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ملخ�ض تنفيذي:
 )2021 – املالية وال�سلع للدورة اال�سرتاتيجية احلالية للهيئة )2017  بداأت حت�سريات هيئة االأوراق 

2016، وارتكزت هذه اال�سرتاتيجية على مبادئ عدة ياأتي يف مقدمتها االبتكار  يف وقت مبكر من العام 

املمار�سات  اأف�سل  وفق  املوارد  وتوظيف  اخلدمات  وتقدمي  املنتجات  تطوير  يف  والتمكني  والكفاءة 

املجال.  الدولية يف هذا 

القرارات  من  حزمة  واأ�سدرت  مبادرات  رزمة  الهيئة  اأطلقت  الوطنية،  باالأجندة  الهيئة  من  والتزاما 

م�ساريع  عدة  الهيئة  نفذت  فقد  االأجندة؛  هذه  تنقيذ  يف  بها  املنوط  باجلزء  القيام  بغية  واالأنظمة 

واحلكومة  الر�سيدة  احلوكمة  مبادئ  وتطبيق  وتدريبهم  املواطنني  متكني  وكذلك  االبتكار  على  قائمة 

الت�سغيلية. الكفاءة  م�ستويات  اأعلى  اإىل  والو�سول  النفقات  تقنني  �ساأنه  من  مبا  االلكرتونية 

اأ�سواق  من  بالدولة  املالية  االأ�سواق  حتويل  على  العمل  هو  اال�سرتاتيجية  هذه  اأهداف  اأهم  من  ولعل 

على  امل�سروع  هذا  ويقوم  �سنوات.  خم�س  خالل  ومتطورة  متكاملة  راأ�سمال  اأ�سواق  اإىل  نا�سئة  اأ�سهم 

تنظيم  اأجل  من  الهيئة  تعتمدها  قانونية  �سوابط  ذات   SRO التنظيم  ذاتية  جهات  اإىل  االأ�سواق  حتول 

مبادئ  وفق  ال�سيادي  التنظيم  يف  الهيئة  اخت�سا�س  على  االإبقاء  مع  اأع�سائها  عمل  واإجراءات  عملياتها 

.IOSCO املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة 
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متكن  واأنظمة  قرارات  باإ�سدار  املالية  االأوراق  قطاع  تطوير  على  الهيئة  عملت  نف�سه،  الوقت  ويف 

املمار�سات  اأحدث  وفق  املتنوعة  اال�ستثمارية  واالآليات  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  من  املالية  ال�سناعة 

بتنظيم  والبدء  واالعرتاف   )…,FinTech، RegTech، SandBox( املالية  التقنيات  مثل  الدولية 

ال�سناعة  حت�سني  يف  قيادي  بدور  الهيئة  قامت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  امل�سفرة.  الرقمية  االأ�سول  اإ�سدارات 

وتلك  التقليدية  املنتجات  على  ذلك  كل  وعك�ست   )Cybersecurity( االإلكرتونية  الهجمات  �سد 

االإ�سالمية. ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة 

والعاملية،  املحلية  االأموال واخلربات  روؤو�س  التي تعزز من جذب  االأنظمة  اإ�سدار  الهيئة  كذلك وا�سلت 

با�ستخدام   MSCI و   FTSE مثل  الدوليني  املوؤ�سرات  مزودي  لدى  االأ�سواق  ترقية  على  العمل  عرب 

واأهل  اخلربة  ذوي  مع  الت�ساور  على  تقوم  العاملية،  املمار�سات  يف  متبعة  مبراحل  متر  ت�سريعية،  دورة 

تنظيم. بكل  املعنية  اجلهات  خا�سة  ال�سناعة، 

االقت�ساد  لتطوير  دبي  مركز  مع  بالتن�سيق  االإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  على  الهيئة  عملت  كما 

م�ست  التي  الفرتة  خالل  اأهدافها  من  الكثري  تنفيذ  مت  خم�سية  ا�سرتاتيجية  بو�سع  وذلك  االإ�سالمي، 

ا�ستكمال هذه اال�سرتاتيجية حتى  العمل ب�سكل حثيث على  الدورة اال�سرتاتيجية احلالية، ويجري  من 

القادمة.  الدورة  وبداية  احلالية  الدورة  نهاية 

ا�سرتاتيجية  �سراكات  اإطالق  العالقة عرب  الهيئة على توطيد عالقاتها مع ذوي  وعلى �سعيد مواٍز، تعمل 

احلرة  واملناطق  املدرجة  وال�سركات  الهيئة  من  املرخ�سة  وال�سركات  باالأ�سواق  املتمثلة  ال�سناعة  مع 

واخلرباء الدوليني. فقد اأ�س�ست الهيئة املجل�س اال�ست�ساري ل�سوق راأ�س املال بهدف تداول الق�سايا البارزة 

طريق  خارطة  اإىل  ترتجم  التي  العمل  وخطط  والتو�سيات  احللول  اإىل  والتو�سل  حينها  يف  ومناق�ستها 

املجل�س  اجتماعات  من  الهيئة  �ساعفت  ذلك  على  وعالوة  الق�سايا.  هذه  مثل  مع  للتعامل  للتنفيذ  قابلة 

يف  واأع�ساء  هيئات  روؤ�ساء  من  واآ�سيا  واأمريكا  اأوروبا  يف  املال  راأ�س  اأ�سواق  خرباء  ي�سم  الذي  اال�ست�ساري 

