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[د .رشا حطاب ود .أحمد قاسم فرح]

حماية المستثمر في عمليات ترويج
المنتجات المالية
"دراسة حتليلية يف إطار تشريعات هيئة وسوق األوراق
*
املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"

د .رشا "محمد تيسير" حطاب

*

د .أحمــــد قاســــــــــم فــــــــــــرح

*

الملخص
ُيشكّل قرار جملس إدارة اهليئة بشأن تنظيم الرتويج والتعريف رقم (/3ر .م) لسنة 2017
مرحل ًة مهمة يف عملية تطوير النظام القانوين لتسويق املنتجات املالية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة .ويأيت هذا القرار مكم ً
ال للقرار رقم (/9ر.م) لسنة  2016بشأن صناديق االستثامر
والذي حدّ د رشوط ترويج صناديق االستثامر األجنبية .تتمحور إشكالية الدراسة يف بيان ما
إذا كانت القواعد القانونية الناظمة لعملية ترويج املنتجات املالية يف الترشيع اإلمارايت تضفي
محاية كافية للمستثمرين ا ُملستهدفني .وتتفرع عن هذه اإلشكالية عدة إشكاليات أخرى؛ إذ
تُثار تساؤالت عدة حول نطاق احلامية التي يتمتع هبا املستثمر املستهدف يف عمليات الرتويج:
فام هي املنتجات املالية التي تشملها احلامية؟ وما هو النطاق املوضوعي والشخيص لتلك
احلامية؟ وما هي مظاهر احلامية يف الترشيعات املعنية؟ وكيف تنعكس محاية املستثمر عىل
املروج وعىل نطاق مسؤوليته؟ وهتدف الدراسة إىل اإلجابة عىل مجيع هذه
مضمون التزامات ّ
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/4/21
 أستاذ القانون التجاري املشارك ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة
 أستاذ القانون التجاري املشارك ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة
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التساؤالت ،من خالل مبحثني اثننيُُ ،يصص األول لتحديد نطاق احلامية التي يتمتع هبا
املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية ،بينام ُيصص املبحث الثاين لبيان مظاهر تلك
احلامية.
الكلامت الدَّ الة
مروج منتجات مالية ،محاية املستثمر ،هيئة األوراق املالية والسلع ،قانون
منتجات ماليةّ ،
هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع.

المقدمة
أصدرت هيئة األوراق املالية والسلع مؤخر ًا القرار رقم (/3ر .م) لسنة  2017بشأن
تنظيم ترويج وتعريف املنتجات املاليةُ .يعنى هذا القرار بتنظيم عملية تسويق أو توزيع أو
اإلعالن أو نرش أو إتاحة أية بيانات ،أو معلومات ،أو مواد دعائية تتعلق بمنتجات مالية غري
ٍ
ٍ
وسيلة كانت .وتشمل
صورة أو
مدرجة أو مسجلة أو مقيدة لدى هيئة األوراق املالية بأي
املنتجات املالية املعنية األوراق املالية ،عقود السلع ،املشتقات ،املنتجات املهيكلة أو أي أوراق
مالية أجنبية .كام ين ّظم القرار املذكور نشاط التعريف والذي يتم بموجبه تقديم أو تعريف
ٍ
لشخص آخر ّ
مرخص من قبل اهليئة أو من سلطة رقابية مثيلة للحصول عىل خدمة
شخص
مالية.
ُيشكّل قرار رئيس جملس إدارة اهليئة بشأن الرتويج والتعريف رقم (/3ر .م) لسنة 2017
مرحل ًة مهمة وحمورية يف عملية تطوير النظام القانوين لتسويق املنتجات املالية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة؛ إذ يأيت هذا القرار مكم ً
ال للقرار رقم (/9ر.م) لسنة  2016بشأن
صناديق االستثامر والذي حدّ د رشوط ترويج صناديق االستثامر األجنبية ،وبذلك يشكّل
هذان القراران مع ًا القواعد القانونية التي حتكم عملية ترويج مجيع املنتجات املالية داخل
احلرة سواء تعلقت تلك املنتجات بأدوات مالية حملية أم أجنبية.
الدولة وخارج املناطق ّ
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يتسم
وكان الوضع القانوين لعمليات ترويج املنتجات املالية قبل صدور هذين القرارين ّ
بحالة من الغموض وعدم الوضوح ،إذ مل تكن تلك املنتجات ختضع لتنظي ٍم خاص ،ومل تكن
مشمولة بنطاق تطبيق قانون املرصف املركزي رقم  10لسنة  1980والتعليامت الصادرة
بمقتضاه آنذاك ،كام مل تكن خاضعة لألنظمة والتعليامت السابقة الصادرة عن هيئة األوراق
املالية والسلع ،كتلك املتعلقة بصناديق االستثامر أو بإدارة االستثامر .وبصدور هذين
ٍ
إلطار قانوين حيكم عمليات ترويج
القرارين سدّ ت اهليئة الفراغ الترشيعي احلاصل وأسست
املنتجات املالية داخل أرايض دولة اإلمارات.
يعدُّ الرتويج أي ًا كان جماله واحد ًا من األدوات التي يقوم عليها النشاط التسويقي ،إىل
ٍ
أساليب عدة،
جانب أدوات هامة أخرى هي املُنتج والتوزيع والسعر .ويقوم الرتويج عىل
كاإلعالن أو البيع الشخيص ،تنشيط املبيعات أو الدعاية والنرش ،ومجيع هذه األنشطة تعتمد
عىل جمموعة من وسائل التواصل مع املستهلكني املُحتملني هبدف إثارة اهتاممهم ودفعهم إىل
اختاذ قرار بالتعامل( .)1ويعترب البيع الشخيص أو املبارش أكثر وسائل الرتويج تعقيد ًا وتأثري ًا،
حيث يقوم البائع بالتواصل مع املستهلك يف مكان إقامته أو مكان عمله ،أو يف أي مكان آخر
بخالف نقاط البيع املخصصة ،وذلك هبدف ّ
حث املستهلك عىل رشاء مال أو تلقي خدمة
لقاء مقابل مادي .و ُتتّبع طريقة البيع هذه يف خمتلف املجاالت الصناعية واخلدماتية.
وتنظر الترشيعات املختلفة إىل عملية الرتويج بعني الريبة؛ فرتى يف العميل املستهدَ ف يف
غرة وغالب ًا ما ُيدفع إىل متلك مال أو تلقي خدمة مستسل ًام
عملية الرتويج مستهلك ًا يؤخذ عىل ّ
املروج وإحلاحه دون أن تكون لديه حاجة حقيقية تدفعه لذلك .ويشهد القضاء
أمام إرصار ّ
عىل حاالت التعسف التي تنتج عن تلك العمليات ال س ّيام خالل األزمات االقتصادية .وعىل
الرغم من أن عملية الرتويج تدخل يف مرحلة املفاوضات السابقة عىل التعاقد والتي يسود
فيها مبدأ احلرية التعاقدية ،إال أهنا ختضع للتنظيم بموجب قانون محاية املستهلك الذي يكرس
( )1حول مفهوم الرتويج ،راجع سمري العبديل وقحطان العبديل ،الرتويج واإلعالن ،زهران للنرش والتوزيع ،عامن،
.1998
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حق املستهلك بالعدول عن التعاقد.
ولكن عندما يتعلق األمر برتويج منتجات مالية ،فإن عملية الرتويج تستلزم اخلضوع
لنظام قانوين خاص نظر ًا للطبيعة اخلاصة التي تتصف هبا املنتجات املالية واملخاطر التي حتف
التعامل هبا .ويعدّ الواقع العميل شاهد ًا عىل العديد من املغامرات الفاشلة التي خاضها
ٍ
وعود كاذبة بالربح الرسيع فوقعوا ضحية وسائل ترويج
العديد من املدّ خرين مندفعني وراء
احتيالية.
ٍ
شخص ما هبدف التأثري عليه لتكوين
وإذا كان الرتويج كمفهوم عام يتمثل بالتواصل مع
ٍ
بشكل خاص هيدف إىل
توجه إجيايب نحو املنتج ودفعه للتعاقد ،فإن ترويج املنتجات املالية
التأثري عىل العميل هبدف اختاذ قرار باالكتتاب ،أو رشاء أو بيع أو مبادلة أدوات مالية متداولة
يف أسواق املال .وتشمل هذه املنتجات وفق ًا لقرار الرتويج والتعريف لسنة  2017األوراق
املالية ،أو عقود السلع ،أو املشتقات ،أو املنتجات املهيكلة املدرجة يف األسواق املحلية أو أي
من األوراق املالية األجنبية.
مروج املنتجات املالية يف دولة اإلمارات شخص ًا اعتباري ًا مرخص ًا ومتخصص ًا يف
ويعدّ ّ
عمليات االكتتاب بحيث يلعب دور ًا هام ًا يف مرحلة التمهيد إلصدار املنتجات املالية وجلب
املستثمرين من خالل الدعوة للرشاء أو االكتتاب يف هذه املنتجات .فعاد ًة ما تلجأ الرشكة
املروج ليقوم بدراسة إمكانية إصدار هذه األوراق وعمل
الراغبة يف إصدار أوراق مالية إىل ّ
تصور مبدئي عن هذا اإلصدار من ناحية القيمة والتوقيت وظروف السوق ،ومن ثم اقرتاح
طريقة الرتويج واإلعالن والدعاية وغريها من اإلجراءات الالزمة إلصدار األوراق
املروج والرشكة املصدرة-املحلية أو األجنبية -حقوق
املالية( .)2وحتدد االتفاقية املربمة ما بني ّ
املروج دور ًا رئيسي ًا يف عملية انتشار
وواجبات ومسؤوليات كل طرف .وبذلك يؤدي ّ
وترويج املنتجات املالية مما يساعد عىل ازدهار أسواق املال واستثامر املدخرات.
( )2حممود عصام حنفي ،وسطاء األوراق املالية :رشكات االستثامر ،مدير االستثامر ،رشكات ترويج وتغطية االكتتاب يف
األوراق املالية ،جملة كلية الرشيعة والقانون بأسيوط ،جامعة األزهر ،مرص ،عدد  ،13ج  ،2001 ،2ص  1561وما يليها.
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ستنصب هذ الدراسة عىل البحث يف النصوص القانونية الناظمة لعملية ترويج املنتجات
املالية يف دولة اإلمارات لبيان مدى احلامية التي تقرها تلك النصوص للمستثمرين املُستهدفني
يف تلك العمليات .وتتجىل أمهية الدراسة يف ظل حداثة التنظيم القانوين لعمليات الرتويج يف
ٍ
بصفة
الدولة ويف ظل الغياب الكامل للدراسات القانونية يف هذا املجال يف القانون اإلمارايت

ٍ
بصفة عامة .ويثار التساؤل يف هذا البحث حول ما إذا كانت القواعد
خاصة والقوانني العربية

القانونية الناظمة لعملية ترويج املنتجات املالية يف الترشيع اإلمارايت -يف زمن تطورت
وتنوعت فيه وسائل الرتويج وبدت فيه العوملة مالزم ًا رئيسي ًا لعمليات التداول يف البورصة-
تضفي محاية كافية للمستثمرين املُستهدفني .وتزداد أمهية هذا التساؤل يف ظل الوضع
االقتصادي العاملي الراهن الذي يشهد نزاعات عديدة تُثريها وسائل الرتويج املتبعة والتي
أثرت سلب ًا عىل ثقة املتعاملني يف اقتصاد السوق.
ويتفرع عن هذا التساؤل تساؤالت فرعية عدّ ة حول نطاق احلامية التي يتمتع هبا املستثمر
املستهدف يف عمليات الرتويج :فام هي املنتجات املالية التي تشملها احلامية؟ وما هو النطاق
املوضوعي والشخيص لتلك احلامية؟ وما هي مظاهر احلامية يف الترشيعات املعنية؟ وكيف
املروج وعىل نطاق مسؤوليته؟
تنعكس محاية املستثمر عىل مضمون التزامات ّ
هتدف الدراسة إىل اإلجابة عىل مجيع هذه التساؤالت ،باالعتامد عىل املنهجني االستقرائي
والتحلييل ،حيث ستعمل عىل استقراء النصوص القانونية الواردة يف ترشيعات هيئة وسوق
األوراق املالية والسلع ،ال سيام قرار الرتويج والتعريف لسنة  ،2017وحتليلها وصوالً لتقييم
وتقسم الدراسة هلذه
مدى احلامية التي يتمتع هبا املستثمر املستهدَ ف يف عمليات الرتويج.
ّ

الغاية إىل مبحثني اثننيُُ ،يصص املبحث األول منها لتحديد نطاق احلامية التي يتمتع هبا
املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية ،بينام يعمل املبحث الثاين عىل بيان مظاهر تلك
احلامية.
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املبحث األول
نطاق محاية املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية
يضع قرار الرتويج والتعريف رقم (/3ر .م) لسنة  2017مبد ًأ عام ًا حيظر بموجبه ترويج
أي منتجات مالية غري مدرجة أو مسجلة أو مقيدة لدى هيئة األوراق املالية والسلع يف دولة
ٍ
املروج حاص ً
ترخيص مسبق من هيئة األوراق املالية
ال عىل
اإلمارات العربية املتحدة ما مل يكن ّ
والسلع( ،)3أو مستثنى رصاح ًة من تطبيق أحكام القرار حمدد ًا بذلك النطاق املكاين للحامية
املقررة للمستثمر بموجب أحكامه.
تأسيس ًا عىل ذلك ،ال تشمل احلامية املقررة للمستثمر عمليات ترويج املنتجات املالية التي
جتري خارج دولة اإلمارات حتى ولو كان املستثمر أحد مواطني الدولة ،كام ال ترسي أحكام
القرار عىل عمليات الرتويج التي جتري داخل أسواق املناطق احلرة يف الدولة مثل سوق مركز
ديب املايل العاملي ( )DIFCوسوق أبو ظبي العاملي ( ،)ADGMحيث ختضع تلك العمليات
لألنظمة والتعليامت اخلاصة بكل سوق من هذه األسواق.
وإذا كان النطاق املكاين للحامية التي يتمتع هبا املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية
غري املدرجة أو املسجلة يف أحد األسواق املالية يف دولة اإلمارات حمدد ًا عىل ٍ
نحو جيل ،إال أن
التساؤل ُيثار بخصوص النطاقني املوضوعي والشخيص لتلك احلامية ،وهو ما سنعمل عىل
بيانه يف املطلبني اآلتيني.

