وم� ًا م��ن تاريخ

درا�سة ب�أ�سباب و�ضرورة �إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي كم�ساهم يف ر�أ�سمال
ال�شركة امل�صدرة ،وجدوى املنافع التي �ستجنيها ال�شركة على مركزها املايل
 1و�أرباحها من �إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي كم�ساهم فيها ،مدعمة بالتوقعات
املالية امل�ستقبلية وم�ؤ�شرات الربحية والعائد املتوقع بناء على املعلومات
وااللتزامات املقدمة من ال�شريك اال�سرتاتيجي.
�إق��رار من ال�شركة ب�أن ال�شريك اال�سرتاتيجي ،الذي �ست�صدر ل�صاحله �أ�سهم
زيادة ر�أ�سمال ال�شركة ،هو �شخ�ص اعتباري �صدرت عنه ميزانيتان عن �سنتني
 2ماليتني على الأقل ،على �أن يرفق بالإقرار ميزانيتان ماليتان على الأقل لل�شريك
اال�سرتاتيجي ،تظهران �سابق خرباته يف املجال وحتقق �صايف ربح ت�شغيلي
من الن�شاط املماثل �أو املكمل لن�شاط ال�شركة.
كتاب من دائرة التنمية االقت�صادية ،يفيد ب�أن ن�شاط ال�شريك اال�سرتاتيجي
 3مماثل �أو مكمل لن�شاط ال�شركة ،وع��دم ممانعة ال��دائ��رة على خطة العمل
التطويرية املقدمة من ال�شريك اال�سرتاتيجي.
�إقرار من ال�شركة ،يف حال �إذا كان ال�شريك اال�سرتاتيجي �شخ�ص ًا �أجنبي ًا ،بعدد
 4الأ�سهم التي �سيكتتب بها ال�شريك اال�سرتاتيجي ون�سبته يف ر�أ�سمال ال�شركة،
و�أنها تتفق مع ن�سب متلك املواطنني والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
�إقرار من ال�شركة بالتزام جمل�س الإدارة بعر�ض الأ�سهم اجلديدة على ال�شريك
اال�سرتاتيجي ،خالل فرتة ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور القرار اخلا�ص بزيادة
 5ر�أ�س املال ،و�إال اعترب قرار اجلمعية العمومية ب�إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي
ك�أن مل يكن.
�إق��رار من ال�شريك اال�سرتاتيجي باالكتتاب بالأ�سهم اجلديدة خالل فرتة ال
 6جتاوز ( )30يوم ًا من تاريخ عر�ضها عليه ،و�إال اعترب قرار اجلمعية العمومية
ب�إدخال ال�شريك اال�سرتاتيجي ك�أن مل يكن.
�إقرار من ال�شركة وال�شريك اال�سرتاتيجي بالت�أكيد على ت�سجيل ملكية �أ�سهم
ال�شريك اال�سرتاتيجي لدى �سوق الأوراق املالية با�سمه ،وعدم ت�سجيلها با�سم
 7الغري� ،أو رهنها ل�صالح الغري �أو �أن ي�صدر ب�ش�أنها اتفاقية متويل من امل�صارف
�أو البنوك �أو �شركات التمويل �إال بعد انق�ضاء فرتة احلظر.
ن�سخة باللغة العربية من االتفاقية املربمة بني ال�شركة وال�شريك اال�سرتاتيجي،
 8معتمدة من قبل الأطراف كافة ،وممهورة بختم ال�شركة.
م��واف �ق��ات اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ع�ل��ى زي� ��ادة ر�أ�� ��س امل� ��ال ،ودخ� ��ول ال�شريك
 9اال�سرتاتيجي (مثال امل�صرف املركزي بالن�سبة للبنوك و�شركات التمويل
واال�ستثمارات املالية وهيئة الت�أمني بالن�سبة ل�شركات الت�أمني).
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عر�ضها عليه ،اعترب قرار اجلمعية العمومية ب�إدخال
ال�شريك اال�سرتاتيجي ك�أن مل يكن.