العامة. و�سيا�ساتها  الهيئة  ا�سرتاتيجية  لتداول  وقانونيني  فنيني  خرباء  اإىل  باالإ�سافة  “اأيو�سكو” 

على  الر�سيدة  قيادتنا  بها  تتمتع  التي  البارزة  املكانة  من  م�ستمد  مميز  دويل  ح�سور  للهيئة  كان  كما 

لهيئات  الدولية  املنظمة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سواً  الهيئة  اأ�سبحت  فقد  والدويل؛  االإقليمي  ال�سعيدين 

برئا�سة  التنفيذي  رئي�سها  فاز  كما  املنظمة،  رئي�س  نائب  مقعد  على  وح�سلت   ،  IOSCO املالية  االأوراق 

بحْوكمة  املعنية  العمل  ملجموعة  م�ساركاً  رئي�ساً  واختياره   ،GEMC والنا�سئة  النامية  االأ�سواق  جلنة 

 OECD، والتنمية  االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سركات 

ملنظمة  ال�سنوي  املوؤمتر  وا�ست�سافة   ،2020 للعام  “اأيو�سكو”  ملنظمة  الدويل  املوؤمتر  ا�ست�سافة  عن  عدا 

 .2018 XBRL الذي عقد يف العام  االإف�ساح االإلكرتوين 

وتقنياً.  ومالياً  اإدارياً  الهيئة  لتطوير  ومبتكرة  كبرية  بجهود  الهيئة  قامت  الداخلي  ال�سعيد  وعلى 

توظيف  من  الهيئة  ميكن  حديث  اإداري  تنظيمي  هيكل  واعتماد  الهيئة  هيكلة  باإعادة  االإجناز  هذا  بداأ 

لهيئات  وال�سفافية وبفاعلية مالية وتكنولوجية مماثلة  املهنية  باأعلى درجات  واملالية  الب�سرية  مواردها 

وتوثيقها  الهيئة  اأعمال  لتنظيم  �ساماًل  الكرتونياً  نظاماً  الهيئة  وظفت  كما  املتطورة.  املالية  االأ�سواق 

فاعلة. بيئة  العمل يف  املالية وميكن من  االأعباء  واأر�سفتها مبا يخفف من 
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اأوًل: جهود التحول من �سوق اأ�سهم نا�سئة اإىل �سوق راأ�سمال متطورة:
تنفيذا لالأجندة الوطنية وقرارات جمل�س اإدارة الهيئة، بداأت الهيئة يف العام 2016 بو�سع ا�سرتاتيجية 

املتطورة  املال  راأ�س  اأ�سواق  م�ساف  اإىل  نا�سئة  اأ�سهم  اأ�سواق  من  الدولة  باأ�سواق  لالرتقاء  متكاملة 

التالية: االأهداف  بتحقيق 

اعتماد منهجية اجلهات ذاتية التنظيم:  .1

ذاتية  اجلهات  منهجية  تبني  على  ين�س   2016 العام  يف  �سامال  قرارا  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأ�سدر 

االأحكام  كتاب  وفق  لتنظيمها  الدولة  اأ�سواق  اإىل  ومنتجات  خدمات  ثمانية  حمولة   SRO التنظيم 

كما  الهيئة.  اإىل  ال�سيادية  التنظيمية  اجلوانب  ترك  مع   )Market Rulebook( بها  اخلا�س 

الهيئة الإعداد نظاما كامال يحول ما  ال�سالحيات واالأنظمة يف  �ساملة لكافة  الهيئة بدرا�سة  قامت 

.2019 العام  االأ�سواق يف  تبقى من �سالحيات 

اأ�سدرت الهيئة عدة اأنظمة اأخرى )ترخي�س املقا�سة املركزية، ترخي�س �سركة االإيداع املركزي وغريها(

ال�ستكمال منهجية اجلهات ذاتية التنظيم ولتحويل االأ�سواق من اأ�سواق نا�سئة عمودية )تداول وتقا�س 

اأ�سواق راأ�س املال املتطورة والتي تتبنى منهج ال�سوق االأفقية  وت�سوية يف منظومة واحدة( اإىل م�ساف 

القائم على الف�سل التام بني التداول والتقا�س والت�سوية.  بذلك تتحول ال�سوق اإىل ثالث موؤ�س�سات 

م�ستقلة وذاتية التنظيم وهي �سوق التداول و�سركة التقا�س املركزي و�سرك االإيداع والت�سوية. 
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االأ�سواق  فقامت  اال�سرتاتيجيني؛  �سركائها  كافة  مع  املجال  هذا  يف  اأعمالها  بتن�سيق  الهيئة  قامت 

بتبني هذا املنهج و�سرعت يف تنفيذه. فقد تقدمت �سوق دبي املايل با�سرتاتيجيتها للهيئة للموافقة 

اأبوظبي  �سوق  تقوم  كما  واالإيداع.  والتقا�س  للتداول  منف�سلة  �سركات  ثالث  ترخي�س  على 

�سركة  برتخي�س  وال�سلع  للذهب  دبي  �سوق  وقامت  م�سابه.  خمطط  لتنفيذ  الهيئة  مع  بالت�ساور 

االأوروبية  املالية  واالأوراق  االأ�سواق  لهيئة  الهيئة  طريق  عن  وتقدمت  ال�سوق  عن  منف�سلة  اإيداع 