( )3تنص املادة  1/3من القرار املذكور عىل أنه "ال جيوز ترويج أي منتجات مالية غري مدرجة ،أو مسجلة أو مقيدة لدى
اهليئة أو تعريف أي خدمات أو أنشطة مالية غري موافق عىل تعريفها من قبل اهليئة داخل الدولة".
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املطلب األول :النطاق املوضوعي
يتطلب حتديد النطاق املوضوعي للحامية التي يتمتع هبا املستثمر املُستهدَ ف حتديد
املنتجات املالية وعمليات الرتويج املشمولة بقرار الرتويج وتلك املستبعدة.

الفرع األول :النطاق املوضوعي اإلجيايب

يثار التساؤل هنا حول وسائل الرتويج التي تدخل ضمن نطاق احلامية املشمولة بقرار
ثم حول املنتجات املالية اخلاضعة لتلك احلامية.
الرتويج أوالً ومن ًّ
فيام ُيص وسائل الرتويج ،نجد وبالرجوع إىل املادة األوىل من قرار اهليئة بشأن الرتويج
والتعريف رقم (/3ر .م) لسنة  2017بأهنا عرفت الرتويج عىل أنه "تسويق أو توزيع أو
اإلعالن أو نرش أو إتاحة أي بيانات ،أو معلومات ،أو مواد دعائية تتعلق بمنتج مايل بأي
صورة أو وسيلة"ُ .يالحظ من هذا التعريف أن هيئة األوراق املالية والسلع تبنت مفهوم ًا
واسع ًا للرتويج بحيث يشمل مجيع صور التواصل مع املستثمر بغية توفري معلومات وبيانات

عن املنتج املايل هبدف التأثري عليه لتكوين رأي إجيايب حول املنتج .وبالتايل يقوم الرتويج عىل
ٍ
املروج بالتواصل مع املستثمر دون دعوة أو طلب من هذا األخري،
معيار أسايس يتمثل يف قيام ّ
املروج .وبذلك يعد من قبيل األعامل الرتوجيية جمرد
وهو أمر يتطلب مبادرة إجيابية من قبل ّ
ِ
يفض ذلك إىل إبرام عقد(.)4
التواصل مع عميل حمتمل حتى وإن مل
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الرتويج الوارد يف التعريف أعاله ،ال يقترص فقط عىل التواصل
املبارش والشخيص مع املستثمر وإنام يشمل أيض ًا التواصل غري املبارش بجميع صوره ،وهو ما
يعني توسيع نطاق احلامية لتشمل -باإلضافة إىل مجيع أشكال التواصل املبارش التي تكون
ٍ
ستثمر حمدد بام فيها إرسال الرسائل العادية أو اإللكرتونية ،واالتصاالت اهلاتفية،
موجهة مل
وزيارات املستثمر يف أماكن العمل أو السكن -كل صور التواصل غري املبارش التي

( )4انظر يف ذات االجتاه:
CF Rapport Ph. Marini, Sénat, Commission des finances, n° 206, t.1, 2002-2003, p. 293.
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التستهدف مستثمر ًا مع ّين ًا وإنام تكون موجهة لعموم اجلمهور مثل كافة أشكال الدعاية
واإلعالن .وُيتلف بذلك موقف املرشع اإلمارايت عن نظريه الفرنيس الذي حرص نطاق
احلامية يف عمليات ترويج األدوات املالية عىل وسائل التواصل املبارش والشخيص( )5دون
وسائل التواصل غري املبارش والتي تبقى خاضعة ملظلة قانون محاية املستهلك(.)6
ويشمل املنتج املايل بحسب املادة األوىل من قرار الرتويج والتعريف "األوراق املالية ،أو
عقود السلع ،أو املشتقات ،أو املنتجات املهيكلة( ،)7أو أي من األوراق املالية األجنبية".
ويندرج حتت مصطلح األوراق املالية :األسهم والسندات واألذونات املالية التي تُصدرها
رشكات املسامهة واألذونات التي تصدرها احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية واهليئات
العامة واملؤسسات العامة يف الدولة وأية أدوات مالية أخرى حملية أو غري حملية تقبلها اهليئة.
أما عقود السلع ،فتضم مجيع العقود الواردة عىل املنتجات الزراعية واملعادن واملوارد الطبيعية
وأي بضائع أخرى متعامل هبا يف عقود .أما املشتقات فتشمل العقود املالية التي تعتمد قيمتها
عىل قيمة األصول املالية -كالسلع أو املؤرشات أو العمالت أو أي أدوات مالية أخرى -التي
تتضمنها تلك العقود( .)8يف حني تشمل األوراق املالية األجنبية األسهم والسندات
والصكوك ووحدات صناديق االستثامر ،وعقود السلع واملشتقات وغريها من األوراق أو
األدوات املالية األخرى التي تصدر عن األشخاص االعتبارية املؤسسة خارج الدولة
واخلاضعة لسلطة رقابية مثيلة للهيئة(.)9
ويالحظ مما سبق أن عملية الرتويج يمكن أن ترد ،بحسب قرار الرتويج والتعريف ،عىل
( )5املادة ( )L 341-1من قانون النقد واملال الفرنيس.
(6) Sur cette question, voir Haroun BOUCHETA, Le démarchage financier, Bilan et perspectives,
Mémoire, Université de Paris XII, 2003, p. 10 et s., V. G. NICOLAS, « Le droit du marketing bancaire
», Banque et droit, sept.-oct. 1993, n° 31, p. 13.

( )7وهي عبارة عن أدوات مالية غري قياسية توفر إمكانية االستثامر يف جمموعة واسعة من فئات األسهم مع توفري محاية
واسعة لرأس املال وذلك بفضل توزيع السيولة املستثمرة بني أدوات مالية شبه منعدمة املخاطر منخفضة العائد وبني
االستثامرات املنطوية عىل املزيد من املخاطر والتي حتقق عوائد أعىل.
( )8املادة األوىل من قرار الرتويج والتعريف.
( )9املادة األوىل من قرار الرتويج والتعريف.
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مجيع أنواع املنتجات املالية بال استثناء .ونرى يف ذلك توسع ًا يف نطاق الرتويج يتعارض مع
مصلحة املستثمر ،ذلك أن هنالك العديد من املنتجات املالية ذات املخاطر العالية والتي ُحيظر
يف بعض الترشيعات -بالنظر إىل املخاطر املرتبطة هبا -من تروجيها ويبقى التعامل هبا ممكن ًا
ٍ
بشكل مبارش من خالل املستثمر املؤهل( .)10ومن أمثلة هذه املنتجات ،تلك التي تزيد قيمة
املخاطر املرتبطة هبا عىل قيمة املسامهة املالية املبدئية ،وتلك التي ال يعرف احلد األقىص
للمخاطر املرتبطة هبا عند االكتتاب( .)11وعىل الرغم من صعوبة وضع معيار لألساس الذي
ُت ّقيم عىل أساسه حجم املخاطر املرتبطة باملنتج املايل )12(،إال أن مبدأ االستبعاد وبال شك
يصب يف مصلحة املستثمر ،ال س ّيام أن ترويج مثل هذه املنتجات يزيد من حجم املخاطر التي
يتعرض هلا املستثمر العادي نظر ًا لقلة خربته ،وكان من املحبذ لو سار املرشع اإلمارايت عىل
هذا النهج ليكفل للمستثمر محاي ًة خاصة من املخاطر املرتبطة بتلك املنتجات.
وإذا كان ترويج مجيع املنتجات املالية أعاله ،املحلية منها واألجنبيةُ ،يضع لنظام قانوين
حمدد بموجب قرار الرتويج والتعريف لسنة  ،2017إال أن ترويج وحدات صناديق
االستثامر األجنبية ُيضع باإلضافة إىل قرار الرتويح والتعريف سابق الذكر إىل أحكام إضافية
خاصة واردة يف املادة ( )35من النظام اخلاص بصناديق االستثامر الصادر بموجب قرار
رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/9ر .م) لسنة  2016عىل النحو الذي سنبينه الحق ًا.

( )10ومثال ذلك الترشيع الفرنيس ،إذ حظرت املادة ( )L. 341-10من قانون النقد واملال ترويج املنتجات عالية املخاطر
ووضعت قائمة باملعايري التي يمكن عىل أساسها اعتبار املنتجات ذات خماطر عالية.
(11) Thierry BONNEAU et France DRUMMOND, Droit des marchés financiers, 2ième, Economica,
Paris, 2002, n° 410, p. 374 et 375.

( )12حول هذا املوضوع ،انظر:

Arnault ACHARD et Stevens BREMOND, Comment réformer le démarchage financier, Revue Banque,
n° 627, juillet-aout 2001, p. 56.
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الفرع الثاين :النطاق املوضوعي السلبي
ينحرص نطاق تطبيق قرار جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم (/3ر .م) لسنة
 2017بشأن تنظيم الرتويج والتعريف باملنتجات املالية باملعنى الوارد يف املادة األوىل من
واملبني أعاله .وعليه ال تطبق أحكام القرار املذكور عىل ترويج املنتجات املرصفية
القرار
ّ
والذي ُيضع لترشيعات املرصف املركزي والتعاميم الصادرة عنه( .)13كام ال يشمل قرار
الرتويج والتعريف منتجات التأمني والتي ُيضع تروجيها لترشيعات هيئة التأمني يف الدولة
والقرارات واألنظمة والتعليامت الصادرة عنها(.)14
كذلك ال ختضع عمليات ترويج اخلدمات املالية املرتبطة باألدوات املالية ألحكام قرار
الرتويج والتعريف سابق الذكر؛ ذلك أنه ُيستدل رصاح ًة من نصوص القرار املذكور بأنه
ُيعنى بتنظيم ترويج املنتجات املالية حرصي ًا وال يمتد ليشمل اخلدمات املالية الواردة

عليها(.)15
( )13سبق أن أصدر املرصف املركزي تعمي ًام يف منتصف شهر آذار من عام  2011يقيض بمنع البنوك من التسويق
للقروض املرصفية واخلدمات األخرى املقدمة للمتعاملني األفراد يف البنوك األخرى عن طريق االتصال املبارش هبم عرب
اهلاتف ،مستثني ًا من ذلك متعاميل البنك .حول ترويج املنتجات املرصفية ،راجع ثامر البكري ،تسويق اخلدمات املالية،
إثراء للنرش والتوزيع ،عامن.2008 ،
وجدير بالذكر هنا بأن املرسوم بقانون احتادي رقم ( )14لسنة  ،2018حدد يف املادة /65أ منه األنشطة املالية التي ختضع
لرتخ يص ورقابة املرصف املركزي والتي تشمل تلقي الودائع بكافة أنواعها ،تقديم التسهيالت االئتامنية بكافة أنواعها،
تقديم تسهيالت التمويل املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،تقديم خدمات الرصافة وحتويل األموال ،تقديم خدمات
القيم املخزنة والدفعات اإللكرتونية للتجزئة والنقد الرقمي ،تقديم خدمات العمليات املرصفية االفرتاضية وكذلك
الرتتيب والتسويق لألنشطة املشار إليها .وبالتايل فإن املادة  64من املرسوم بقانون املشار إليه والتي حظرت ممارسة
األنشطة املالية أو الرتويج هلا بدون ترخيص ينحرص نطاق تطبيقها باملنتجات املرصفية باملفهوم الوارد يف املادة  65وبالتايل
ال تشمل املنتجات املالية باملفهوم الوارد يف قرار جملس إدارة اهليئة رقم (/3ر ).لسنة .2017
(14) James ABBOTT and others, UAE securities regulator creates regime for promotion and introduction
to UAE investors, Clifford Chance, February 2017, p. 1, available at:
https://onlineservices.cliffordchance.com/online/freeDownload.action?key=OBWIbFgNhLNomwBl%2
B33QzdFhRQAhp8D%2BxrIGReI2crGqLnALtlyZe2XBf7rHhhMsWOQpibLDXUPp%0D%0A5mt12
P8Wnx03DzsaBGwsIB3EVF8XihbSpJa3xHNE7tFeHpEbaeIf&attachmentsize=378341
( )15انظر املادة  1/3من القرار املذكور .انظر يف هذا االجتاهJames ABBOTT and others, op. cit,. p. 2.:
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وتستبعد الفقرة الثالثة من املادة الثانية من قرار الرتويج والتعريف بعض املنتجات املالية
أو بعض األنشطة الرتوجيية رصاح ًة من اخلضوع ألحكام القرار ،بحيث تُعفى من رشط
املروج العامة واخلاصة،
احلصول عىل ترخيص مسبق من اهليئة ومن اخلضوع اللتزامات ّ
وتشمل هذه املنتجات واألنشطة ما ييل:
أوالً :ترويج األوراق املالية أو عقود السلع أو املشتقات التي تُصدرها احلكومة االحتادية
أو احلكومات املحلية ،واملؤسسات واهليئات احلكومية ،أو الرشكات اململوكة بالكامل ألي
منهم( .)16وجيد ذلك ترببره يف أن الرشكات اململوكة بالكامل من احلكومة االحتادية
وحكومات اإلمارات األعضاء يف االحتاد معفاة من االلتزام باإلدراج يف السوق نظر ًا للمالءة
التي تتمتع هبا هذه اجلهات(.)17
ثاني ًا :ترويج املنتجات املالية يف حال تم إدراجها يف أحد األسواق( .)18ويقصد باألسواق
وفق ًا ألحكام القرار ،أسواق األوراق املالية أو السلع املرخصة يف الدولة من قبل اهليئة؛ وهو
ما يعني حرص هذا االستثناء فعلي ًا يف املنتجات املالية املدرجة داخل الدولة .ويرجع السبب
يف هذا االستثناء إىل خضوع املنتجات املالية املدرجة يف أسواق الدولة للرقابة املسبقة للهيئة
لدى تقدم الرشكات ا ُملصدرة بطلبات اإلدراج.
ثالث ًا :الرتويج العكيس ،ويكون ذلك عندما يبادر املستثمر داخل الدولة بطلب عرض أو
رشاء أي أوراق مالية أجنبية حمددة خارج الدولة ،رشيطة أال يكون هذا الطلب بنا ًء عىل
ترويج من قبل ا ُملصدر األجنبي أو مروجيه أو موزعيه ،وعىل أن يتم إثبات ذلك من قبل
اجلهة املعنية( .)19ويشرتط يف هذا الصدد أن يتم العرض من قبل املُصدر األجنبي ،وأن يتم
تنفيذ الصفقة خارج الدولة حتى لو قام املستثمر املوجود داخل الدولة بتوقيع الطلبات داخل
( )16املادة  /3/2د من قرار الرتويج والتعريف لسنة .2017
( )17املادة  5من قرار جملس الوزراء رقم ( )12لسنة  2000بشأن النظام اخلاص بإدراج األوراق املالية والسلع.
( )18املادة /3/2ب من قرار الرتويج والتعريف.