م�ستندات �أ�سا�سية

ويجب �إرفاق  18م�ستند ًا �أ�سا�سي ًا مع الطلب املوجه
�إىل هيئة الأوراق املالية وال�سلع للموافقة على �إ�صدار
�أ�سهم ال��زي��ادة يف ر�أ�سمال ال�شركة ،بغر�ض م�ساهمة
�شريك ا�سرتاتيجي بح�صة عينية ،وتعديل النظام
الأ�سا�سي ،وهي:

تقدمي طلب �إىل الهيئة لتقوم بتعيني �أحد امل�ست�شارين املاليني املعتمدين لديها
 10على نفقة ال�شريك اال�سرتاتيجي ،لإعداد تقرير تقييم ر�سمي لل�شركة وللح�صة
ناف للجهالة املالية والقانونية.
العينية ،وتقرير فح�ص ٍ
ن�سخة من حم�ضر اجتماع جمل�س �إدارة ال�شركة ،الذي قرر ما يلي:
 املوافقة على دخول ال�شريك اال�سرتاتيجي يف ال�شركة. املوافقة على تقرير التقييم لل�شركة وللح�صة العينية. - 11الت�أكيد على �أن املقيم اطلع على املعلومات وامل�ستندات كافة ،التي ر�أى �أنها
�ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم املطلوب و�إعداد تقرير التقييم بكفاءة.
 حتديد قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�سمال ال�شركة ،ا�ستناد ًا لنطاق القيمة العادلة التيانتهى �إليها تقرير التقييم.
ن�شرة زيادة ر�أ�س املال من خالل دخول �شريك ا�سرتاتيجي بح�صة عينية ،وفق ًا
 12للنموذج املعد من الهيئة.
�إق��رار من جمل�س �إدارة ال�شركة بااللتزام بالإف�صاح عن ن�شرة امل�ساهمني
 13قبل عقد اجتماع اجلمعية العمومية بـ 15يوم ًا على الأقل ،وذلك على املوقع
الإلكرتوين لل�شركة ولل�سوق املدرجة به.
م�سودة �إعالن دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد ،لإ�صدار قرار خا�ص بالنظر
يف م�ق�ترح �إدخ ��ال ال�شريك اال�سرتاتيجي كم�ساهم يف ر�أ��س�م��ال ال�شركة،
 14وعلى زيادة ر�أ�سمال ال�شركة بالقيمة املحددة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة،
ا�ستناد ًا لتقرير التقييم املعد من جهة ذات خربة فنية ومالية لتقييم ال�شريك
اال�سرتاتيجي.
�إقرار من جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه �سوف يتم موافاة الهيئة ،خالل مدة حمددة،
بكتاب من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة وم�ست�شارها القانوين با�ستالم ال�شركة
 15جلميع الوثائق وامل�ستندات املتعلقة باحل�صة العينية ،و�إمت��ام نقل ملكية
احل�صة العينية �إىل ال�شركة ،والت�أكيد على �سداد قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال.
�إقرار من جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه �سيتم موافاة الهيئة ،خالل مدة حمددة،
بكتاب من مدقق ح�سابات ال�شركة ،ي�ؤكد �إمت��ام واكتمال نقل ملكية احل�صة
 16العينية �إىل ال�شركة ،وا�ستالم ال�شركة جلميع الوثائق وامل�ستندات املتعلقة
باحل�صة العينية ،و�أن قيمة �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال مت �سدادها بالكامل.
م�سودة امل��واد التي �سيتم تعديلها من النظام الأ�سا�سي لل�شركة (قبل وبعد
 17التعديل) ،بناء على قرار الزيادة.
ن�سخة من القرار اخلا�ص للجمعية العمومية ،باملوافقة على �إدخ��ال ال�شريك
 18اال�سرتاتيجي كم�ساهم يف ال�شركة.