)ESMA( للح�سول على اعرتافها كدولة مكافئة لدول االحتاد االأوروبي مكللة بالنجاح واحل�سول 

 .2017 على االعرتاف عام 

النقدية  الت�سوية  بدور  للقيام  املركزي  امل�سرف  بالطلب من  االأ�سواق  ب�سراكة مع  الهيئة  كما عملت 

قيام  على  االتفاق  ومت  املتطورة،  الدول  يف  به  معمول  هو  كما  اخلا�سة  الت�سوية  بنوك  عن  عو�سا 

قريبا. اإطالقه  قبل  العمل حالياً على جتربته  ويتم  الدور  بهذا  امل�سرف 

ترقية الأ�سواق من نا�سئة اإىل متطورة:  .2

زمني  بجدول  تنتهي  طريق  خارطة  لو�سع  واالأ�سواق  الهيئة  من  عمل  فريق  بت�سكيل  الهيئة  قامت 

 MSCIو  FTSE مثل  الدوليني  املوؤ�سرات  مزودي  ومتطلبات  القائم  الو�سع  بني  الفجوات  لتحليل 

اأهمها  خطوات  بعدة  الهيئة  قامت  فقد  ذلك،  اإىل  متطورة.  اإىل  نا�سئة  من  الدولة  اأ�سواق  لرتقية 

الهيئة  قامت  كما  اأفقية،  اإىل  عمودية  �سوق  من  اأي  اأعاله،  املذكور  للتحول  التنظيمي  االإطار  و�سع 

 Allocation Accounts، Omnibus and( بتمكني االأ�سواق من ا�ستخدام احل�سابات املجمعة

اإىل  باالإ�سافة   )DVP( الدفع  مقابل  الت�سليم  منظومة  وا�ستكمال   )Nominee structures
على  والبيع  ال�سيولة  ومزود  ال�سوق  �سانع  مثل  واخلدمات  املنتجات  بع�س  اخت�سا�سات  حتويل 

االأوراق  واإدراج  بعد  والو�ساطة عن  بالهام�س  والتداول  املالية  االأوراق  واإقرا�س واقرتا�س  املك�سوف 

XBRL وغريها.  االلكرتوين  واالإف�ساح  املالية 

العالية  املالءة  ذوي  التقا�س  واأع�ساء  التداول  اأع�ساء  لرتخي�س  نظام  باإ�سدار  الهيئة  قامت  كما 

�سركات  عن  بالنيابة  للدفعات  مليئة  جهات  تويل  خالل  من  حقوقهم  للم�ستثمرين  ت�سمن  والتي 

الو�ساطة ال�سغرية. كما و�سعت الهيئة ا�سرتاتيجية متكاملة لتحويل �سركات الو�ساطة من �سركات 

تداول �سغرية اإىل �سركات مالية متكاملة )Prime Brokerage( تقدم كافة اخلدمات للمحافظ 

املحافظ  اإدارة  املالية،  اال�ست�سارات  االأمني،  احلفظ  الو�ساطة،  مثل  والدولية  املحلية  اال�ستثمارية 

�سركات  تقدمها  التي  العديد من اخلدمات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سوق  اال�ستثمارية و�سناعة  وال�سناديق 

كتاب  منوذج  خالل  من  املتكاملة  ال�سركات  هذه  وتنظيم  ترخي�س  �سيتم  العاملية.  املالية  االأوراق 

الدولية  املعايري  اأف�سل  وفق  باإعداده  حالياً  الهيئة  تقوم  للهيئة   )Rulebook( متكامل  اأحكام 

لكافة  ومتنا�سقاً  �سهالً  اأ�سلوباً  النموذج  هذا  �سيقدم  املجال.  هذا  يف  عاملية  خربة  بيوت  مع  بالتعاون 

كاملة. الهيئة  اإىل خدمات  الو�سول  بي�سر وميكن من  معه  التعامل  الهيئة ميكن  وقرارات  اأنظمة 
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ثانيًا: جهود الهيئة يف تطبيق املعايري الدولية:
املالية  االأوراق  هيئات  احتاد  منظمة  يف  الكاملة  الع�سوية  على  للحفاظ  م�ستمرة  بجهود  الهيئة  قامت 

الدولية. املحافل  يف  الدولة  متثيل  يف  الوطنية  االأجندة  وتنفيذ  العاملية 

م�سروع التقييم الذاتي لقيا�ض المتثال ملبادئ الأيو�سكو:  .1

وحت�سريا  االأيو�سكو  منهجية  با�ستخدام  داخليا  الهيئة  لتقييم  املخت�سني  من  فريقا  الهيئة  �سكلت 

الهيئة  اأداء  يقيم  الذي   FSAP الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ل�سندوق  امل�سرتك  الربنامج  ملراجعة 

حتليل  اإعداد  بعد  والثالثني.  الثماين  الدولية  املنظمة  مببادئ  مقارنة  وم�سوؤولياتها  و�سالحياتها 

فجوة ا�ستمل على مئات املتطلبات، قامت الهيئة باإ�سدار الت�سريعات املنظمة للخدمات مثل �سركات 

املايل  التحليل  و�سركات  االإدارة  و�سركات  اال�ستثمار  ومدير  االأمني  واحلافظ  االئتماين  الت�سنيف 