( )19املادة /3/2هـ من قرار الرتويج والتعريف.
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الدولة ومن ثم قام بإرساهلا إىل ا ُملصدر األجنبي يف اخلارج إلمتام الصفقة( .)20ويف هذا
السياق ،يقصد باملُصدر األجنبي "أي شخص اعتباري مؤسس خارج الدولة ،و ُيصدر أوراق ًا
أجنبية وخاضع لسلطة رقابية مثيلة للهيئة"( .)21ولالستفادة من هذا االستثناء ،يتعني عىل
ا ُملصدر األجنبي االحتفاظ بسجالت تثبت عملية الرتويج العكيس وتؤكد بأن استجابته
جاءت نتيجة طلبات واردة عىل أوراق مالية حمددة .وبنا ًء عىل ذلك ،نرى بأنه ال يمكن

للمصدر األجنبي الركون إىل طلب ترويج عكيس من العميل املستثمر ملنتجات حمددة من
ُ
أجل ترويج منتجات جديدة له ،إذ ُيرج بذلك من نطاق تطبيق االستثناء.

ويغطي هذا االستثناء يف الواقع العميل نسب ًة كبرية من عمليات الرتويج اخلارجي التي
تقوم هبا الرشكات األجنبية ا ُملصدرة ،ويقنن هذا االستثناء بعض املامرسات العملية التي
كانت تُعد من قبيل املامرسات املسموحة من قبل السلطات الرقابية واملعروفة باسم الرتويج
الرسي الذي يستهدف فئة معينة من العمالء ،ويلبي بذلك رغبات بعض املستثمرين احلاليني
أو اجلدد(.)22
وجتدر اإلشارة هنا بأن املرشع الفرنيس ،وعىل خالف نظريه اإلمارايت ،امتاز بتضييق نطاق
تطبيق هذا االستثناء بحيث يقترص تطبيقه عىل احلالة التي يتم فيها طلب الرتويج العكيس من
قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري ويف أماكن غري خمصصة عاد ًة للرتويج( ،)23بحيث يكون
املعيار املكاين ال الشخيص هو الفيصل يف تطبيق هذا االستثناء ،ذلك أن احلكمة من هذا
االستثناء هو محاية األشخاص الذين يصبحون ضعفاء عىل ٍ
نحو خاص يف األماكن غري

– (20) John Oconnor et others, Promotion and Introduction of Financial Products in the UAE
The New Framework, CMS Law Now, 4/7/2017, p. 1, available at:
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2017/07/promotion-and-introduction-of-financial-products-in-theuae--the-new-framework?cc_lang=en

( )21املادة األوىل من قرار الرتويج والتعريف .وفق ًا هلذه املادة تعترب سلطة رقابية مثيلة أي هيئة رقابية عضو عادي أو
عضو مرتبط لدى املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية (أيوسكو).
( )23املادة ( )L. 341-1من قانون النقد واملال الفرنيس.
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املخصصة بطبيعتها ملامرسة أعامل الرتويج(.)24
رابع ًا :الرتويج بني رشكات املجموعة الواحدة أو الرشكات املرتبطة( ،)25حيث يستثنى
الرتويج الذي يتم فيام بني الرشكة األم والتابعة والشقيقة واحلليفة ،أو األطراف ذات العالقة،
أو املجموعة املرتبطة من اخلضوع ألحكام قرار الرتويج والتعريف(.)26

املطلب الثاين:
النطاق الشخيص

إن حتديد النطاق الشخيص للحامية التي يتمتع هبا املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات
املالية يتطلب أوالً حتديد األشخاص املخولني بعملية الرتويج وفق ًا ألحكام قرار الرتويج
والتعريف ،ومن ثم حتديد األشخاص املشمولني باحلامية.

(24) CF Rapport Marini, Sénat, Commission des finances, n° 206, t.1 ; Philippe PORTIER, Réforme du
démarchage bancaire et financier, Revue de droit bancaire et financier, N° 5, septembre 2003, p. 206,
Haritini MATSOPOULOU, Le démarchage bancaire et financier, Revue de droit bancaire et financier,
N° 6, Novembre 2003, p.3.

( )25املادة /3/2و من قرار الرتويج والتعريف.
( )26ويقصد بالرشكة األم وفق ًا لقرار جملس إدارة اهليئة رقم ( )3لسنة  2000بشأن النظام اخلاص باإلفصاح والشفافية

" الرشكة التي تتوىل مهمة تأسيس رشكة أخرى واإلرشاف عليها" ،بينام يقصد بالرشكة التابعة "الرشكة اململوكة بام ال يقل
عن نصف رأسامهلا لرشكة أخرى" ،أما الرشكة الشقيقة فهي "الرشكة التي تتبع نفس املجموعة التي تتبعها رشكة أخرى".
أما الرشكة احلليفة فهي "الرشكة املرتبطة بعقد تعاون وتنسيق مع رشكة أخرى" .ويقصد باملجموعة املرتبطة " األشخاص
الذين جيمع بينهم اتفاق أو ترتيب بغرض متلك حصة مسيطرة يف رشكة مدرجة ،ويعد من ضمن املجموعة املرتبطة
الشخص الطبيعي وأبناؤ ه القرص والشخص املعنوي اململوك أو املسيطر عليه من جانب شخص آخر ضمن هذه
املجموعة" .أما األطراف ذات العالقة فيقصد هبم يف هذا السياق ،وفق ًا ملا ورد يف قرار جملس إدارة اهليئة رقم (/7ر .م)
لسنة  2016بشأن معايري االنضباط املؤسيس وحوكمة رشكات املسامهة العامة :رئيس وأعضاء جملس إدارة الرشكة
وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للرشكة والعاملني هبا ،والرشكات التي يساهم فيها أي من هؤالء بام ال يقل  %30من
رأسامهلا".
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ يناير ]2020
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الفرع األول:
األشخاص املخولون بعملية الرتويج
املروج عىل أنه "الشخص االعتباري
عرفت املادة األوىل من قرار الرتويج والتعريف ّ
ٍ
كأصل عام حرص
املرخص له بمزاولة نشاط الرتويج" وفق ًا ألحكام القرار .وهو ما يعني
نشاط الرتويج باألشخاص االعتبارية احلاصلة عىل ترخيص من هيئة األوراق املالية والسلع
ملزاولة هذا النشاط ،ما مل يوجد استثناء يقيض بإعفاء بعض األشخاص من رشط احلصول
عىل ترخيص.
أوالً :املبدأ العام :رشط احلصول عىل ترخيص:
كقاعدة عامة ،ينحرص مزاولة نشاط ترويج املنتجات املالية يف األشخاص املرخصة من
هيئة األوراق املالية والسلع .ويشرتط للرتخيص بمزاولة نشاط الرتويج أن يكون طالب
الرتخيص شخص ًا اعتباري ًا مؤسس ًا داخل الدولة ،أو فرع ًا لرشكة أجنبية رشيطة أن تكون
الرشكة األم متارس ذات النشاط وخاضعة إلرشاف سلطة رقابية مثيلة للهيئة .ويف حال كان
الشخص االعتباري مرصف ًا أو مؤسسة مالية أو رشكة تأمني ،فيجب يف هذه احلالة احلصول
عىل موافقة مرصف اإلمارات املركزي أو هيئة التأمني وفق ًا للجهة املعنية بنشاط طالب
الرتخيص .كام يشرتط للحصول عىل الرتخيص أن يكون غرض الرشكة أو الفرع أو أحد
أغراضه نشاط الرتويج ،وأن يكون عقد تأسيس الرشكة موثق ًا أمام اجلهات الرسمية(.)27
وفيام عدا املصارف ورشكات االستثامر ورشكات التأمني التي جيب أن تتخذ شكل
رشكات املسامهة العامة( ،)28فإن الشخص االعتباري طالب الرتخيص يمكن أن يتخذ أي
( )27املادة /4أوالً 4-1 ،من قرار الرتويج والتعريف.
( )28املادة  4/11من القانون االحتادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن الرشكات التجارية .انظر عىل سبيل املقارنة املادة 29
من قانون رأس املال املرصي رقم  95لسنة  1992والتي تسمح للرشكة طالبة الرتخيص أن تتخذ إما شكل رشكة مسامهة
املروج يف مرص راجع شبعان أمحد حممود ورجب عبد احلكيم سليم ،رشح
أو توصية باألسهم .حول رشوط ترخيص ّ
أحكام قانون سوق رأس املال ،الطبعة األوىل ،اجلزء الثاين ،دار أبو املجد للطباعة ،مرص ،2004 ،ص  1030وما يليها
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شكل من أشكال الرشكات التجارية الواردة يف قانون الرشكات.
باملقابل ،يشرتط توافر رشوط معينة متعلقة باملالءة املالية والكفاءة املهنية يف األشخاص
املتقدمة للحصول عىل ترخيص بمزاولة نشاط الرتويج ،فيشرتط أال يقل رأس املال املدفوع
عن مبلغ مليون درهم إمارايت( .)29كذلك يتعني عىل طالب الرتخيص توفري كادر فني
وإداري خمتص ومؤهل ملزاولة النشاط(.)30
أضف إىل ما سبق ،ينبغي عىل طالب الرتخيص توفري مقر مالئم ملزاولة النشاط ،فض ً
ال
عن توفري نظام للرقابة الداخلية يكفل سالمة تطبيق القانون واألنظمة والقرارات والتعاميم
الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية املعمول هبا لدى السوق ،إىل جانب توفري دليل تشغييل
إلدارة املخاطر يشمل حتديد املخاطر املحتملة وكيفية التعامل معها يف حال حتققها ومراقبتها
واإلبالغ عنها عىل نحو يمكّن الرشكة من االستمرار يف مزاولة نشاطها( .)31كام يمكن هليئة
األوراق املالية والسلع فرض أي رشوط تراها رضورية وفق ًا ملقتضيات املصلحة العامة(.)32
يقدم طلب الرتخيص إىل اهليئة مشفوع ًا بالبيانات واملستندات املؤيدة للطلب ،وتُصدر
اهليئة قرارها باملوافقة خالل مدة ال تزيد عن  15يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب(.)33
ويصدر الرتخيص لسنة واحدة تنتهي يف هناية كانون األول من كل عام ،باستثناء الرتخيص
األول فتكون مدته اعتبار ًا من تاريخ منحه وحتى هناية كانون األول من السنة ذاهتا(.)34
وص 1237وما يليها.
( )29املادة /4أوالً ،بند  5من قرار الرتويج والتعريف.
( )30املادة /4أوالً ،بند  7من ذات قرار ،وذلك وفق ًا ملعايري الكفاءة واملالءة الصادرة عن هيئة األوراق املالية بموجب
قرار جملس إدارة اهليئة رقم (/123ر .ت) لسنة  2017بشأن الضوابط التنظيمية لألنشطة واخلدمات املالية.
( )31البنود  10 ،9 ،8من الفقرة األوىل من املادة  4من قرار الرتويج والتعريف.
( )32املادة /4أوالً ،البند  11من قرار الرتويج والتعريف.
( )33املادة  5من قرار الرتويج والتعريف.
( )34وجيدد الرتخيص بموجب طلب قبل هناية مدة الرتخيص بشهر عىل األقل بعد التحقق من استمرار التزام املروج
بأحكام القرار وسداد رسم التجديد .املادة  6من قرار الرتويج والتعريف.
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ يناير ]2020
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ثاني ًا :االستثناء :اإلعفاء من رشط الرتخيص
استثنى قرار الرتويج والتعريف بعض األشخاص االعتبارية من اخلضوع ألحكامه كلي ًا
أو جزئي ًا ،حيث استبعد القرار رشكات الوساطة املالية احلاصلة عىل موافقة اهليئة بالتداول
لعمالئها يف األسواق األجنبية من نطاق تطبيقه وذلك يف حدود الضوابط الصادرة عن اهليئة
بموجب قرار رئيس جملس اإلدارة رقم (/86ر .ت) لسنة  ،2014إذ ختضع أعامل الرتويج
املرتبطة بمزاولة نشاط التداول يف األسواق األجنبية ألحكام القرار املذكور.
كذلك أعفى قرار الرتويج والتعريف بعض اجلهات من اخلضوع لبعض أحكامه ومن
ضمنها تلك املتعلقة باحلصول عىل ترخيص من اهليئة ملزاولة أنشطة ترويج املنتجات املالية،
وتشمل هذه اجلهات ما ييل:
أ) الرشكة املُصدرة أو الرشكة األجنبية أو املستشار املايل وفق ًا للنظام اخلاص بطرح
وإصدار أسهم الرشكات املسامهة( .)35إذ تعفى الرشكة املُصدرة عند طرح أسهمها داخل
الدولة بموجب اكتتاب عام ،واملستشار املايل الذي يتوىل إدارة إصدارت تلك األسهم
وتسويقها نيابة عن الرشكة ا ُملصدرة ،وكذلك الرشكة األجنبية عند طرح جزء من أسهمها
داخل الدولة وفق ًا ألحكام النظام املذكور ،من احلصول عىل ترخيص خاص من اهليئة ملامرسة
أنشطة الرتويج( .)36وجيدد ذلك مربره يف خضوع هذه األنشطة لألحكام اخلاصة الواردة يف
النظام اخلاص بطرح وإصدار أسهم الرشكات املسامهة والتي تستلزم من تلك اجلهات
احلصول عىل موافقات وتراخيص من اهليئة ملزاولة تلك األنشطةُ ،
وختضعها اللتزامات عامة
وخاصة مشاهبة لتلك الواردة يف أحكام قرار الرتويج والتعريف لسنة .2017
ب) رشكة اإلدارة عند تروجيها لصناديقها وفق ًا للنظام اخلاص بصناديق االستثامر
( )35الصادر بموجب قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/11ر .م) لسنة .2016
( )36كام تعفى من اخلضوع اللتزامات املروج العامة واحلصول عىل املوافقة املسبقة للهيئة لتسويق صناديق االستثامر
األجنبية أو إشعار اهليئة عند ترويج املنتجات املالية املرتبطة بأنشطتها ،وكذلك االلتزام بمتطلبات ترويج صناديق االستثامر
األجنبية واملتطلبات الواجب توافرها يف املادة الرتوجيية .املادة /2/2أ من قرار الرتويج والتعريف.
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الصادر بموجب قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/9ر .م) لسنة  ،2016نظر ًا اللتزام
رشكة اإلدارة عند تروجيها لصناديقها وفق النظام املذكور باحلصول عىل ترخيص مسبق من
اهليئة(.)37