تقييم سنوي لألداء

حظر الهدايا على �أع�ضاء جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة
�أك��د دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،الذي
�أ�صدرته هيئة الأوراق املالية وال�سلع� ،ضرورة �إجراء
تقييم �سنوي لأداء �أع�ضاء جمال�س الإدارة ،ف� ً
ضال عن
عدم جواز قبول الهدايا.
و�أو�ضح الدليل �أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة يحدد
طريقة تكوين جمل�س الإدارة ،وع��دد �أع�ضائه ،ومدة
الع�ضوية ،على �أال تقل ن�سبة متثيل املر�أة عن  % 20من
ت�شكيل جمل�س الإدارة.

�إطار الزم
ويوفر دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة �إطار ًا
الزم ًا لتنظيم �ش�ؤون ال�شركات.
وت�ضمن الدليل ب�ن��د ًا ين�ص على � �ض��رورة �إج��راء
جمل�س الإدارة تقييم ًا �سنوي ًا لأدائ��ه و�أداء �أع�ضائه
وجلانه ،للوقوف على �سبل تعزيز فعاليته ،وذلك �إما من
خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت� ،أو بوا�سطة رئي�س
جمل�س الإدارة ،بدعم م��ن �أم�ين �سر جمل�س الإدارة،
ح�سب احلاجة �إىل ذلك ،كما يجوز يف حالة االقت�ضاء
دعوة ا�ست�شاريني م�ستقلني مل�ساعدة جمل�س الإدارة يف
هذه العملية.

الهدايا
وت�ط��رق الدليل �إىل تلقي �أع���ض��اء جمل�س الإدارة
للهدايا ،مو�ضح ًا �أنه ميكن �أن يرتتب على قبول الهدايا
�أو املجامالت الأخرى من الأ�شخا�ص �أو الهيئات وقوع
تعار�ض �أو ازدواجية م�صالح عندما يقوم الطرف الذي
يقدم هذه الهدية/ املجاملة بذلك يف ظروف قد يُ�ستنتج
�أن هذا الت�صرف كان بهدف الت�أثري على �أو يُحتمل �أن
ي�ؤثر على ع�ضو املجل�س يف �أدائه ملهامه.
ووفق ًا للدليل ،ف��إن هذا ال مينع قبول الأ�شياء ذات
القيمة الرمزية �أو الب�سيطة بقيمة  500درهم �أو �أقل �أو
الرتفيه ذي القيمة الرمزية �أو الب�سيطة ،مما ال يت�صل
ب�أي معاملة خا�صة �أو ن�شاط خا�ص لل�شركة.

ال�شركات املحلية

صافي األرباح أو الخسائر الظاهر
في نهاية قائمة الدخل هو المعيار
المستخدم في تحديد ربحية الشركة

وذك��ر ال�ق��رار �أن ه��ذا الدليل يُطبق على ال�شركات
امل�ساهمة العامة املحلية املدرجة يف ال�سوق ،فيما ال
ت�سري �أحكامه على ال�شركات الأجنبية امل��درج��ة يف
ال�سوق ،وي�ك��ون جمل�س �إدارة ال�شركة م���س��ؤو ًال عن
االلتزام بتنفيذ مبادئ وقواعد احلوكمة لل�شركة وفق
�أح�ك��ام ه��ذا الدليل والت�شريعات ذات ال�صلة ،وعليه
مراقبة تنفيذ نظام احلوكمة يف ال�شركة وتعديله ح�سب
االقت�ضاء.

التنوع بني اجلن�سني و�أهدافه و�إجراءاته للوفاء بتلك
الأهداف.