وال�سندات  وال�سكوك  املمتازة  االأ�سهم  مثل  واملنتجات  وغريهم،  التغطية  ومتعهدي  واال�ست�سارات 

عامة  اأنواعها  بكافة  ال�سناديق  مثل  اال�ستثمار  واآليات  وغريها،  االإيداع  واإي�ساالت  واالأذونات 

خماطر  وراأ�سمال  خا�سة  وملكية  وموؤ�سرات  ونقد  عقارية  و�سناديق  مالية  اأوراق  �سناديق  وخا�سة، 

االأوراق  واإقرا�س  ال�سيولة  ومزود  بالهام�س  والتداول  ال�سوق  �سانع  مثل  تداول  واآليات  وغريها، 

املالية  االأوراق  �سناعة  تنظيم  يف  التنفيذ  اأدلة  الهيئة  جمعت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة  وغريها.  املالية 

وغريها. وخمالفات  ورقابة  تفتي�س  من 

متثيل الدولة يف املنظمات الدولية:  .2

اإدارتها التنفيذية  اإدارتها وبخطة ا�سرتاتيجية من  جنحت الهيئة-بتمكني من الدولة ومن جمل�س 

وبجهود  الدولة  مبكانة  يليق  مبا  الدولية  املحافل  يف  الدولة  متثيل  الوطنية-يف  االأجندة  بتحقيق 

اأ�سبحت  فقد  والدوليني.  املحليني  للم�ستثمرين  اخلدمات  لتوفري  القطاع  جاهزية  على  اأثر  ذات 

يف  مقعداً  التنفيذي  الهيئة  رئي�س  تبووؤ  اإىل  ذلك  وتعدت  بل  االأيو�سكو  يف  كامالً  ع�سواً  الهيئة 

احتفظت  كما  عنها.  املنبثقة  النا�سئة  االأ�سواق  جلنة  رئا�سة  اإىل  باالإ�سافة  املنظمة  اإدارة  جمل�س 

وغريها.  العربية  الهيئات  واحتاد   AAOIFI ،IFSB مثل  دولية  منظمات  عدة  يف  بع�سويتها  الهيئة 

مثل  دول  عدة  مع  املعلومات  وتبادل  التدريب  ت�سهل  تفاهم  عدة مذكرات  بتوقيع  الهيئة  قامت  كما 

وغريها. وماليزيا  و�سنغافورة  بريطانيا 
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ثالثًا: جهود تطوير قطاع املال الكلي يف الدولة:
منو  جهود  لتن�سيق  الدولة  يف  الكلي  املايل  القطاع  جهود  تن�سيق  يف  ورئي�س  مبادر  بدور  الهيئة  قامت 

.2008 التي حدثت يف عام  النظامية كتلك  االأزمات  واإدارة  القومي ومنع  الناجت 

ال�سراكة مع اجلهات التنظيمية الأخرى يف الدولة:  .1

�سالحيات  لنقل  املركزي  امل�سرف  مع  تفاهم  ومذكرات  تعاون  اتفاقيات  بتوقيع  الهيئة  قامت 

خدمات  مثل  ومنتج  خدمة  ع�سرين  حوايل  نقل  عن  اأ�سفرت  املالية  باالأوراق  يتعلق  فيما  االأخري 

اإن�ساء  اال�ستثمار،  اإدارة  �سركات  لل�سناديق،  االإدارية  اخلدمات  مقدمي  االإدارة،  )�سركات  اال�ستثمار 

املالية  االأوراق  و�سطاء  االأولية،  ال�سوق  يف  بالتغطية  )التعهد  التداول  خدمات  ال�سناديق،...(، 

والتحليل  )اال�ست�سارات  اال�ستثمار  واآليات  واملنتجات   ).... العمالت،  �سرف  و�سطاء  والنقدية، 

النقدية  الت�سوية  يف  التعاون  وكذلك  اأنواعها،...(  بكافة  اال�ستثمارية  واملحافظ  ال�سناديق  املايل، 

الكثري.  وغريها  االأمريكية  ال�سريبة  واتفاقية  االأموال  غ�ْسل  مكافحة  اإىل  باالإ�سافة  امل�سرف  عرب 

توفرها  التي  اال�ستثمار  خطط  على  للرقابة  التاأمني  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  يف  الهيئة  دخلت  كما 

املالية. االأوراق  بقطاع  املتعلقة  املالية  املنتجات  ترويج  وعلى  التاأمني  �سركات 

ال�سراكة مع اجلهات الت�سريعية يف الدولة:  .2

ووزارة  املركزي  وامل�سرف  املالية  لوزارة  والقانوين  الفني  الدعم  يف  الرئي�سي  الدور  الهيئة  تبواأت 

�سياغة  يف  الفعال  الهيئة  دور  منها  الدولة  يف  الت�سريعات  من  العديد  واإ�سدار  كتابة  يف  العدل 

قانون امل�سرف املركزي بطريقة حديثة متنع من اأي تعار�س يف االخت�سا�س مع �سالحيات الهيئة، 

م�سروع  �سياغة  املوؤهلة،  املالية  العقود  جلنة  وع�سوية  ال�سايف  اأ�سا�س  على  التقا�س  قانون  �سياغة 

كرهن  وا�ستخدامها  ملكيتها  وت�سجيل  املالية  االأوراق  بقطاع  يتعلق  فيما  خا�سة  العهدة  قانون 