الفرع الثاين:
األشخاص املشمولون باحلامية يف عمليات الرتويج

ٍ
بشكل عام سواء
كقاعدة عامة ،يستفيد من نطاق تطبيق قرار الرتويج والتعريف املستثمر
أكان شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا ،إال من استثني ٍ
بنص خاص .و ُيقصد باملستثمر يف هذا السياق،
كل شخص طبيعي أو معنوي يستثمر أو ُحيتمل أن يستثمر أمواله يف أي من املنتجات املالية.
و ُيثار التساؤل هنا فيام إذا كانت احلامية الواردة يف نظام الرتويج والتعريف لسنة 2017
للمروج؟ بمعنى آخر ،هل
تشمل العميل املحتمل فقط أم متتد لتشمل أيض ًا العميل احلايل ّ

ُيشرتط احلصول عىل ترخيص بالرتويج عندما يتعلق األمر برتويج منتجات مالية لعميل حايل

املروج؟ أم يقترص ذلك عىل أنشطة الرتويج لعمالء جدد؟
لدى ّ
يف احلقيقة وبالرجوع ألحكام قرار الرتويج والتعريف ،نجد بأن املسألة يعرتهيا نوع من
الغموض .لكننا نرى بأنه يف الغالب األعم من احلاالت ،يتوقع العميل أن يتم التواصل معه
من قبل الرشكة بخصوص فرص استثامرية مرتبطة بالعقد املربم معه أو باتفاقية التعامل التي
تربطه بالرشكة .وكثري ًا ما يتضمن العقد أو اتفاقية التعامل املربمة مع العميل إشارة إىل قيام
الرشكة برتويج املنتجات املالية للعميل ،ويتضح ذلك جلي ًا يف العالقة بني املستشار املايل
والعميل .ومع ذلك ،جتدر التفرقة هنا بني ترويج منتج مايل وبني تقديم مشورة بخصوص
منتج مايل؛ إذ ال نرى بأن نظام الرتويج والتعريف حيظر عىل املستشار املايل تقديم استشارة

( )37كام تعفى أيض ًا من اخلضوع ألحكام قرار الرتويج والتعريف الواردة يف الفصل الثاين واملتعلقة بالتزامات املروج
العامة نظر ًا المتثاهلا اللتزامات خاصة شبيهة يف النظام اخلاص بصناديق االستثامر .باملقابل ختضع رشكة اإلدارة عند
تروجيها لصناديقها لباقي األحكام الواردة يف نظام الرتويج والتعريف انظر املادة /2/2ب من قرار الرتويج والتعريف.
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مالية دورية لعميل حايل مرتبط معه بموجب اتفاقية تعامل(.)38
باملقابل ،وكام هو احلال يف أغلب ترشيعات أسواق املال( ،)39استبعد قرار الرتويج
والتعريف رصاح ًة من نطاق احلامية التي تقرها أحكامه "املستثمر املؤهل" ،ال سيام يف إطار
عمليات الطرح اخلاص .ويقصد باملستثمر املؤهل وفق ًا ألحكام املادة الثانية من القرار
املذكور:
املستثمر القادر عىل إدارة استثامراته بنفسه ،وهو :أ) احلكومة االحتادية ،واحلكومات
املحلية واملؤسسات واهليئات احلكومية ،أو الرشكات اململوكة بالكامل ألي منهم.
ب) اهليئات واملنظامت الدولية .ج) الشخص املرخص له بمزاولة نشاط جتاري يف
الدولة ،عىل أن يكون أحد أغراضه االستثامر.
املستثمر الذي يمثله مدير استثامر مرخص من قبل اهليئة.
ويكمن السبب وراء استبعاد هؤالء األشخاص املؤهلني من نطاق احلامية املقررة
لعمليات ترويج املنتجات املالية يف أن هذه الفئة من املستثمرين تعد قادر ًة عىل تقييم حجم
املخاطر املرتبطة باستثامراهتا دونام حاجة إلثقال كاهل املروج بالتزامات خاصة(.)40
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا االستثناء ال ينطبق عىل مجيع املستثمرين املؤهلني باملفهوم الوارد
يف املادة األوىل من القرار ،حيث ال يشمل هذا االستثناء املستثمرين من األشخاص الطبيعيني،
حتى يف األحوال التي يكون فيها الشخص الطبيعي ذي مالءة مالية( ،)41إال إذا كان هذا
( )38انظر:

James ABBOTT and others, op.cit,. p. 2.

( )39انظر عىل سبيل املثال املادة ( )L. 314-2من قانون النقد واملال الفرنيس .ملزيد من التفاصيل ،راجع:
Haritini MATSOPOULOU, préc, p.3.
(40) Haroun BOUCHETA, préc, n° 65, p. 55.

( )41ويقصد بالشخص الطبيعي ذي املالءة املالية وفق ًا للامدة األوىل من قرار الرتويج والتعريف الشخص الذي يقر بأن
دخله السنوي ال يقل عن مليون درهم سنوي ًا ،أو صايف حقوق ملكيته-باستثناء مسكنه الرئيس -يبلغ  5ماليني درهم،
ويقر بأن لديه املعرفة واخلربة الكافية -سواء بمفرده أو باالستعانة بمستشار مايل -لتقييم مستند الطرح واملزايا واملخاطر
املصاحبة أو املرتتبة عىل االستثامر.
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الشخص يستثمر عرب رشكة إدارة استثامر .ويشكل ذلك انحياز ًا إجيابي ًا ملصلحة املستثمر املؤهل
الشخص الطبيعي الذي يبقى يف مركز أضعف مقارنة بالشخص االعتباري املؤهل.
بعد أن ب ّينا نطاق محاية املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية داخل دولة اإلمارات،
نتبني مظاهر تلك احلامية ،وهو ما سنعمل عىل إيضاحه يف املبحث التايل.
بقي أن ّ

املبحث الثاين
مظاهر محاية املستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية

تتجىل احلامية التي أقرهتا أحكام قرار الرتويج والتعريف لسنة  2017من خالل وضع
إطار قانوين لاللتزامات امللقاة عىل عاتق املر ّوج والتي هتدف إىل محاية املستثمر من املخاطر
املرتبطة باملنتجات املالية ووضع قواعد سلوك مهني تضمن محاية املستثمر من أي أعامل
تعسف قد تصدر من املر ّوج  ،حيث أرسى قرار الرتويج والتعريف لسنة  2017إطار ًا قانوني ًا
لعمليات ترويج املنتجات املالية داخل دولة اإلمارات حدد بموجبه جمموعة االلتزامات
امللقاة عىل عاتق املر ّوج .إال أن مضمون هذه االلتزامات يزداد عمق ًا عندما يتعلق األمر
برتويج صناديق االستثامر األجنبية ،ومن هنا يقتيض األمر التمييز بني التزامات مروج
املنتجات املالية بشكل عام ،والتزامات مروج صناديق االستثامر األجنبية بشكل خاص.

املطلب األول:
مروج املنتجات املالية املحلية واألجنبية
التزامات ّ

يمكن تصنيف التزامات مروج املنتجات املالية ،سواء كانت هذه املنتجات صادرة عن
رشكات حملية أم أجنبية ،إىل فئتني :التزامات ترتتب يف ذمة املروج جتاه اهليئة وتتعلق بشكل
املروج جتاه املستثمر وتتعلق بوسائل
خاص بمامرسة نشاط الرتويج ،والتزامات ترتتب يف ذمة ّ
الرتويج املستخدمة.
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الفرع األول:
املروج جتاه اهليئة
التزامات ّ
ُيضع مروج املنتجات املالية يف دولة اإلمارات ملجموعة كبرية من االلتزامات املرتبطة
بمامرسة نشاط الرتويج ،والتي هتدف إىل ضامن سالمة املعامالت ومحاية املستثمرين .وتتمثل
املروج باختاذ اإلجراءات الالزمة ملامرسة نشاط الرتويج بشكل عام،
هذه االلتزامات بالتزام ّ
وبالتزامه باحلصول عىل موافقة اهليئة عىل ترويج منتج مايل عىل وجه اخلصوص .ومجيع هذه
املروج جتاه اهليئة باعتبارها اجلهة الرقابية واملعنية برتخيص
االلتزامات ملقاة عىل عاتق ّ
ومراقبة نشاط ترويج املنتجات املالية.
أوالً :اختاذ اإلجراءات الالزمة للمامرسة نشاط الرتويج
حددت املادة الثامنة من قرار الرتويج والتعريف كافة اإلجراءات الواجب عىل املروج
اختاذها ملامرسة نشاطه .وهتدف هذه اإلجراءات بشكل خاص إىل إبقاء الرشكة املرخص هلا
بنشاط الرتويج حتت الرقابة الدورية واملستمرة هليئة األوراق املالية والسلع ومتكينها من اختاذ
القرار أو اإلجراء املناسب بحسب األحوال .ويمكن إمجال هذه اإلجراءات باآليت:
أ) وضع الئحة داخلية مكتوبة توافق عليها اهليئة تتضمن عىل نحو خاص اهليكل
املروج
التنظيمي للمروج مع بيان اختصاصات ومسؤوليات املدراء والعاملني ،وعالقة ّ
باملُصدر أو ا ُملصدر األجنبي ،وتوضح نظام مسك السجالت الداخلية ونظام قيد شكاوى
العاملني.
ب) مسك دفاتر وسجالت جتارية أو استخدام أجهزة احلاسوب وغريها من أجهزة التقنية
احلديثة وفق ًا للمعايري املحاسبية الدولية وضوابط اهليئة ،واالحتفاظ بالبيانات واتفاقيات التعاقد
واملواد الرتوجيية وكافة املستندات التي تتعلق بمامرسة النشاط ملدة  10سنوات(.)42
( )42عىل أن يتم االحتفاظ بنسخة احتياطية عن تلك البيانات واملستندات لذات املدة مع ضامن عدم تعرضها ألي سبب
من أسباب التلف.
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ج) عمل مراجعة دورية لنظام الرقابة الداخلية والنظام التشغييل إلدارة املخاطر
وحتديثهام بشكل دوري.
د) وضع قواعد سلوك مهني للعاملني لديه واإلرشاف عليهم لضامن تقيدهم بأحكام
القانون واألنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن اهليئة ،ال سيام تلك املتعلقة باألمانة
والنزاهة وتضارب املصالح.
ه) تزويد اهليئة بتقارير مالية نصف سنوية وسنوية وأي تقارير أخرى تطلبها اهليئة.
و) احلصول عىل موافقة اهليئة قبل أي من اإلجراءات املصريية للرشكة مثل تعديل عقد
التأسيس أو النظام األسايس ،أو التعديل عىل نشاط الرشكة ،أو التعديل عىل رأسامل الرشكة،
أو القيام بعمليات اندماج أو استحواذ ،أو التغيري يف عنوان أو مقر الرشكة أو أحد الفروع أو
التغيري يف الرشكاء أو نسب التملك.
ز) إخطار اهليئة بأي تغيريات أو تطورات جوهرية حتدث يف الرشكة ،أو أي عجز مؤثر
يف مركزها املايل ،وبأي تغيري يف البيانات املقدمة يف طلب الرتخيص ،أو أي تغيري يف تشكيل
جملس إدارة الرشكة أو جملس املديرين .أيض ًا إخطار الرشكة بأي حجز أو رهن عىل
موجودات الرشكة ،وبأي دعاوى تكون الرشكة أو أحد موظفيها طرف ًا فيها أو أحكام صادرة
يف تلك الدعاوى والتي من شأهنا ترتيب أثر عىل املركز املايل للرشكة ،وبأي خمالفات للقوانني
واألنظمة تقع من موظفيها .أيض ًا إخطار اهليئة بأي تطورات جوهرية ختص املنتجات املالية
املروجة.
ح) إفراد إدارة مستقلة لكل نشاط إذا كانت الرشكة مرخصة ألكثر من نشاط ،وإدارة
تعارض املصالح.
ط) احلصول عىل موافقة اهليئة يف حال القيام بأي أعامل ترويج خارج دولة اإلمارات.
ي) عدم إقالة املراقب الداخيل إال بقرار من جملس إدارة الرشكة ،عىل أن يتم إخطار اهليئة
واملراقب الداخيل قبل إقالته بمدة ال تقل عن ثالثني يوم ًا مع بيان أسباب ومربرات اإلقالة.
ك) االمتثال جلميع القواعد واإلجراءات واملتطلبات التنظيمية التي تقررها اهليئة بشأن
الرقابة الداخلية وأعامل املراقب الداخيل.
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ يناير ]2020
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املروج والذي يتمثل بمراعاة
كام أكدت املادة السابقة عىل االلتزام العام امللقى عىل عاتق ّ
مبادئ األمانة والنزاهة والعدالة واملساواة ،وعدم تضارب املصالح ومزاولة النشاط املرخص
به بعناية الرجل احلريص وفق ًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة التي صدر الرتخيص عىل
أساسها ،وبمراعاة األعراف التجارية يف هذا الشأن واحلرص عىل مصالح العمالء ورسية
البيانات واملعلومات اخلاصة هبم وبمزاولة النشاط( .)43ولئن كان هذا االلتزام ورد ضمن
االلتزامات العامة واملتعلقة بمامرسة النشاط ،إال أنه وبال شك التزام مقرر ملصلحة
املستثمرين ويشكل املظلة العامة التي حتكم التعامل معهم عىل النحو الذي سنبينه الحق ًا.
ثاني ًا :احلصول عىل موافقة اهليئة عىل ترويج املنتج املايل
وترتبط هذه االلتزامات بنشاط ترويج املنتجات املالية حتديد ًا ،إذ يلتزم املروج باحلصول
عىل موافقة اهليئة عىل ترويج املنتج املايل .وُيتلف اإلجراء تبع ًا ملا إذا كان الرتويج وارد ًا عىل
منتجات مالية خالف وحدات صناديق االستثامر أم وارد ًا عىل وحدات صناديق استثامر.
ففي احلالة األوىل ،يلتزم املروج بإخطار اهليئة فور ترويج املنتج املايل ألول مرة .وللهيئة خالل
عرشة أيام من تاريخ اإلخطار إيقاف عمليات الرتويج إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك(.)44
وهو ما يعني أن ترويج املنتج املايل خالف وحدات صناديق االستثامر ال يتطلب احلصول
للمروج البدء بعملية الرتويج وإخطار اهليئة فور ًا
عىل موافقة مسبقة من اهليئة وإنام يمكن
ّ
بذلك ،فإذا تبني للهيئة أن ترويج هذا املنتج يلحق رضر ًا باملصلحة العامة كان هلا احلق يف
إيقاف الرتويج خالل عرشة أيام من تاريخ اإلخطار.
ٍ
عندئذ
أما يف احلالة التي يرد فيها الرتويج عىل وحدات صناديق استثامر ،فيلتزم املروج
بتقديم طلب إىل اهليئة قبل ترويج أي وحدات لصناديق االستثامر ،وللهيئة املوافقة عىل
الطلب أو رفضه خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب( .)45وهو ما يعني أن املروج
( )43املادة  12/8من قرار الرتويج والتعريف.
( )44املادة  1/9من قرار الرتويج والتعريف.
( )45املادة  2/9من قرار الرتويج والتعريف.
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ال يستطيع بدء عملية الرتويج إال بعد احلصول عىل موافقة اهليئة.
ويشرتط يف احلالتني ،تضمني اإلخطار أو الطلب حسب األحوال ،بيان ًا بنوع وعدد
املنتجات املالية املراد تروجيها داخل الدولة ،وبيان ما إذا كانت هذه املنتجات مسجلة لدى
اهليئة أم ال ،وتسجيلها يف حال مل تكن مسجلة( .)46ويف حال كان الرتويج يتعلق بأوراق مالية
أجنبية ،جيب تضمني الطلب أو اإلخطار موافقة السلطة الرقابية املثيلة للهيئة .كام يشرتط
اإلفصاح عن عالقة املروج باملنتجات املالية املروجة أو ُمصدرها خالل االثنى عرش شهر ًا