�إجراءات الإف�صاح

وتتكون الأرك ��ان الرئي�سة حلوكمة ال�شركات من
امل�ساءلة والإن�صاف والإف�صاح وال�شفافية وامل�س�ؤولية.
وتتمحور حوكمة ال�شركات حول توجيه ال�شركات
والرقابة عليها ،فهي تتكون من جمموعة من ال�ضوابط
والقواعد التي ت�ضمن االن�ضباط امل�ؤ�س�سي يف عالقات
ال�شركة و�إدارتها.
ويتبع �إطار العمل املعايري الدولية من خالل الوقوف
على م���س��ؤول�ي��ات �أع���ض��اء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية بال�شركة وواجباتهم.
كما �أنه يُراعي حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح و�إ�شرافهم ووكالتهم نحو حتقيق ا�ستدامة
ال�شركة.

�أف� ��اد دل �ي��ل ح��وك�م��ة ال �� �ش��رك��ات امل���س��اه�م��ة ال�ع��ام��ة
ب ��أن جمل�س �إدارة ال�شركة هو من ي�ضع ال�سيا�سات
والإج�� � ��راءات امل�ت���ص�ل��ة ب��الإف �� �ص��اح وف ��ق متطلبات
الإف�صاح املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات املعمول
بها لدى هيئة الأوراق املالية والأ�سواق ،مع الو�ضع
يف احل�سبان �أن ت�شمل هذه ال�سيا�سات طرق الإف�صاح
املالئمة ،التي مت ّكن امل�ساهمني وغريهم من �أ�صحاب
امل�صالح من االطالع على املعلومات املالية وغري املالية
التي تت�صل ب ��أداء ال�شركة ومعلوماتها يف ما يتعلق
مبلكية الأ�سهم ،واحل�صول على ر�ؤي��ة �شاملة لو�ضع
ال�شركة ،و�أن يتم الإف�صاح للم�ساهمني وامل�ستثمرين
دون متييز ب�شكل وا� �ض��ح و�صحيح وغ�ير مُ�ضلل،
وبطريقة منظمة ودقيقة.

الأركان الرئي�سة

جمل�س الإدارة
وبح�سب الدليل ،يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة
طريقة تكوين جمل�س الإدارة ،وع��دد �أع�ضائه ،ومدة
الع�ضوية ،على �أال تقل ن�سبة متثيل املر�أة عن  % 20من
ت�شكيل جمل�س الإدارة ،وتلتزم ال�شركة بالإف�صاح عن
�أ�سباب تعذر حتقق تلك الن�سبة ،كما تلتزم بالإف�صاح
عن ن�سبة متثيل املر�أة يف جمل�س الإدارة �ضمن تقريرها
ال�سنوي عن احلوكمة.
وي�ل�ت��زم جمل�س الإدارة بو�ضع �سيا�سات ب�ش�أن
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أخبار الهيئة

ال�شروط الأ�سا�سية ل�صحة انعقاد اجلمعيات العمومية
ت�شرتط هيئة الأوراق املالية وال�سلع ع��ددا من
ال�شروط ل�صحة انعقاد اجلمعيات العمومية ،وذل��ك
وفقا ملا ن�ص عليه القانون االحت��ادي رقم ( )2ل�سنة

 2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالته ،وقرار
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة رقم (/7ر.م) ل�سنة 2016
ب�ش�أن معايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي وحوكمة ال�شركات

الدعوة لالجتماع

امل�ساهمة العامة وتعديالته.
وت�ستعر�ض جملة"�أوراق مالية" � 15شرطا من
�شروط انعقاد اجلمعية العمومية وهي:

حق المناقشة
محضر االجتماع

اإلعالن في الصحف
رئاسة الجمعية
حق الحضور

مراقب االجتماعات

الشروط األساسية
لصحة انعقاد
الجمعيات العمومية

تعديل عقد التأسيس

حق التفويض

نشر التعديالت
القرارات الخاصة

انسحاب المساهمين

تعيين مقرر وإخطار السوق

جدول األعمال
مدقق الحسابات

الدعوة لالجتماع

ع��دم ن�شر الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية يف
ال�صحف �إال بعد موافقة الهيئة على الن�شر وموافاتها
بن�سخة من (م�سودة �إعالن الدعوة/م�سودة �إعالن فتح
باب الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة يف حال وجود
انتخاب لأع�ضاء جمل�س الإدارة/ تقرير احلوكمة)،
وفق ًا للنماذج املتوافرة على موقع الهيئة الإلكرتوين،
مع الت�أكيد على �ضرورة �أن تت�ضمن م�سودة �إعالن دعوة
اجلمعية العمومية املعرو�ضة على الهيئة ،جدول �أعمال
االجتماع ،خ�صو�ص ًا حتديد الأرب��اح املقرتح توزيعها
ع�ل��ى امل���س��اه�م�ين ،ون�سبتها ،وم �ق��داره��ا ،وت��واري��خ
التوزيع (ويف حال عدم وجود مقرتح توزيع يتعني ذكر
ذلك يف الدعوة).
ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين وتوجيه
�ان ،ف�إنه يتوجب �إع��ادة حتديد
الدعوة لعقد اجتماع ث� ٍ
ال �ت��واري��خ اخل��ا� �ص��ة مب �ق�ترح ت��وزي��ع الأرب� � ��اح على
امل�ساهمني يف ال�شركة.
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الإعالن يف ال�صحف

توجيه ال��دع��وة �إىل جميع امل�ساهمني ب ��إع�لان يف
�صحيفتني يوميتني حمليتني ت�صدر �إح��داه �م��ا على
الأقل باللغة العربية ،وبكتب م�سجلة ،وذلك قبل املوعد
املحدد لالنعقاد بـ 15يوم ًا على الأقل ما مل ين�ص النظام
الأ�سا�سي لل�شركة على م��دة �أك�ثر من ذل��ك ،ويجب �أن
ي�شتمل �إع�لان الدعوة على جدول الأعمال ،كما تر�سل
ن�سخ من �أوراق الدعوة �إىل كل من الهيئة وال�سلطة
املخت�صة.

رئا�سة اجلمعية

يتوىل رئا�سة اجلمعية رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
ويف حال غيابه ير�أ�سها نائبه ويف حال غيابهما ير�أ�سها
�أي م�ساهم يختاره امل�ساهمون عن طريق الت�صويت
ب�أية و�سيلة حتددها اجلمعية العمومية ،و�إذا كانت
اجلمعية تبحث يف �أمر يتعلق برئي�س االجتماع ،وجب
�أن تختار اجلمعية من بني امل�ساهمني من يتوىل رئا�سة

االجتماع خالل مناق�شة الأمر.

حق احل�ضور

لكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعية العمومية ،ويكون
له من الأ�صوات ما يعادل عدد �أ�سهمه ،ويجوز ملن له
حق ح�ضور اجلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت
بالكتابة وفق ًا لل�ضوابط التالية:
ً
	•ال يجوز للوكيل� ،إن كان ميثل عددا من امل�ساهمني
(�أي �أكرث من واحد)� ،أن يحوز ب�صفته وكي ًال عن
ه ��ؤالء امل�ساهمني �أك�ثر من ( )% 5من ر�أ�سمال
ال�شركة.
ً
	•�أما �إذا كان وكيال عن م�ساهم واح��د ،فيجوز �أن
يتخطى يف وكالته ن�سبة ( )% 5م��ن ر�أ�سمال
ال�شركة.
	•ميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها ،النائبون عنهم
قانون ًا.

حق التفوي�ض

لل�شخ�ص االع �ت �ب��اري �أن يفو�ض �أح��د ممثليه �أو
القائمني على �إدارت��ه ،مبوجب قرار من جمل�س �إدارته
�أو من يقوم مقامه ،ليمثله يف اجلمعيات العمومية،
ويكون لل�شخ�ص املفو�ض ال�صالحيات املقررة مبوجب
قرار التفوي�ض.