املايل،  لال�ستقرار  الوطنية  اللجنة  وع�سوية  الدولة  يف  املايل  اال�ستقرار  قانون  وم�سروع  و�سمان، 

الهيئة يف جلانها. وع�سوية  االإرهاب  االأموال ومتويل  غ�ْسل  مكافحة  وقانون 

التعاون مع املناطق احلرة يف الدولة:  .3

مع  تفاهم  مذكرات  بتوقيع  الهيئة  قامت  االأعمال،  الأ�سحاب  وت�سهيال  امل�سالح  لتعار�س  منعا 

املناطق احلرة املالية وغري املالية يف الدولة جنم عنها قيام الهيئة بتنظيم �سوق الذهب وال�سلع يف 

املالية من هذه  االأوراق  اإ�سدار  الهيئة حاليا على م�سروع  تعمل  املتعددة، كما  لل�سلع  املنطقة احلرة 

دخلت  م�ستقرة،  ا�ستثمارية  بيئة  بتوفري  متمثاًل  كبرياً  دولياً  �سدى  ح�سد  كبري  وكتطور  املناطق. 

يف  املعتمدة  بتلك  �سبيهة   PassPorting احلدود  عرب  املالية  املنتجات  ت�سويق  اتفاقية  يف  الهيئة 

اأوىل  املبادئ الدولية مثل االأيو�سكو. تعمل هذه االتفاقية كمرحلة  االحتاد االأوروبي ومتوافقة مع 

الدولة  واأرا�سي  احلرة  املناطق  حدود  عرب  اال�ستثمار  �سناديق  وت�سجيل  والرقابة  االإ�سراف  على 

املناطق. خارج هذه 
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رابعًا: تنظيم �سوق راأ�ض املال الإ�سالمي:
هو  ما  وفق  املالية  االأوراق  قطاع  يف  امل�ستثمر  يحتاجه  ما  كل  لتنظيم  اجلهود  تطوير  على  الهيئة  داأبت 

واخلربات  االأموال  لروؤو�س  جاذبة  ومعتدلة،  ومرنة  مبتكرة  بطرق  ولكن  دوليا  احلال  عليه  م�ستقر 

لها. امل�ساحبة  الدولية 

التعاون مع مركز دبي لتطوير القت�ساد الإ�سالمي:  .1
 )DIEDC( قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز دبي لتطوير االقت�ساد االإ�سالمي

من  الهيئة  ن�سيب  وكان  املركز  ا�سرتاتيجية  و�سياغة  لبناء  املتخ�س�سة  اللجان  باأعمال  و�ساركت 

املنتجات  املال االإ�سالمي مبا ي�سمل  راأ�س  هذه اال�سرتاتيجية هو و�سع خارطة طريق لتطوير �سوق 

االإ�سالمية. ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  ال�سوق  واآليات  واخلدمات 

ا�سرتاتيجية تطوير �سوق راأ�ض املال الإ�سالمي:  .2
قامت الهيئة بو�سع ا�سرتاتيجية �ساملة وافق عليها جمل�س اإدارة الهيئة لتنفيذ هذا االلتزام مبحطات 

�سنوات خالل الدورتني اال�سرتاتيجيتني احلالية والقادمة ور�سدت لتنفيذها  مف�سلية على مدار 5 

مبلغ 1,750,000 درهم وحوايل ثمانية ع�سر م�سروعاً من اأنظمة وتدريب وتوعية وم�ساركات دولية. 

بداأت الهيئة بتنفيذ هذه االتفاقية باإ�سدار نظام اإ�سدار وتداول االأوراق املالية املتوافقة مع ال�سريعة 

حالياً  الهيئة  واأو�سكت  وغريها.  اإ�سدار  ون�سرة  واإف�ساح  اإدراج  �سروط  من  بها  يتعلق  وما  االإ�سالمية 

على االنتهاء من م�سروعي ال�سناديق املالية االإ�سالمية ونظام اإ�سدار وتداول ال�سكوك. 

جهود الهيئة الدولية يف تطوير �سوق راأ�ض املال الإ�سالمي:  .3
قامت الهيئة بتوطيد ع�سويتها لدى املوؤ�س�سات االإ�سالمية الدولية مثل IFSB وAAOIFI وغريها 

املنظمات  مع  بالتوا�سل  حاليا  الهيئة  وتقوم  الدولة.  اإىل  واخلربات  املعلومات  نقل  من  لال�ستفادة 

اتفاقية  تنفيذ  ب�سدد  والهيئة  االإ�سالمية.  املحا�سبية  املعايري  العتماد   IASBو FASB الدولية مثل 

الهيئة  ملوظفي  وال�سرعية  املحا�سبية  املعايري  حول  توعية  برامج  لتنفيذ   AAOIFI مع  التعاون 

وللعاملني يف قطاع االأوراق املالية. وتدر�س الهيئة اأي�ساً �سبل التعاون مع الدول االأخرى يف جدوى 

�سبيهة بتلك   Passporting باتفاقية  االإ�سالمية عرب احلدود  اإمكانية تنظيم اخلدمات واملنتجات 

الدولة. املناطق احلرة يف  التي مت االتفاق عليها مع 

التعاون الداخلي لتنفيذ خارطة طريق �سوق راأ�ض املال الإ�سالمي:  .4
الهيئة  لتاأ�سي�س  بالدولة  املعنية  واجلهات  املركزي  امل�سرف  مع  بالتوا�سل  حالياً  الهيئة  تقوم 