السابقة للرتويج .كذلك ينبغي تزويد اهليئة بنسخة من مستند الطرح أو نرشة االكتتاب
للمصدر أو ا ُملصدر األجنبي ،إن وجدت ،والسياسة االستثامرية بالنسبة لصناديق االستثامر،
ُ
ونسخة عن املادة الرتوجيية بلغة واضحة يفهمها املستثمر ،فض ً
ال عن بيان آليات ووسائل

الرتويج املقرتحة(.)47
ومن شأن هذه املعلومات والبيانات متكني هيئة األوراق املالية والسلع إجراء رقابة فاعلة
عىل عمليات ترويج املنتجات املالية واختاذ القرار املناسب حياهلا ،باملوافقة أو الرفض .كام
متلك اهليئة وضع الرشوط أو االلتزامات أو البيانات التي تراها مالئمة يف حال كان الرتويج
للشخص الطبيعي ذي املالءة املالية( .)48وجدير بالذكر أن موافقة اهليئة عىل الرتويج تنرصف
املروج عىل أداء مهامه ،وال تعني توصية بالرشاء أو االستثامر أو
فقط إىل مدى قدرة ومالءة ّ
التوصية بالتعامل مع جهة معينة .وعليه فإن اهليئة غري مسؤولة عن مدى مالءمة املنتجات
املروجة ملتطلبات العميل االستثامرية أو مالءته أو وضعه املايل .كام أن اهليئة غري مسؤولة عن
أي مستندات أو بيانات خاطئة أو مضللة أو مزورة أو خمالفة للترشيعات ،وتعترب أي موافقة
صادرة بنا ًء عليها الغية ،والتتحمل اهليئة مسؤولية أي رضر أو خسارة قد تنشأ نتيجة
للمصدر أو املصدر األجنبي .املادة  2/3/9من
( )46ويتم التسجيل إما من قبل املروج ذاته أو من قبل املمثل القانوين ُ
قرار الرتويج والتعريف.

( )47املادة  3/9من قرار الرتويج والتعريف.
( )48املادة  3/3من قرار الرتويج والتعريف.
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االعتامد عليها .كذلك ال تُسأل اهليئة عن أداء أي ُمصدر أجنبي أو أي طرف من األطراف
املعنية باإلصدار األجنبي أو املرتبطة با ُملصدر ملهامه أو التزاماته ومسؤولياته(.)49
و ُيثار التساؤل حول سبب اختالف إجراءات احلصول عىل موافقة اهليئة يف احلالتني
أعاله ،ورضورة احلصول عىل موافقة اهليئة املسبقة عندما يتعلق األمر برتويج وحدات
صناديق االستثامر؟ ونعتقد بأن األمر يتعلق بالطبيعة اخلاصة لوحدات صناديق االستثامر
واملكونة من مزيج من األدوات االستثامرية املحددة ضمن السياسة االستثامرية للصندوق
والذي يشمل أوراق مالية قابلة للتداول (كاألسهم والسندات وأدوات النقد) وأوراق ًا مالية
غري قابلة للتداول ،إضافة إىل املشتقات املالية والوحدات االستثامرية يف صناديق استثامر
أخرى ،وهو ما قد يتطلب من اهليئة رقاب ًة أعمق ملطابقة مكونات الوحدات االستثامرية مع
ما ورد يف مستند الطرح حول السياسة االستثامرية أوالً( ،)50ومن ثم التأكد من سالمة
املنتجات املالية املكونة للوحدة االستثامرية وعدم إرضارها باملصلحة العامة ثاني ًا.
ووضعت هيئة األوراق املالية والسلع ضوابط للمروج حتكم عملية تعاقده مع املُصدر
املروج بالتعاقد مع ُمصدر أو ُمصدر أجنبي سبق إهناء
لرتويج منتجاته املالية؛ فوضعت حظر ًا عىل ّ

اتفاقية ترويج معه ألسباب تتعلق بإخالله بالتزاماته أو خمالفة للترشيعات املعمول هبا يف الدولة.
املروج ،لدى تعاقده مع ا ُملصدر أو ا ُملصدر األجنبي ،تضمني االتفاقية
كام أوجبت اهليئة عىل ّ
املربمة نوع وعدد املنتجات املالية التي سيتم تروجيها ،وتضمينها بيان ًا بحقوق وواجبات

ومسؤوليات كل طرف ،وآلية إهناء أو انتهاء االتفاقية أو تعديلها ،ووسائل التواصل بني الطرفني،
املروج بموافاهتا
ووجوب عدم خمالفتها ألي ترشيعات معمول هبا يف الدولة .كذلك ألزمت اهليئة ّ
بنسخة من االتفاقية املربمة وبأي تغيري أو تعديل أو إهناء الحق هلا(.)51

( )49املادة  2/3من قرار الرتويج والتعريف.
( )50انظر حول السياسة االستثامرية للصندوق ،املادة  8من قرار جملس إدارة اهليئة رقم (/9ر .م) لسنة  2016بشأن
النظام اخلاص بصناديق االستثامر.
( )51املادة  13/11من قرار الرتويج والتعريف.
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الفرع الثاين:
املروج جتاه املستثمر
التزامات ّ
ٍ
بشكل عام باملادة الرتوجيية وبوسائل الرتويج املستخدمة.
وتتعلق هذه االلتزامات
ويمكن إدراج هذه االلتزامات ضمن التزامني رئيسيني :االلتزام باإلعالم ،وااللتزام بالنزاهة
وبذل العناية.
أوالً :االلتزام باإلعالم
املروجة واملخاطر
وهيدف هذا االلتزام إىل تبصري العميل املستثمر حول املنتجات املالية ّ
املرتبطة هبا ومتكينه من االطالع عىل البيانات املالية املرتبطة هبذه املنتجات من أجل متكينه من
اختاذ قراره بالرشاء أو االكتتاب باملنتج املايل عن بصرية تامة بحيث يكون رضاؤه حر ًا
مستنري ًا( .)52ويتجىل هذا االلتزام يف املادة العارشة من قرار الرتويج والتعريف حيث حددت
املادة املذكورة البيانات التي جيب عىل املروج تضمينها يف املادة الرتوجيية .وتشمل هذه
ٍ
املروج كاسمه وبياناته وعنوانه ووسائل التواصل معه(.)53
البيانات معلومات تعريفية حول ّ
وتلعب هذه البيانات دور ًا هام ًا يف تعريف العميل باملروج وبالتايل متكينه من تقدير
مصداقيته(.)54
كام تتضمن بيانات تفصيلية حول املنتجات املالية املُر ّوجة وبشكل خاص نوعها ومكان
إصدارها وعدد املُصدر منها وعملة اإلصدار .كام تشمل بيان ًا فيام إذا كانت هذه املنتجات
مدرجة يف األسواق أم ال ،وحتديد األسواق املدرجة فيها ،فض ً
ال عن البيانات الواردة يف نرشة
االكتتاب أو مستند الطرح وأي تعديالت خاصة هبا ،إضافة إىل احلد األدنى لالكتتاب أو

( )52ملزيد من التفاصيل حول هذا االلتزام يف جمال اخلدمات الواردة عىل األوراق املالية ،راجع:
Rasha HATTAB, De l’obligation de conseil des prestataires de services d’investissement, Presse
universitaire de Strasbourg, Strasbourg, 2006.

( )53املادة  1/10من قرار الرتويج والتعريف.

(54) Haritini MATSOPOULOU, préc, p. 7.
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الرشاء ،أو أي حظر أو قيود عىل املستثمر أو عىل تداوالته أو اكتتاباته(.)55
كذلك حتدد هذه البيانات آلية توزيع األرباح أو االسرتداد أو تواريخ االستحقاق ،ونوع
املستثمر املستهدف (مستثمر عادي أو مؤهل) .وعندما يتعلق األمر بمنتجات إسالمية ،جيب
أن حتدد هذه البيانات هيئة الرقابة الرشعية التي أقرت مطابقة املنتجات املالية املروجة
للرشيعة اإلسالمية(.)56
إضافة إىل ما سبق ،تتضمن املادة الرتوجيية بيان ًا يوضح كبار مسامهي املُصدر أو املُصدر
األجنبي الذين يملكون نسبة  %10فأكثر ،كام حتدد وسائل التواصل مع اجلهات املعنية
باالكتتاب باملنتجات املالية املروجة وبيعها ورشائها(.)57
املروج بإحاطة العميل بمخاطر االستثامر املرتبطة
كذلك نصت املادة العارشة عىل إلزام ّ
باملنتجات املالية املراد تروجيها حتى يكون عىل دراية تامة باملخاطر املحتملة قبل اإلقدام عىل
الرشاء أو االكتتاب .ويف ذات السياق أكدت املادة ( )11من قرار الرتويج والتعريف عىل
التزام املروج بالتنويه للعمالء بشأن إمكانية تأثري سعر الرصف عىل قيمة األوراق املالية
األجنبية املروجة ،ولفت نظره إىل أن األداء السابق للمنتجات املالية املروجة ليس بالرضورة
مؤرش ًا وال دلي ً
ال عىل األداء املستقبيل(.)58
وجدير بالذكر أن االلتزام باإلعالم سابق الذكر هو التزام يرتتب يف ذمة املروج يف املرحلة
ٌ

السابقة عىل التعاقد وهو التزام عام ذو طابع موضوعي بحيث ال ُيتلف مضمون هذا
االلتزام باختالف وسائل الرتويج املستخدمة وال باختالف املستثمر املستهدف .وهو أمر حمل

انتقاد من وجهة نظرنا ،ذلك أن عمليات الرتويج التي تتخذ طابع التواصل املبارش
والشخيص تستهدف مستثمر ًا حمدد ًا يكون يف مركز أضعف من املستثمر املستهدف يف
( )55البنود  5-2من املادة  10من قرار الرتويج والتعريف.
( )56البنود  7 ،6و 11من املادة سابقة الذكر.
( )57املادة  10/10من ذات قرار الرتويج والتعريف.
( )58البندين  6و.7
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عمليات الرتويج التي ال تقوم عىل التواصل املبارش وذلك نظر ًا للعالقة املبارشة التي تنشأ
بني املروج والعميل والتي متكّن املروج من ممارسة ضغوط تروجيية أكرب عىل هذا العميل
وبالتايل التأثري عىل قراراته .وهو األمر الذي دفع املرشع الفرنيس إىل تشديد مضمون االلتزام
باإلعالم يف هذه احلاالت بحيث يتخذ هذا االلتزام طابع ًا شخصي ًا ُيتلف مضمونه باختالف
طبيعة املستثمر املستهدف .وحتقيق ًا لذلك أقر املرشع الفرنيس التزام ًا رصحي ًا باالستعالم
املروج يف عمليات الرتويج التي تعتمد عىل وسائل التواصل املبارش والتي
يرتتب يف ذمة ّ
تستهدف عمالء حمددين ،بحيث يلتزم باالستعالم بداي ًة عن مركزهم املايل ومعارفهم
املروج من تكوين
وخرباهتم يف جمال االستثامر( .)59وهيدف هذا االلتزام باالستعالم إىل متكني ّ
صورة واضحة ومبارشة حول حالة العميل واحتياجاته ومن ثم اقرتاح عروض تروجيية
املروج
تتالءم مع تلك االحتياجات( .)60وال شك أن من شأن هذا االلتزام تعزيز مساءلة ّ
وضامن كفاءة واحرتافية نشاطه(.)61
وإذا كان املرشع اإلمارايت ال يقيم هذا النوع من التفرقة يف املرحلة السابقة عىل التعاقد،
إال أن هنالك إشارة ضمنية هلا يف البند ( )14من املادة ( )11من قرار الرتويج والتعريف
حيث ينص عىل التزام املروج "بالتحقق من مدى مالءمة املنتج املايل املزمع تروجيه مع مستوى
املخاطر التي يمكن أن يتحملها املستثمر املحيل ،بعد دراسة الوضع املايل للمستثمر ،وإحاطته
رسمي ًا بنتيجة دراسة مستوى قابليته لتحمل املخاطر ،وحتديد أنواع املنتجات املالية التي
تتناسب مع هذا املستوى" .إذ يوجب هذا النص عىل املروج ،قبل اقرتاح املنتجات املالية عىل
املروج
املستثمر املحيل ،دراسة الوضع املايل للمستثمر وهو أمر ال يتحقق دون قيام
ّ
( )59املادة ( )L. 341-11من قانون النقد واملال الفرنيس .ملزيد من التفاصيل ،راجع:
Alain COURET et autres, Droit financier, Dalloz, 2ième éd., Paris, 2012, n° 178 et s., p. 117 et s.
(60) CF Rapport Ph. Marini, préc, note 7, p. 316.