ان�سحاب امل�ساهمني

�إذا ان�سحب �أي من امل�ساهمني �أو ممثليهم من اجتماع
اجلمعية العمومية بعد اكتمال ن�صاب انعقادها ف�إن ذلك
االن�سحاب ،مهما كان عدد الأ�سهم التي ان�سحبت التي
ميلكها امل�ساهم� ،أو ممثل عن غريه من امل�ساهمني ،ال
ي�ؤثر على �صحة انعقاد اجلمعية العمومية ،على �أن
يتبع يف �إ�صدار القرارات الأغلبية املقررة يف القانون.

جدول الأعمال

ع��دم ج ��واز م��داول��ة اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة يف غري
امل�سائل املدرجة بجدول الأع�م��ال ،با�ستثناء الوقائع
اخلطرية التي تكت�شف �أثناء االجتماع ،وكذلك امل�سائل
التي يُطلب �إدراجها قبل البدء يف مناق�شة جدول �أعمال
اجلمعية العمومية من قبل الهيئة �أو عدد من امل�ساهمني
متثل ملكيتهم ( )% 10من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل،
ويجب على جمل�س الإدارة �إجابة الطلب ،و�إال كان من
حق اجلمعية العمومية �أن تقرر مناق�شة هذه امل�سائل.

حق املناق�شة

يكون لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة
يف جدول �أعمال اجلمعية العمومية ،وتوجيه الأ�سئلة
�إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات ،ويلتزم
�أع�ضاء املجل�س واملدقق بالإجابة على الأ�سئلة بالقدر
الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،وللم�ساهم �أن
يحتكم �إىل اجلمعية العمومية �إذا ر�أى �أن الرد على �س�ؤاله

كاف ويكون قرار اجلمعية العمومية واجب التنفيذ.
غري ٍ

حم�ضر االجتماع

حترير حم�ضر الجتماع اجلمعية العمومية يت�ضمن
�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين� ،أو ممثليهم وعدد الأ�سهم
التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة ،وعدد الأ�صوات
املقررة لها والقرارات ال�صادرة وعدد الأ�صوات التي
وافقت عليها �أو خالفتها ،وخال�صة وافية للمناق�شات
ال�ت��ي دارت يف االج�ت�م��اع ،وتوقيع املح�ضر وك�شف
احل�ضور من قبل رئي�س اجلمعية ،ومقررها ،وجامع
الأ��ص��وات ومدقق احل�سابات ،و�أن يتم �إب�لاغ الهيئة
وال���س�ل�ط��ة املخت�صة ب �� �ص��ورة م��ن حم�ضر الجتماع
اجلمعية خالل  15يوم ًا من تاريخ �صدورها ،كما يجب
على ال�شركة ت��زوي��د ال�سوق املعني بنتائج اجتماع
اجلمعية العمومية مبجرد انتهاء االجتماع وقبل جل�سة
تداول اليوم التايل لتاريخ اجلمعية.

مراقب االجتماعات

للهيئة وال�سلطة املخت�صة �إر� �س��ال م��راق��ب ع��ن كل
منهما �أو �أكرث حل�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية
لل�شركات ،دون �أن يكون لأي منهم ح��ق الت�صويت،
وي �ث �ب��ت ح �� �ض��وره��م يف حم���ض��ر اج �ت �م��اع اجلمعية
العمومية .كما �أن للم�صرف املركزي �أو هيئة الت�أمني
�إر�سال مراقب عن كل منهما �أو �أكرث ،حل�ضور اجتماعات
اجلمعية العمومية لل�شركات اخلا�ضعة لرقابتهما دون
�أن يكون لأي منهم حق الت�صويت ،ويثبت ح�ضورهم
يف حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية.

تعديل عقد الت�أ�سي�س

�إذا رغ �ب��ت ال �� �ش��رك��ة يف ت �ع��دي��ل ع �ق��د ال�ت��أ��س�ي����س
والنظام الأ�سا�سي ،ف�إنه يجب �إ�صدار قرار خا�ص من
اجلمعية العمومية لل�شركة بتعديل عقد ت�أ�سي�سها �أو

نظامها الأ�سا�سي ،وذل��ك بعد احل�صول على موافقة
الهيئة وال�سلطة املخت�صة( .متوافر على موقع الهيئة
الإلكرتوين منوذج عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة امل�ساهمة العامة ومعد وف�ق� ًا لأح�ك��ام قانون
ال�شركات لال�سرت�شاد).