من  املايل  القطاع  املنتجات  لكافة  ال�سرعي  االإطار  بو�سع  تخت�س  والتي  الدولة  يف  العليا  ال�سرعية 

كما  للدولة.  الوطنية  االأجندة  مع  تتوافق  و�سيادية  فعالة  وبطريقة  مالية  واأوراق  وتاأمني  نقد 

االأوراق  خدمات  ومقدمي  امل�سدرين  لدى  ال�سرعية  اللجان  حوكمة  نظام  و�سع  على  الهيئة  تعمل 

املهام.   بهذه  للقيام  واعتمادهم  اأع�سائها  وتاأهيل  املالية 
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خام�سًا: تطوير قطاع ال�سركات يف الدولة:
اأخذت هيئة االأوراق املالية وال�سلع على عاتقها م�سوؤولية تطوير قطاع ال�سركات يف الدولة، وذلك باالأخذ 

االأوراق  االأ�سا�س يف قطاع  ال�سوق هي حجر  املدرجة يف  ال�سركات  اأن  التي تعترب  العاملية  املمار�سات  باأف�سل 

هذا  الهيئة  منحت  فقد  وعليه  الدولة،  يف  الرقابي  واجلهاز  االأ�سواق  م�سداقية  م�سادر  اأهم  واأحد  املالية 

مايلي: املجال  نلحظها يف هذا  التي  املبادرات  املمار�سة، ومن  تتنا�سب مع هذه  واأولية  اأهمية  القطاع 

تر�سيخ مبادئ احلوكمة الر�سيدة:  .1
وتقرير   OECD االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  اال�سرت�سادية  املبادئ  مثل  الدولية  املبادئ  الهيئة  اعتمدت 

مراجعتها  يتم  حوكمة  معايري  واإنفاذ  و�سع  يف  وغريهما  املتحدة  اململكة  يف   Cadbury Report
يف  �ساهم  مما  املدرجة؛  ال�سركات  لدى  الر�سيدة  احلوكمة  مبادئ  لرت�سيخ  م�ستمر  ب�سكل  وتعديلها 

 132 املرتبة  من  الدويل  البنك  لدى  االأعمال  �سهولة  الدويل  التناف�سية  كتاب  يف  الدولة  مكانة  ارتفاع 

4 �سنوات. وتقوم الهيئة حاليا باإعادة �سياغة نظام احلْوكمة لديها بالتعاون  اإىل املرتبة التا�سعة خالل 

معايري  واإ�سافة  املراتب  اأف�سل  اإىل  الدولة  بتناف�سية  لالرتقاء  وداخلها  الهيئة  خارج  من  خرباء  مع 

حالياً. به  املعمول  احلوكمة  لقرار    ESG واحلوكمة  االجتماعية  وامل�سوؤولية  البيئة 

مراجعة نظام اجلودة لدى املدققني اخلارجيني:  .2
املالية  ICAEW الربيطانية و�سلطة دبي للخدمات  كذلك قامت الهيئة بالتعاون مع جهات عاملية مثل 

املدرجة،  ال�سركات  التدقيق على  اأعمال  نظام يحكم  واإ�سدار  للمدققني اخلارجيني  اعتماد  نظام  بو�سع 

املدرجة”  ال�سركات  على  اخلارجيني  املدققني  اأعمال  جودة  مراجعة  “اإجراءات  الهيئة  اأ�سدرت  كما 

امل�سروع. هذا  لتنفيذ  ال�سناعة  من  خرباء  وا�ستقطبت 

اإ�سدار حزمة قرارات واأنظمة تنفيذًا لقانون ال�سركات:  .3
فيما يخ�س  ال�سركات  قانون  اأحكام  لتنفيذ  ونظاماً  قراراً   14 ب�سياغة  الهيئة  قامت  االإطار  ويف هذا 

نظام  اأبرزها  كان  الدولة،  يف  العامة  ال�سركات  قطاع  تنظيم  بهدف  وال�سناديق  املدرجة  ال�سركات 

املمتازة...  االأ�سهم  واإ�سدار  اال�ستثمار،  �سناديق  ونظام  بالتغطية،  والتعهد  املالية،  االأوراق  اإ�سدار 

ال�سركات. هذه  ت�سدرها  التي  املالية  باالأوراق  يتعلق  وغريها مما 

من�سات متعددة لإدراج وتداول ال�سركات:  .4
اإدراج  �سوق  وق�سمت  اخلا�سة  ال�سركات  باإدراج  ي�سمح  الذي  الثانية  ال�سوق  نظام  الهيئة  اأ�سدرت 

ال�سركات امل�ساهمة العامة اإىل من�ستني وفق التزام هذه ال�سركات ب�سروط االإدراج. كما قامت الهيئة 

ال�سركات  من�سة  من�ستني:  مقرتحة  لالأ�سواق  االإدراج  بتحويل  التنظيم  ذاتية  اجلهات  منوذج  وفق 

اخلا�سة.  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  ومن�سة   ،)Blue Chips( ال�سيولة  عالية  الرئي�سية 

ال�سركات  قطاع  ي�سهدها  التي  املتغريات  كافة  ن�ستعر�س  كي  العجالة  هذه  يف  املجال  يت�سع  ال  ورمبا 

بالدولة، اإال اأننا ندرك يف الوقت نف�سه حجم املهام والتحوالت التي متر بها االأ�سواق املالية يف عامل 