( )61وجيدر التنويه هنا إىل أن التزامات املروج يف هذا الشأن يف القانون الفرنيس تقرتب من تلك التي تضمنها التوجيه
األورويب رقم  2002/65/CEالصادر عن املجلس األورويب بتاريخ  2002/9/23حول ترويج اخلدمات املالية عن ُبعد
للمستهلكني ،فيام يتعلق بمضمون االلتزام باإلعالم يف املرحلة السابقة عىل إبرام العقد الذي يرد عىل اخلدمات املالية
(.)JOCE n° 271, 9 oct. 2002, p. 16.
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باالستعالم عن املركز املايل للعميل وعن خرباته يف جمال التعامل باملنتجات املالية .ويتحدد
النطاق الشخيص هلذا االلتزام باملستثمر املحيل دون املستثمر األجنبي ،كام أن تنفيذ هذا
املروج عىل تواصل مبارش مع العميل بحيث
االلتزام يقترص عىل احلاالت التي يكون فيها ّ
يمكن له االستعالم عن حالته ،وهو ما يتصور فعلي ًا يف احلاالت التي يسفر فيها الرتويج عن
استدراج العمالء إىل االكتتاب أو رشاء املنتجات املالية ،ويتحدد ذلك بشكل خاص بلحظة
إبرام العقد.
كام يستمر االلتزام باإلعالم بطابعه املوضوعي حتى بعد نجاح عملية الرتويج واستدراج
العميل نحو االكتتاب أو رشاء املنتجات املالية ،حيث يلتزم املروج سند ًا للامدة ( )11من قرار
الرتويج والتعريف بتمكني عمالئه من االطالع عىل اإلفصاحات واملعلومات اجلوهرية،
والتقارير والقوائم املالية املعتمدة ،وكافة البيانات اخلاصة هبا يف مواعيدها .كام يلتزم
باإلفصاح عن أسعار املنتجات املالية املروجة ،وأي خماطر أو معلومات جوهرية تتعلق هبا
أوالً بأول ،وعن املصادر التي تم اللجوء إليها عند إعداد مقارنات ،عىل أن تكون مصادر
صحيحة وموثوق ًا هبا ،وال تتضمن أي تنبؤات باألسعار املستقبلية ،أو انتقاء للمعلومات ،أو
استثناء ألي معلومة هامة أو جوهرية(.)62
وجدير بالذكر أن النصوص الترشيعية مل حتدد اآللية التي يتم هبا تنفيذ االلتزام باإلعالم،
ٌ

فلم حتدد النصوص السابقة الطريقة التي يتم من خالهلا توصيل املعلومات والبيانات
للمروج حتديد آليات ووسائل اإلفصاح عن املعلومات
املذكورة أعاله إىل املستثمر تارك ًة
ّ
والبيانات املطلوبة( ،)63األمر الذي قد يتناقض مع الغاية املرتقبة من هذا االلتزام ويتناقض

مع أهدافه .وهو ما محل املرشع الفرنيس عىل حتديد طريقة تنفيذ االلتزام باإلعالم من خالل
ٍ
كقاعدة عامة ،عىل دعامة ورقية أو أي
اشرتاطه بأن يتم تفريغ املعلومات والبيانات اإللزامية،
دعامة أخرى ثابتة بحيث يتمكن املستثمر من الرجوع هلذه املعلومات والبيانات بسهولة ويف
( )62البندين  9و.10
( )63املادة  12/10من قرار الرتويج والتعريف.
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أي وقت ،ويستثنى من ذلك فقط حالة الرتويج الشخيص الذي يتم يف املنازل أو يف غري
للمروج اختيار طريقة أخرى لتنفيذ التزامه رشيطة
األماكن املخصصة للتسويق ،حيث يمكن
ّ
حصوله عىل املوافقة املسبقة للعميل املستثمر( ،)64وهو ما يؤكد عىل أن آلية تنفيذ االلتزام
باإلعالم مقررة ملصلحة العميل .ونتمنى عىل املرشع اإلمارايت أن ينهج ذات النهج فيحقق
بذلك الغاية من هذا االلتزام.
ونخلص إىل أن النطاق املوضوعي والشخيص لاللتزام باإلعالم يف قرار الرتويج
والتعريف غري حمدد عىل ٍ
نحو دقيق وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه.
ثاني ًا :االلتزام بالنزاهة وبذل العناية
املروج ملهامه بعناية الرجل املهني احلريص
ويتمثل االلتزام بالنزاهة وبذل العناية بتنفيذ ّ
وعىل نحو حيقق مصالح املستثمرين ويدرأ تعارض مصالح هؤالء مع مصاحله( .)65وقد
أرسى قرار الرتويج والتعريف املبدأ العام هلذا االلتزام يف املادة ( )12/8منه حني نص
رصاح ًة عىل التزام املروج "بمراعاة مبادئ األمانة والنزاهة والعدالة واملساواة ،وعدم
تضارب املصالح ومزاولة النشاط املرخص به بعناية الرجل احلريص وفق ًا ألحكام القانون
واألنظمة الصادرة تنفيذ ًا له وللرشوط والضوابط التي صدر عىل أساسها الرتخيص،
وبمراعاة األعراف التجارية يف هذا الشأن واحلرص عىل مصالح العمالء ورسية البيانات
واملعلومات اخلاصة هبم وبمزاولة النشاط" .وأكد قرار الرتويج والتعريف عىل هذا االلتزام
يف أكثر من موضع ُمورد ًا تطبيقات خمتلفة عليه ،فورد يف البندين ( 1و )5من املادة ()11

النص رصاح ًة عىل وجوب اقتصار مهام املروج عىل جلب املستثمرين من خالل الدعوة
( )64الفقرة الثانية من املادة ( )L.341-11من قانون النقد واملال الفرنيس.
( )65ويقصد بتعارض املصالح وفق ًا للامدة ( )22من القرار اإلداري رقم (/34ر.ت) لسنة  2016بشأن الضوابط
التنظيمية لألنشطة واخلدمات املالية " جمموعة الظروف التي تؤدي إىل تعرض مصلحة معينة إىل خماطر تؤثر عىل نحو غري
مالئم عىل صحة ومهنية القرار املتخذ بشأهنا نتيجة تأثرها بمصلحة أخرى" .حول معيار الرجل احلريص ،انظر عبد
الرمحن قرمان ،اجلوانب القانونية يف إدارة صناديق االستثامر ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون سنة نرش،
ص  91وما يليها.
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للرشاء أو االكتتاب يف منتجات مالية دون مزاولة أي مهام أخرى أو القيام بأي خدمات أو
أنشطة مالية ،بام يف ذلك تقديم أي استشارات مالية أو حتليل مايل متعلق باملنتج املايل حمل
الرتويج ما مل يكن مرخص ًا من اهليئة .وتربير ذلك أن هذه األفعال من شأهنا التأثري عىل حياد
املروج وخلق حالة من تعارض املصالح ال س ّيام يف مواجهة العميل الذي يتقدم له باستشارة
مالية.
ال أو ممث ً
ويف ذات السياق ُحيظر عىل املروج أن يكون وكي ً
ال ألحد عمالئه يف التعامل مع
املُصدر أو املُصدر األجنبي( ،)66كام ُحيظر عليه امتالك أي من املنتجات املالية املروجة نياب ًة
عن العمالء أو استالم أموال منهم بشأن ذلك إال بعد احلصول عىل موافقة اهليئة(.)67
وجتسيد ًا لاللتزام بالنزاهة وبذل العناية ،ألقت املادة ( )3/11من قرار التعريف والرتويج
عىل عاتق املروج التزام ًا إجيابي ًا باستعامل وسائل ترويج سهلة وواضحة ونزهية وصحيحة،
وغري مضللة ،وبلغة يفهمها املستثمر ودون استعامل أي وسائل غش أو خداع( ،)68والتزام ًا
سلبي ًا باالمتناع عن نرش أو ترويج أو استعامل أية بيانات أو معلومات غري صحيحة أو مضللة
عن املنتجات املالية أو املُصدر أو املُصدر األجنبي أو السوق املدرجة( .)69ومن الرضوري هنا
التنويه بأمهية حتديد املقصود باملعلومة الصحيحة غري املضللة ،إذ يلعب هذا األمر دور ًا هام ًا
املروج وبالتايل تقدير مدى تنفيذه اللتزامه .ويف ظل غياب
يف حتديد درجة العناية املطلوبة من ّ
اإلشارة إىل مفهوم املعلومة الصحيحة يف ترشيعات اهليئة ،يمكننا االستئناس بالالئحة
التنظيمية الصادرة عن سلطة األسواق املالية يف فرنسا ( )AMFوالتي حددت مفهوم املعلومة
الصحيحة عندما اشرتطت أن تكون هذه املعلومة واردة يف السياق املايل أو الزمني املحدد
ومستندة عىل فرضيات منطقية ،وذات األمر ينطبق بخصوص عرض مؤرشات األداء

( )66املادة  2/11من قرار الرتويج والتعريف.
( )67املادة  11/12من قرار الرتويج والتعريف.
( )68املادة  3/11من قرار الرتويج والتعريف.
( )69املادة  4/11من قرار الرتويج والتعريف.
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واملقارنة(.)70
املروج سحب املادة
ويف ذات السياق ،فرضت املادة ( )8/11من القرار املذكور عىل ّ
الرتوجيية فور ًا حال العلم بمخالفة ُمصدرها ألي أحكام ترشيعية أو إجراءات أو رشوط

تنظيمية ،أو العلم بإمكانية وقوع أي أرضار عىل املستثمرين.

وكام أسلفنا ،يقترص التزام املر ّوج ببذل عناية الرجل احلريص وال يتعداها إىل حتقيق نتيجة؛
املروج للعميل األرباح الناجتة عن املنتج املايل املروج .ولكن ألزمت املادة
إذ ال يضمن ّ
املروج "بالتحقق من مدى مالءمة املنتج املايل املزمع
( )14/11من قرار الرتويج والتعريف ّ
تروجيه مع مستوى املخاطر التي يمكن أن يتحملها املستثمر املحيل ،بعد دراسة الوضع املايل
للمستثمر ،وإحاطته رسمي ًا بنتيجة دراسة مستوى قابليته لتحمل املخاطر ،وحتديد أنواع
املنتجات املالية التي تتناسب مع هذا املستوى" .ويتضح بأن النطاق الشخيص لاللتزام
بالتحقق من مدى مالءمة املنتح مع مستوى املخاطر التي يتحملها املستثمر ينحرص باملستثمر
املحيل دون األجنبي .باملقابل ،مل حيدد النص السابق رصاح ًة النطاق املوضوعي لاللتزام من
حيث وسائل الرتويج املعنية حيث جاءت صيغة النص عامة تشمل مجيع وسائل الرتويج.
غري أنه ومن الناحية العملية ،تنفيذ هذا االلتزام غري متصور إال يف احلاالت التي يكون فيها
املروج عىل تواصل مبارش مع العميل بحيث يمكن له االستعالم عن حالته لغايات دراسة
وضعه املايل ،وهو ما جيعل هذا االلتزام مقترص ًا ،من وجهة نظرنا ،عىل وسائل الرتويج التي
تعتمد عىل التواصل الشخيص مع العمالء( .)71وكان من املحبذ لو م ّيز املرشع يف نطاق هذا
االلتزام بني الرتويج القائم عىل التواصل املبارش والشخيص وذلك القائم عىل التواصل غري
املبارش(.)72

املروج
تأسيس ًا عىل ما تقدمُ ،يفرتض أن ختتلف أنواع املنتجات املالية املقرتحة من قبل ّ
( )70املواد ( )L.314-10وما يليها .حول هذا املوضوع ،راجع:
( )71راجع االلتزام باإلعالم.

Alain COURET et autres, préc., n° 180, p. 118 et 119.