ن�شر التعديالت

يتعني على ال�شركة ن�شر التعديالت املقرتحة على
النظام الأ�سا�سي على موقع ال�شركة الإلكرتوين وموقع
ال�سوق املعني قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية
التي �ستناق�ش تلك التعديالت ،وكذلك �أي��ة تقارير �أو
درا��س��ات �أو مقرتحات بحاجة �إىل اط�لاع امل�ساهمني
عليها قبل اجلمعية.

القرارات اخلا�صة

يف حال ت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية بند ًا بحاجة
�إىل قرار خا�ص ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة بهيكلة ر�أ�س مال
ال�شركة ،والدمج واال�ستحواذ ،وا�ستمرارية ال�شركة من
عدمه ،وغريها من الأمور املهمة ،فيتعني توفري التقرير
وامل�ستندات التف�صيلية املتعلقة ب�ه��ذا البند ،مرفق ًا
بالدعوة وجدول الأعمال.

تعيني مقرر و�إخطار ال�سوق

ُتعني اجلمعية العمومية مقرر ًا لالجتماع وجامع ًا
للأ�صوات ،كما يتعني االلتزام ب�إر�سال الإخطار بالدعوة
النعقاد اجلمعية العمومية لل�شركة �إىل ال�سوق املدرجة
به ال�شركة ،وذلك قبل الإعالن للم�ساهمني عرب ال�صحف.

مدقق احل�سابات

�إذا مل تتمكن اجلمعية العمومية لل�شركة من اتخاذ
ق��رار يتعلق بتعيني م��دق��ق ح�ساباتها يف اجتماعها
ال�سنوي ،فللهيئة حق تعيني مدقق ح�سابات ال�شركة
ملدة �سنة مالية وحتديد �أتعابه.

أوراق مالية

45

أخبار الهيئة

مناذج موحدة لإف�صاحات ال�شركات امل�ساهمة املدرجة
اعتمدت هيئة الأوراق املالية وال�سلع مبادرة
لتوحيد مناذج �إف�صاح موحدة لل�شركات املدرجة يف
�أ�سواق الدولة املالية ،وقامت بتعميم النماذج املوحدة
على كل من ال�شركات املدرجة والأ�سواق املالية ،وذلك
�إنطالق ًا من دوره��ا يف تعزيز م�ستويات الإف�صاح
وال�شفافية بالأ�سواق املالية بالدولة ،و�ضمن مبادراتها
الرامية لتوحيد �إج��راءات ومتطلبات الإف�صاح على
م�ستوى �أ�سواق الدولة املالية،
ومن �ش�أن املبادرة اجلديدة الإ�سهام يف االرتقاء
مب �� �س �ت��وى خ ��دم ��ة امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن وامل �ت �ع��ام �ل�ين يف
ال�سوق مبا ي�ضمن حتقيق اجل��ودة يف الإف�صاحات
املن�شورة على مواقع الأ�سواق املالية نتيجة لتوحيد
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الإف�صاحات ال�صادرة عن ال�شركات امل��درج��ة يف كل
من �سوق �أبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل،
وكذلك تعزيز تناف�سية الأ�سواق املالية".
و تهدف مبادرة توحيد من��اذج الإف�صاح �إىل رفع
كفاءة وج��ودة الإف�صاح وال�شفافية والت�أكد من عدم
�إغفال الإف�صاح لأية معلومات مهمة يتوجب ت�ضمينها
يف الإف�صاح ،وكذلك عدم وجود اختالفات كبرية يف
الإف�صاحات بني ال�شركات املدرجة يف ال�سوق الواحد
�أو بني ال�شركات املدرجة يف ال�سوقني" .ونوه الرئي�س
التنفيذي �إىل �أن "الهيئة �ستقوم بعقد ور���ش توعية
خا�صة ل�شرح املحتوى املطلوب لهذه النماذج والإجابة
عن ا�ستف�سارات ال�شركات ب�ش�أنها".