مع  والتجاوب  املهارات  وتنمية  املعرفة  وتعميق  التعاون  جميعاً  منا  املطلوب  اأن  ونعي  التغري،  �سريع 

مبا  بها  امل�ستثمرين  ثقة  وتعزيز  املالية،  االأ�سواق  اإليه  ت�سبو  ما  لتحقيق  للع�سر  ال�سريع  االإيقاع 

الوطني.  االقت�ساد  على  اإيجاباً  ينعك�س 
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:Core Business ساد�سًا: جهود اإ�سافية لتطوير اأعمال الهيئة�
فعال  �سوق  على  والعمل  للم�ستثمرين  حماية  من  اأهدافها  لتحقيق  احلثيثة  جهودها  الهيئة  وا�سلت 

التنمية  م�سروعات  لتنفيذ  االأموال  روؤو�س  على  احل�سول  من  امل�ستثمرين  وميّكن  منتظم  ب�سكل  يعمل 

االإجمايل. القومي  الناجت  ومنو  امل�ستدامة 

والتدريب: التوعية   .1

وتثقيف  حلماية  التوعية  م�ساريع  لتنفيذ  �سخمة  موازنات  ور�سدت  كبرية  بجهود  الهيئة  قامت 

ت�ستهدف  عمل  ور�سات  اإىل  واملتخ�س�سة،  العامة  الندوات  من  امل�ساريع  هذه  وتنوعت  امل�ستثمرين. 

قامت  كما  املتخ�س�سني.  من  وغريهم  ال�سحفيني  اإىل  واملدار�س  اجلامعات  وطالب  العامة  من  كل 

االإلكرتونية  الو�سائل  وكذلك  دوري  ب�سكل  توعية  ر�سائل  الإر�سال  االإعالم  با�ستخدام  الهيئة 

واملقروءة. وامل�سموعة 

اعتماد منهجية اإعداد اإ�سدار الت�سريعات:  .2

يف  متكاملة  منهجية  لو�سع  الدولية  املقارنات  الإجراء  باالإ�سافة  ال�سابقة  خرباتها  الهيئة  وظفت 

خارطة  و�سع  ثم  ومن  العاملية  املمار�سات  بدرا�سة  املنهجية  هذه  تبداأ  ت�سريعاتها.  واإنفاذ  اإعداد 

يف  املعنية  االإجرائية  واالإدارة  والقانونيني  الفنيني  بني  داخليا  تداوله  يتم  للت�سريع  فني  وت�سور 

على  عر�سه  يتم  ثم  ومن  االأحوال  ح�سب  املتخ�س�سة  اخلربة  بيوت  خالل  من  اأو  الت�سريع  تنفيذ 

ال�سناعة )Consultation( ومن ثم العر�س على ال�سركاء اال�سرتاتيجيني مثل االأ�سواق واجلهات 

اال�ست�ساري  املجل�س  على  ثم  ومن  ال�سناعة  جمل�س  على  االأوىل  امل�سودة  عر�س  يتم  املرخ�سة. 

بعد  يتم  للموافقة.  املجل�س  على  عر�سه  قبل  االإدارة  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  على  وبعدها  للهيئة 

والتح�سني  املوؤهل  الوظيفي  والكادر  الالزمة  املوازنة  توفري  عرب  للت�سريع  اإنفاذ  خطة  و�سع  ذلك 

اآخر. اإىل  بالتعديل من حني  امل�ستمر 

جهود متنوعة اأخرى:  .3

امل�سروعات ال�سغرية من احل�سول على متويل ب�سكل منظم  اأنظمة متكن  اإ�سدار  الهيئة على  عملت 

بو�سع  الهيئة  قامت  وكذلك  املخاطر.  راأ�س  و�سناديق  اجلماعي  التمويل  من�سات  تنظيم  مثل 

لل�سمول  ا�سرتاتيجية  و�سع  على  حالياً  وتعمل  امل�ستدامة  وال�سوق  اخل�سراء  ال�سوق  ا�سرتاتيجية 

لل�سوق من دخول  التي ال ت�سل  االأخرى  والفئات  امل�ستثمرين  لتمكن �سغار  املالية  االأوراق  املايل يف 

ا�ستثماراتهم. حجم  مع  تتنا�سب  و�سهولة  اأكرب  وحماية  اأقل  بتكاليف  املالية  االأوراق  قطاع 
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�سابعًا: تطوير الهيئة داخلياً:
اإعمال �سالحياتها بحيث مل تعد  اإىل تو�سع نطاق عملها واإىل التخ�س�س يف  اأدت جهود الهيئة االأخرية 

دورتها  يف  الهيئة  فقامت  اأهدافها.  حتقيق  من  لتمكينها  مالئمة  اأو  كافية  ال�سابقة  الهيئة  عمل  طريقة 

وتكنولوجيا. وماليا  اإداريا  الهيئة  هيكلة  باإعادة   2017-2021 احلالية  اال�سرتاتيجية 

م�سروع حتديث قانون الهيئة ولوائحها الداخلية:  .1
االأوراق  وقطاع  االأ�سواق  تطوير  املقبلة من  للمرحلة  ا�ستعداداً  الهيئة  قانون  و�سياغة  باإعداد  الهيئة  قامت 

املالية ككل م�ستفيدة من التغري اجلذري يف �سناعة االأوراق املالية العاملية خا�سة بعد االأزمة املالية االأخرية. 