( )72راجع النطاق اإلجيايب للحامية.
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املايل عىل العميل تبع ًا الختالف مركزه املايل ومستوى املخاطر التي يمكن أن يتحملها تبع ًا
لذلك .ولكن مل حيدد النص اآللية التي يقوم من خالهلا املروج باالستعالم عن املركز املايل
للعميل لغايات حتديد مستوى املخاطر التي يتحملها ،وبالتايل اقرتاح املنتجات املالية املالئمة
له ،وذلك عىل خالف املرشع األورويب الذي عمل عىل تفعيل هذا االلتزام يف التوجيه
األورويب رقم

2004/39/CE

بتاريخ  2004/4/21لسنة  2004حول أسواق أدوات

االستثامر عندما ألزم مجيع مقدمي خدمات االستثامر ،بام فيهم مروج املنتجات املالية ،بإضفاء
شكلية معينة عىل هذا االلتزام تتمثل بتعبئة نموذج تقييم كتايب يتضمن معايري تسمح بتصنيف
العمالء قبل الدخول يف عالقة عقدية معهم( ،)73ويف حال امتنع العميل عن ذلك ،ينبغي عىل
مزود اخلدمة االستثامرية االمتناع بدوره عن تقديم اخلدمة ،ويف ذلك إشارة رصحية إىل التزام
املروج هبذا اخلصوص(.)74
العميل املستثمر بالتعاون مع ّ
ونعتقد برضورة تضمني هذا االلتزام يف نصوص الترشيع اإلمارايت وإضفاء ذات الشكلية
عليه ،وهو ما من شأنه ضامن حسن تنفيذ املروج ملهامه وإضفاء محاية خاصة للمستثمر
املحيل ،فض ً
ال عن أن نموذج التقييم يمكن أن يلعب دور ًا إجيابي ًا يف تقييم درجة العناية
املروج جتاه عميله(.)75
املطلوبة من ّ

املطلب الثاين:
( )73وهو املوقف الذي تبناه املرشع الفرنيس بعد إدخال أحكام هذا التوجيه األورويب يف قانونه الداخيل بموجب املرسوم
رقم  544-2007بتاريخ  ،2007/4/12وهو ما ورد يف نص املادة ( )L341-11من تقنني النقد واملال الفرنيس.
( )74أكد التوجيه األورويب لسنة  2004بشأن أسواق األدوات املالية عىل هذا االلتزام ،حيث جاء يف الفقرة اخلامسة من
املادة  19من هذا التوجيه بأنه يف حال رفض العميل تزويد مقدم خدمات االستثامر باملعلومات حول معارفه وخرباته يف
ٍ
عندئذ عىل مقدم خدمات االستثامر إبالغ العميل
جمال أسواق املال ،أو يف حال كانت هذه املعلومات غري كافية ،فيتوجب
بعدم قدرته –بسبب نقص هذه املعلومات -عىل تزويده باخلدمة أو املنتج املالئم له.
(75) CF Rapport Ph. Marini, préc. Note 7, p. 316, Haritini MATSOPOULOU, préc. p. 7.
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مروج صناديق االستثامر األجنبية
التزامات ّ
تبذل حكومة دولة اإلمارات جهود ًا كبرية لتشجيع تأسيس وترويج صناديق االستثامر
املحلية واألجنبية عىل أراضيها لتصبح بوابة هلذه الصناعة اهلامة يف املنطقة ،وهو ما سينعكس
إجياب ًا عىل األسواق ويؤدي إىل زيادة حجم االستثامرات والسيولة .وتُظهر آخر اإلحصاءات
الرسمية هليئة األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات نمو ًا مستمر ًا يف نشاط صناديق
االستثامر األجنبية يف الدولة ،حيث ارتفع عدد هذه الصناديق يف السنوات الست األخرية
ليبلغ  635صندوق ًا أجنبي ًا ،شكلت الصناديق األوروبية منها  475صندوق ًا(.)76
وُيضع ترويج صناديق االستثامر األجنبية يف دولة اإلمارات لنظام قانوين خاص حمدد
عىل نحو دقيق بموجب قرار ّي رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/9ر .م) لسنة  2016بشأن
صناديق االستثامر ورقم (/3ر .م) لسنة  2017بشأن الرتويج والتعريف؛ إذ حتدد املادة
( )1/35من القرار اخلاص بصناديق االستثامر رشوط ترويج هذه الصناديق يف الدولة حيث
تعلق إمكانية تروجيها عىل التسجيل لدى هيئة األوراق املالية والسلع والتعاقد مع مروج حميل
مرخص يف الدولة .ويقدم طلب تسجيل صندوق االستثامر األجنبي إىل اهليئة من قبل املمثل
القانوين للصندوق مشفوع ًا بالبيانات واملستندات املؤيدة للطلب ،ومرفق ًا به مستند الطرح
والسياسة االستثامرية للصندوق ،ومن ثم تُصدر اهليئة قرارها باملوافقة أو الرفض خالل مدة
ال تزيد عن  30يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب(.)77
( )76إحصائية صادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع ومنشورة يف جريدة البيان ،عىل الرابط التايل:
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-01-14-1.3158844

( )77وتكون مدة املوافقة سنة واحدة تنتهي يف هناية ديسمرب من كل عام ،وقابلة للتجديد قبل انتهاء مدهتا بشهر عىل
األقل .املادة ( )5-2/35من قرار الرتويج والتعريف.

و ُيشار هنا إىل أن إجراءات تسجيل صناديق االستثامر األجنبية يف الدولة توازي إجراءات االعرتاف باألسواق األجنبية يف
فرنسا ،حيث يم ّيز يف فرنسا بخصوص األسواق األجنبية التي تروج منتجاهتا املالية يف فرنسا ،بني األسواق املنظمة التابعة
للسوق األوروبية املشرتكة وبني األسواق املعرتف هبا التي تشمل مجيع األسواق األخرى خالف األسواق التابعة للسوق
األوروبية املشرتكة باإلضافة إىل أسواق السلع والعمالت .وترجع هذه التفرقة إىل اختالف النظام القانوين املطبق عىل
األسواق األجنبية يف فرنسا ،حيث ختضع األسواق األجنبية خالف تلك التابعة للسوق األوروبية املشرتكة إلجراءات
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وال يكفي تسجيل الصندوق األجنبي لدى هيئة األوراق املالية والسلع من أجل إمكانية
مروج حميل حاصل عىل ترخيص من اهليئة
تروجيه داخل الدولة ،وإنام جيب أن يتم التعاقد مع ّ
يف الدولة .وهو ما يعني أن ترويج صناديق االستثامر األجنبية يف الدولة حمصور يف املروجني
املرخصني من قبل اهليئة واخلاضعني لرقابتها عىل نحو يكفل محاية املستثمر املحيل وحيقق
املروج عند تروجيه
مصاحله .ويتضح ذلك من خالل االلتزامات اخلاصة التي ُيضع هلا ّ
لصناديق االستثامر األجنبية ،والتي تُضاف إىل االلتزامات العامة السابق ذكرها ،واملحددة
بموجب املادة  12من قرار الرتويج والتعريف لسنة .2017
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن قرار اهليئة بشأن تنظيم صناديق االستثامر لسنة  2016أورد
مروج حميل .يتمثل االستثناء األول
استثناءين عىل رشطي التسجيل لدى اهليئة والتعاقد مع ّ
بعملية الرتويج العكيس وهو ذات االستثناء الذي تبناه قرار الرتويج والتعريف عىل النحو
الذي بيناه سابق ًا( ،)78حيث تُعفى صناديق االستثامر األجنبي التي يتم طلب رشاء وحداهتا
بمبادرة من املستثمر داخل الدولة من رشط التسجيل لدى اهليئة والتعاقد مع مروج حميل(.)79
كذلك ال ختضع لتلك الرشوط الصناديق األجنبية التي يتم تروجيها للجهات احلكومية
االحتادية أو املحلية ،أو الرشكات اململوكة بالكامل ألي منهم(.)80
املروج املحيل عند تروجيه لصناديق االستثامر
ويمكن تصنيف االلتزامات التي ُيضع هلا ّ
األجنبي إىل ثالث فئات :التزامات مرتبطة باملنتج املروج واملتمثل هنا بصندوق االستثامر
اعرتاف من قبل وزارة االقتصاد بناء عىل توصية سلطة األسواق املالية بينام متتاز املنتجات املالية لألسواق األوروبية
املشرتكة بقابليتها للرتويج يف دول السوق األوروبية دونام حاجة ألي إجراء .املادة ( )L. 423-1من قانون النقد واملال
الفرنيس .ملزيد من التفاصيل راجع:
Jean STOUFFLET, Marchés d’instruments financiers en droit international, JurisClasseur, Société
Traités, 15 févr. 2012, n° 26, p. 9 ; AMF, Recognition of forgien exchange in France, mai 2013, Available
at
https://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Relations-institutionelles/Accords-et-actions-decooperation/Accords-multilateraux-et-marchesreconnus?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F9532198a-abdf-4c24-8e51-a94a0a0b3b09

( )78راجع النطاق املوضوعي السلبي حلامية املستثمر.

( )79املادة /3/2ب من قرار رئيس جملس إدارة اهليئة بشأن صناديق االستثامر لسنة .2016
( )80املادة /3/2ج من القرار املذكور.
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املروج ،وأخرى مرتبطة بوسائل الرتويج
األجنبي ،والتزامات مرتبطة باملهام امللقاة عىل عاتق ّ
املستخدَ مة.

الفرع األول:
املروج
التزامات مرتبطة بالصندوق األجنبي َّ

ٍ
املروج املحيل املرخص بالتحقق من
وتتمثل هذه االلتزامات
بشكل خاص بقيام ّ
توافر بعض الرشوط القانونية يف الصندوق األجنبي املنوي ترويج وحداته داخل الدولة ،وال
س ّيام ما ييل:
أوالً :أن يكون الصندوق مؤسس ًا خارج الدولة( ،)81أو مؤسس ًا داخل الدولة يف منطقة حرة
أو منطقة حرة مالية ،وُيضع إلرشاف سلطة رقابية مثيلة( ،)82أي هيئة رقابية عضو لدى املنظمة
الدولية هليئات األوراق املالية .ويعد تو ُّفر هذا الرشط اخلطوة األساسية األوىل يف عملية
ترخيص ترويج منتجات الصندوق يف الدولة ،حيث تقوم هيئة األوراق املالية والسلع بالتحقق
من أن الصندوق األجنبي خاضع يف مقر تأسيسه لقواعد قانونية موازية لتلك التي ختضع هلا
الصناديق املؤسسة يف الدولة وكفيلة بحامية املستثمر ،كقواعد الكفاءة املهنية واملالءة املالية(.)83
ثاني ًا :أن يكون الصندوق غري ُمعفى من اخلضوع ألي من الضوابط الرقابية أو اإلرشافية
أو ضوابط إعداد وإصدار التقارير الدورية بمقر تأسيسه( .)84ذلك أن أي إعفاء من هذا
القبيل يتعارض مع قواعد محاية املستثمر يف الدولة والتي تتعلق بالنظام العام.
ثالث ًا :تو ّفر كافة اآلليات التي متكّن الصندوق من الوفاء بكافة مهامه والتزاماته جتاه محلة
الوحدات املروج هلم بالدولة ،وذلك وفق ًا ملا جاء يف مستند الطرح(.)85
( )81باستثناء الصندوق املؤسس خارج الدولة يف منطقة حرة أو منطقة حرة مالية.
( )82املادتني /1/12أ و/3/12أ من قرار الرتويج والتعريف.

( )84املادة  4/12من قرار الرتويج والتعريف.

(83) Haroun BOUCHETA, préc., n° 39, p. 38 et 39.

( )85املادة  5/12من قرار الرتويج والتعريف.
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رابع ًا :أن يكون الصندوق األجنبي مرخص ًا له يف مقر تأسيسه بالرتويج للطرح العام
وذلك يف حال كان يرغب يف ترويج وحداته داخل الدولة يف ٍ
طرح عام ،أما إذا كان يرغب
يف ترويج وحداته يف ٍ
طرح خاص ،فيجب عندئذ أن يكون مرخص ًا له يف مقر تأسيسه بالرتويج
للطرح العام أو اخلاص(.)86
وهتدف مجيع االلتزامات السابقة إىل التأكد من خضوع صندوق االستثامر األجنبي املراد
ترويج وحداته داخل دولة اإلمارات ألنظمة رقابة فاعلة ولقواعد قانونية كفيلة بحامية املستثمر
موازية لتلك القواعد املفروضة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع عىل أرايض الدولة.

الفرع الثاين:
املروج
التزامات مرتبطة بمهام ّ

ملروج صناديق االستثامر األجنبية مهام
أوكلت املادة ( )12من قرار الرتويج والتعريف ّ
خاصة جتد مربرها يف الطبيعة اخلاصة لصناديق االستثامر األجنبي ،حيث تؤسس هذه
الصناديق خارج الدولة وختضع هليئات رقابية أجنبية األمر الذي يزيد من املخاطر املرتبطة
هبا مقارن ًة بصناديق االستثامر املحلية التي يتم تأسيسها يف الدولة وختضع لرقابة مسبقة
ومستمرة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع .وهتدف هذه املهام اإلضافية بال شك إىل تعزيز
محاية املستثمر املحيل الذي يتعامل هبذه الصناديق .وتتمثل هذه االلتزامات باآليت:
املروج بموجب البند ()6
أوالً :فحص صندوق االستثامر األجنبي ومتابعة أدائه .إذ يلتزم ّ
من املادة ( )12بفحص صندوق االستثامر األجنبي املراد تروجيه داخل الدولة قبل اختياره
من خالل التحقق من وجوده ومن سالمة وضعه املايل يف مقر تأسيسه .وال يتوقف األمر عند
هذا احلد ،بل يتعداه ملراقبة أداء الصندوق بعد عملية الرتويج .وتأكيد ًا عىل أمهية هذا االلتزام
املروج
وتنفيذه عىل نحو يكفل محاية املستثمرين ،أكّد النص السابق عىل أن العناية املطلوبة من ّ
عند تنفيذ هذا االلتزام تتمثل بعناية الرجل احلريص .وال شك أن األمر يتعلق هنا بالرجل
( )86املادتني /1/12ب و/3/12ب من قرار الرتويج والتعريف.
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املروج ال سيام عند
املهني احلريص .وتلعب درجة العناية هذه دور ًا هام ًا يف تعزيز مساءلة ّ
تقدير مسؤوليته يف حال إخالله هبذا االلتزام.
ثاني ًا :التأكد من حصول املستثمر بالصندوق األجنبي عىل نسخة من مستند الطرح
لوحدات الصندوق سواء كان الطرح عام ًا أم خاص ًا ،وذلك قبل قيام املستثمر باالكتتاب يف
وحدات الصندوق( .)87وهيدف هذا االلتزام إىل متكني املستثمر من التعرف عىل صندوق
املروج واختاذ قراره بشأن االستثامر فيه وهو عىل ب ّينة من أمره.
االستثامر ّ
ثالث ًا :تسليم عمالئه املكتتبني ما يفيد اكتتاهبم يف الصندوق ،والوحدات التي تم ختصيصها أو
رشاؤها هلم ،وتسليمهم كذلك املستند الذي يتضمن ممارسة كافة حقوق ملكيتهم لتلك
املروج املحيل وكي ً
ال قانوني ًا عن الصندوق األجنبي بإنجاز
الوحدات( .)88وبذلك جعل املرشع ّ
هذه املهام بحيث يساءل أمام جهات الرقابة املحلية عن أي إخالل يتعلق بتنفيذ هذا االلتزام.
رابع ًا :تويل مهام توزيع األرباح عىل مالكي الوحدات ،أو رد الوحدات ملن يرغب من
مالكيها وفق ًا للسعر املعلن ،وبام يتفق مع مستند طرح الصندوق األجنبي ،وذلك ما مل يوكل
مؤسس الصندوق هاتني املهمتني ٍ
جلهة أخرى داخل الدولة( .)89وهو ما يعني أن هذه املهام،
املروج املحيل ،إال إذا ارتأى مؤسس الصندوق توكيل جهة أخرى،
كسابقتها موكولة حك ًام إىل ّ
فعندئذ يشرتط أن تكون هذه اجلهة متواجدة داخل الدولة بحيث تكون خاضعة للقانون
الوطني ،وهو أمر من شأنه زيادة ضامنات املستثمر املحيل يف احلصول عىل حقوقه املرتتبة عىل
االكتتاب يف صناديق االستثامر األجنبية.
خامس ًا :التأكد من توفر سعر يومي لوحدة الصندوق-أو وفق ًا ملا ينص عليه مستند الطرح-
أو نصيب الوحدة من صايف أصول الصندوق ،مع االلتزام بتوفري الوسيلة املالئمة لتمكني