و قامت الهيئة بالتن�سيق مع كل من �سوقي �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية و��س��وق دب��ي امل��ايل م��ن �أج��ل توفري
من��اذج الإف�صاح املوحدة املعتمدة باللغتني العربية
واالجنليزية على املوقع الإلكرتوين لكل من ال�سوقني
(الرابط الإلكرتوين على �صفحة املنتجات واخلدمات
"اخلدمات" بالن�سبة ل�سوق �أبوظبي) و(م��ن خالل
نظام الإف�صاح الإلكرتوين "�إف�صاح" بالن�سبة ل�سوق
دبي).
كما قامت الهيئة بتوجيه ال�شركات املدرجة لاللتزام
بهذه النماذج عند قيام ال�شركة بن�شر الإف�صاحات على
موقع ال�سوق امل��ايل االل�ك�تروين ،علم ًا ب ��أن النماذج
املعتمدة عددها ( )22منوذج على النحو التايل:

1

نموذج إفصاح مجلس إدارة الشركة
المدرجة بشأن شراء األصول خالل
السنة المالية األولى للشركة.

2

4

نموذج اإلفصاح عن استقالة
عضو مجلس إدارة الشركة.

5

نموذج اإلفصاح عن تعيين رئيس
تنفيذي  /مدير عام للشركة.

7

نموذج اإلفصاح عن المشاريع.

8

نموذج التحليل التفصيلي
للخسائر المتراكمة.

9

10

نموذج اإلفصاح عن االتفاق
على صفقة استحواذ  /تخارج
 /رهن  /تأجير.

11

نموذج اإلفصاح عن النتائج
األولية للشركات المساهمة
العامة.

12

نموذج اإلفصاح عن التغييرات
في الهيكل اإلداري للشركة على
مستوى اإلدارة التنفيذية.

13

نموذج اإلفصاح عن الدعاوى
القضائية.

14

نموذج اإلفصاح عن أسماء
المطلعين بالشركة.

15

نموذج اإلفصاح عن تصنيف
ائتماني أو صدور تعديل بشأنه.

16

نموذج اإلفصاح عن تعامل أو
صفقة مع طرف ذو عالقة.

17

نموذج اإلفصاح عن معلومة
جوهرية.

18

نموذج اإلفصاح عن نتائج اجتماع
الجمعية العمومية.

19

نموذج اإلفصاح عن نتائج اجتماع
مجلس اإلدارة.

20

نموذج تقرير مناقشة وتحليل مجلس
إدارة الشركة المساهمة المدرجة.

21

النموذج االسترشادي لخطة
معالجة الخسائر المتراكمة.

22

نموذج طلب حجب «مؤقت»
لإلفصاح.
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نموذج اإلفصاح عن استقالة عضو
مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو
مجلس إدارة جديد للشركة.

نموذج اإلفصاح عن استقالة
الرئيس التنفيذي  /المدير العام
للشركة.

3
6

نموذج اإلفصاح عن تعيين عضو
مجلس إدارة جديد للشركة.
نموذج اإلفصاح عن اجتماع
مجلس اإلدارة.

توفيرًا للوقت
والجهد ،يمكنك
عبر التطبيق
الذكي للهيئة
أو بوابتها
اإللكترونية،
الحصول على
الخدمات التالية:

1

الفصل في التظلمات

2

تقديم االستشارات
القانونية

3

تسجيل صندوق
استثمار أجنبي

4

تجديد ترخيص شركات
وساطة السلع

5

تجديد ترخيص شركات
وساطة األوراق المالية

6

اعتماد العاملين بشركات
وساطة األوراق المالية

7

نشر التشريعات والتقارير
الدورية الخاصة باألســواق المالية
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