القطاع  تنظيم  يف  �سالحياتها  وتقوية  مواردها  حت�سني  من  الهيئة  متكني  من  القانون  م�سروع  يهدف 

امل�ستثمرين.  االأموال وحفظ وحماية حقوق  باال�ستثمار وجمع  يتعلق  ما  تنظيم كل  �سمولية  اإىل  باالإ�سافة 

مثل  ال�سلة  ذات  االحتادية  القوانني  مع  يتوافق  مبا  الداخلية  لوائحها  �سياغة  باإعادة  الهيئة  قامت  كما 

قرارات املوارد الب�سرية وقوانني املوازنة العامة وغ�ْسل االأموال والقوانني املالية االأخرى.

للهيئة: التنظيمي  الهيكل   .2
حت�سريا للدورة اال�سرتاتيجية احلالية وا�ستجابة ملتطلبات خطط الهيئة وحتقيا الأهدافها، قامت الهيئة 

باإعادة ت�سميم هيكلها االإداري ب�سكل يعمل على زيادة كفاءتها وتقليل تكاليفها وتنفيذ االأجندة الوطنية 

بزيادة التوطني بطريقة فاعلة ومبتكرة تعمل على اإحالل الكوادر الوطنية للكثري من الوظائف االإ�سرافية 

 )Core Business( النخ�س�سية  االأعمال  قطاع  اإىل  االإداري  الهيكل  تق�سيم  مت  فقد  والتخ�س�سية. 

واالأعمال امل�ساندة )Support( وفقا الأف�سل املعايري الدولية ومبا ميكن الهيئة من التن�سيق واالإ�سراف 

ISO9001 وغريها. على اأعمالها بطريقة حتافظ على ال�سهادات الدولية مثل 

احلوكمة الداخلية والتدقيق املايل والإداري:  .3
اأفردت الهيئة وحدة اإدارية منف�سلة للقيام بهذا الدور وبطريقة فعالة تعمل على اإدارة اأي تعار�س 

هذه  تعمل  معقولة.  وبتكلفة  الدور  بهذا  للقيام  مرموقة  خارجية  �سركة  توظيف  عرب  للم�سالح 

خماطر  بتقييم  الدولية  والتدقيق  احلوكمة  ملعايري  وفقاً  الهيئة  عمل  من  التاأكد  على  الوحدة 

اخلارجي  واملدقق  املحا�سبة  ديوان  مع  والتعامل  احلكومية  واالأنظمة  للقوانني  واالمتثال  االأعمال 

ال�سيخ  بجائزة  الهيئة  لفوز  اجلهد  هذا  اأدى  الهيئة.  اإدارة  ملجل�س  التابعة  التدقيق  وجلنة  للهيئة 

.2016 العام  خليفة الأف�سل جهة احتادية يف جمال احلوكمة يف 

اأهداف الهيئة: توظيف التكنولوجيا لتحقيق   .4
. فوفقاً  عملت الهيئة بطرق مبتكرة توظف التكنولوجيا يف حتقيق اأهداف الهيئة بطريقة كفوؤة مالياً واإدارياً

االإلكرتوين  االإف�ساح  اخت�سا�سات  بتحويل  الهيئة  قامت  االأيو�سكو،  مببادئ  وعمالً  العاملية  للممار�سات 

XBRL وقيا�س واإعالن موؤ�سرات التداول اإىل االأ�سواق. كما قامت الهيئة باإعادة بناء موقعها االإلكرتوين 
الهيئة  خدمات  على  احل�سول  من  ومتكنهم  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  التعامل  ت�سهل  ذكية  تطبيقات  واإ�سافة 

اإلكرتونياً  اإىل ذلك فقد وظفت الهيئة نظاماً  اإ�سافة  اأقل.  بطريقة �سهلة وفعالة ووقت ق�سري وبتكاليف 

احلماية  بو�سع  الهيئة  قامت  كما  فعال.  ب�سكل  وموظفيها  الهيئة  اأداء  وقيا�س  متابعة  من  ميكن  داخليا 

االإلكرتونية )cybersecurity( التي حت�سن الهيئة وقواعد بياناتها من الهجمات االإلكرتونية.
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اخلال�سة والتو�سيات:
يتبني مما �سبق اأن لدى الهيئة ت�سور وا�سح وخطط عمل وا�سرتاتيجيات �ساملة للنهو�س بقطاع االأوراق 

املالية اإىل م�ساف الدول املتطورة. وتتميز منهجية الهيئة بال�سمول وال�سفافية والتعاون مع كافة اجلهات 

وباأهداف وا�سحة قابلة للتطبيق وتتوافق مع االأجندة الوطنية للدولة.

ال�سالحيات  وحدود  املالية  املوارد  مثل  هامة  اأمور  يف  الهيئة  تواجهها  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

والتعاون مع اجلهات االأخرى يف ر�سم حدود االخت�سا�س. لتمكني الهيئة من اال�ستمرار يف ا�سرتاتيجيتها، 

يقرتح ما يلي:

•  االنتهاء من قانون الهيئة اجلديد.
•  توفري امل�سادر املالية الكافية لتوظيف اخلربات.

•  التعاون من قبل اجلهات الرقابية والت�سريعية االأخرى يف الدولة لتو�سيح حدود االخت�سا�س.
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