( )87املادة  8/12من قرار الرتويج والتعريف.
( )88املادة  10/12من قرار الرتويج والتعريف.
( )89املادة  11/12من قرار الرتويج والتعريف.
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املستثمر يف الدولة من االطالع عليها( .)90ويعد هذا االلتزام التزام ًا الحق ًا عىل عملية الرتويج.
سادس ًا :االحتفاظ بسجل لوحدات الصندوق األجنبي املوزعة من خالله بحيث تتضمن
أسامء االفراد أو الرشكات املالكة لتلك الوحدات مع حتديد عناوينهم وعدد الوحدات
اخلاصة بكل منهم(.)91

الفرع الثالث:
التزامات مرتبطة بوسائل الرتويج

حدد املرشع يف قرار التعريف والرتويج التزامات خاصة تتعلق بوسائل ترويج
صناديق االستثامر األجنبية .فميز بني ترويج الصناديق األجنبية الذي يتم يف طرحٍ عام وذلك
الذي يتم يف ٍ
املروج بحرص ترويج صناديق
طرح خاص ،ووضع مبد ًأ عام ًا يلتزم بموجبه ّ
االستثامر يف الطرح اخلاص باملستثمر املؤهل ،باملفهوم املبني سابق ًا( ،)92وبحيث تقترص
وسائل الرتويج لوحدات الصندوق األجنبي الذي وافقت اهليئة عىل ترويج وحداته يف طرحٍ
خاص عىل االتصال املبارش مع أشخاص حمددين سلف ًا(.)93
املروج مراعاة احلد األدنى لالكتتاب يف كل من الطرح العام واخلاص؛ إذ
وينبغي عىل ّ
جيب أن يكون احلد األدنى الكتتاب املستثمر الواحد يف وحدات الصندوق األجنبي الذي
وافقت اهليئة عىل تروجيه داخل الدولة يف طرح عام هو احلد األدنى الوارد بمستند الطرح،
أما احلد األدنى لالكتتاب يف وحدات الصندوق األجنبي الذي وافقت اهليئة عىل تروجيه يف
ٍ
طرح خاص هو احلد الوارد بمستند الطرح رشيطة أال يقل عن ( )500,000درهم،
باستثناء صندوق االستثامر األجنبي املؤسس خارج الدولة يف منطقة حرة أو منطقة حرة مالية
فيكون احلد األدنى الكتتاب املستثمر الواحد هو احلد الوارد بمستند الطرح برشط أال يقل
( )90املادة  9/من قرار الرتويج والتعريف.
( )91املادة  7//12من قرار الرتويج والتعريف.
( )92حول مفهوم املستثمر املؤهل ،راجع املبحث األول.
( )93املادة  12/12من قرار الرتويج والتعريف.
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عن مليون درهم(.)94
مروج املنتجات املالية يف الدولة ال تقترص عىل
وجدير بالذكر أن الرقابة التي ُيضع هلا ّ
ٌ

الرقابة السابقة عىل الرتخيص ،وإنام متتد هذه الرقابة وتستمر بعد احلصول عىل الرتخيص؛

حيث تقوم هيئة األوراق املالية والسلع باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لإلرشاف والرقابة
املروج هبدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة اهليئة والقرارات الصادرة
والتفتيش عىل ّ
عنها .ويف سبيل حتقيق هذه الرقابة ،يثبت للهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو
املروج تراها رضورية حلامية املستثمرين(.)95
مستندات إضافية من ّ
املروج أو موظفيه ألحكام
وللهيئة احلق باختاذ اجلزاءات املناسبة يف حال ثبت هلا خمالفة ّ
القانون واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه .وتتنوع هذه اجلزاءات وتتدرج تبع ًا جلسامة
للمروج الشخص االعتباري بني اإلنذار
املخالفة املرتكبة ،إذ ترتاوح هذه اجلزاءات بالنسبة
ّ
والغرامة املالية واإليقاف املؤقت عن مزاولة النشاط وإلغاء الرتخيص بشكل هنائي( ،)96وبني
اإلنذار واإليقاف املؤقت عن مزاولة املهنة وإلغاء االعتامد بالنسبة للموظف(.)97
كام يمكن للهيئة أن تقوم بإلغاء عمليات الرتويج أو إيقافها وفق ًا لألسباب التي تراها
مناسبة يف حال خمالفة القانون واألنظمة والتعاميم الصادرة بمقتضاه ،وذلك مع عدم
حتمل املروج لألرضار الناشئة عن هذا اإلخالل( ،)98حيث
اإلرضار بالغري حسن النية ،ومع ّ
للمروج وفق ًا للقواعد العامة ويلتزم بتعويض املستثمر عن األرضار
تنعقد املسؤولية املدنية
ّ
التي حلقت به بسبب األخطاء الصادرة منه.

( )94املادة  14/12من قرار الرتويج والتعريف.
( )95املادة  15من قرار الرتويج والتعريف.
( )96املادة  1/17و 2من قرار الرتويج والتعريف.
( )97املادة  4/17من قرار الرتويج والتعريف.
( )98املادة  3/17من قرار الرتويج والتعريف.
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اخلامتـــــة
حاولت هذه الدراسة استقراء النصوص القانونية الناظمة لعمليات ترويج املنتجات
املالية املحلية واألجنبية يف الترشيع اإلمارايت وبيان فيام إذا كانت تلك النصوص من شأهنا
إضفاء محاية كافية للمستثمرين .وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات
نجملها يف اآليت:
أوالً :ترد احلامية املقررة للمستثمر بموجب النصوص موضوع الدراسة عىل مجيع
املنتجات املالية التي يتم تروجيها داخل أرايض دولة اإلمارات ،سواء تعلق األمر بمنتجات
حملية أم أجنبية ،ويستثنى من ذلك فقط عمليات الرتويج التي جتري داخل أسواق املناطق
احلرة يف الدولة؛ حيث ختضع تلك العمليات لألنظمة والتعليامت اخلاصة بكل سوق من هذه
األسواق.
ثاني ًا :ينحرص نطاق احلامية املقررة باملنتجات املالية دون املنتجات املرصفية أو منتجات
التأمني والتي ُيضع تروجيها لترشيعات املرصف املركزي أو هيئة التأمني بحسب األحوال.
كام ينحرص نطاق احلامية برتويج املنتجات املالية وال يمتد ليشمل ترويج اخلدمات املالية
الواردة عليها.
ثالث ًا :تبنت ترشيعات هيئة األوراق املالية والسلع مفهوم ًا واسع ًا للرتويج ،بحيث يتسع
نطاق احلامية ليشمل مجيع صور التواصل مع املستثمر وال يقترص فقط عىل التواصل املبارش
والشخيص مع املستثمر ،وإنام يشمل أيض ًا التواصل غري املبارش بمختلف أشكاله ،عىل نحو
ينعكس إجياب ًا عىل نطاق محاية املستثمر.
توسع املرشع يف املنتجات املالية التي يمكن أن يرد عليها الرتويج عىل نحو قد
رابع ًاّ :
يتعارض أحيان ًا مع مصلحة املستثمر العادي بالنظر إىل املخاطر العالية املرتبطة ببعض
ٍ
بشكل مبارش من خالل
املنتجات ذات الطبيعة اخلاصة ،والتي ينبغي أن يبقى التعامل هبا ممكن ًا
املستثمر املؤهل .ومن املحبذ لو حيدد املرشع اإلمارايت نطاق الرتويج فيحظر ترويج املنتجات
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عالية املخاطر.
خامس ًا :أورد املرشع استثناءات عىل النطاقني املوضوعي والشخيص للحامية املقررة
للمستثمر ،بحيث خترج من نطاق احلامية املقررة بعض عمليات الرتويج إما بسبب املالءة
التي تتمتع هبا املنتجات املالية املعنية أو بسبب املالءة املالية لألشخاص املستهدفة .ويالحظ
يف هذا الصدد أن عملية االستبعاد من النطاق الشخيص اعتمدت عىل معيار املستثمر املؤهل،
مع اإلشارة إىل أن املرشع أحسن صنع ًا بتضييق نطاق تطبيق هذا االستثناء بحيث يقترص
االستبعاد عىل الشخص االعتباري املؤهل دون املستثمر الشخص الطبيعي الذي يبقى
مشموالً بمظلة احلامية.
سادس ًا :مل حتدد النصوص الترشيعية عىل ٍ
نحو واضح فيام إذا كانت احلامية املقررة
للمستثمر يف عمليات ترويج املنتجات املالية تشمل العميل املحتمل فقط أم متتد لتشمل أيض ًا
للمروج .والحظنا بأن الواقع العميل ومضمون اتفاقيات التعامل املربمة بني
العميل احلايل ّ

املروج والعميل يتجه نحو حتديد نطاق احلامية بالعميل املحتمل .ونويص يف هذا املقام بتعديل
ّ
النصوص القانونية بحيث يكون العميل احلايل مشموالً باحلامية وذلك يف احلاالت التي يرد

فيها الرتويج عىل منتجات مالية جديدة.
املروج التزام ًا عام ًا باإلعالم ،إال أنه مل حيدد النطاق
سابع ًا :رتّب املرشع عىل عاتق ّ
املوضوعي والشخيص هلذا االلتزام عىل ٍ
نحو دقيق؛ ونويص املرشع هنا بإعادة النظر بمضمون
هذا االلتزام بحيث ُيتلف تبع ًا الختالف وسائل الرتويج؛ فيزداد عمق ًا يف احلاالت التي يقوم
فيها الرتويج عىل التواصل املبارش مع املستثمرين نظر ًا لضعف مركزهم مقارنة بنظرائهم
الذين ال يتم التواصل معهم بشكل مبارش وال ُيضعون بالتايل لذات الضغوط التي من شأهنا
التأثري عىل قراراهتم.
للمروج حتديد آليات
ثامن ًا :مل حيدد املرشع اآللية التي يتم هبا تنفيذ االلتزام باإلعالم تارك ًا
ّ
ووسائل اإلفصاح عن املعلومات والبيانات املطلوبة ،وهو أمر يتناقض مع الغاية املرتقبة من
املروج بآلية حمددة لتنفيذ
هذا االلتزام وحيول دون حتقيق أهدافه .ونويص املرشع هنا بإلزام ّ
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هذا االلتزام باإلعالم من خالل اشرتاطه بإفراغ املعلومات والبيانات اإللزامية للامدة
الرتوجيية عىل أي دعامة ثابتة بحيث يتمكن املستثمر من الرجوع هلا يف أي وقت.
املروج بالتحقق من مدى مالءمة املنتح مع
تاسع ًا :حدّ د املرشع النطاق الشخيص اللتزام ّ
مستوى املخاطر التي يتحملها العميل باملستثمر املحيل دون األجنبي ،إال أنه مل حيدّ د النطاق
املوضوعي لاللتزام من حيث وسائل الرتويج املعنية .وتبني لنا أن تنفيذ هذا االلتزام غري
ٍ
تواصل مبارش مع العميل بحيث
املروج عىل
متصور عملي ًا إال يف احلاالت التي يكون فيها ّ
يكون باستطاعته االستعالم عن حالته لغايات دراسة وضعه املايل ،وهو ما جيعل هذا االلتزام
مقترص ًا عىل وسائل الرتويج التي تعتمد عىل التواصل الشخيص مع العمالء ،وهو ما
يستدعي تعديل النصوص الترشيعية لتتفق مع هذا الواقع.
املروج
عارش ًا :نويص بتضمني الترشيع اإلمارايت التزام ًا رصحي ًا باالستعالم يرتتب يف ذمة ّ
يف عمليات الرتويج التي تعتمد عىل وسائل التواصل املبارش والتي تستهدف عمالء حمدّ دين،
بحيث يلتزم باالستعالم مسبق ًا عن مركزهم املايل وخرباهتم يف جمال االستثامر .وحتقيق ًا هلذه
الغاية ،نويص بتبني أسلوب نموذج التقييم الكتايب للعميل والذي يمكن أن يلعب دور ًا
املروج جتاه عميله ويساهم بالنتيجة يف تعزيز مساءلته
إجيابي ًا يف تقييم درجة العناية املطلوبة من ّ
وضامن كفاءة واحرتافية نشاطه.
تم بحمد اهلل،،
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