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إخالء مسؤولية
مؤسسية أخرى، ويجب عدم التعامل مع هذا الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة، كما ال يجب أن يتم االعتماد عليه فقط في 

هذا الصدد ويجب عدم االستناد إليه التخاذ أي قرارات استثمارية.

كذلك، ال يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل، حيث أن الفصول دراسات الحالة والنصوص المعروضة في 

ال يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام محتوى الدليل أو فيما يتعلق بأي محتوى أو 

في اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التشاور مباشرة مع مستشار استثمار في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل 
التصرف بناءً على أي معلومات في هذا الدليل.
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سعادة عيسى كاظم

سوق دبي المالي

في ظل سوق حيوية عامرة بالتطورات يسعى المستثمرون عن كثب لمواكبة االستثمارات الحالية أو المترقبة، ويلعب 
ً

في هذا الصدد، نتعاون في سوق دبي المالي بفاعلية مع الشركات 

كما أننا نشجع الشركات دائًم

لقد شاركنا مع عدد من مؤسسات العالقات العامة واالتصاالت 
المؤسسية للشركات والمؤسسات القانونية على المستوى الدولي 
بالتعاون مع سوق دبي المالي في وضع دليل لالتصاالت المؤسسية 

هذا الدليل أفضل ممارسات التواصل ويبين العناصر الرئيسية للتواصل 

الشركات التعامل معها باستمرار بأفضل طريقة ممكنة. 

واستناًد

العليا، يعتبر التواصل مهًم
ً

تبدأ قبل أي اكتتاب عام مخطط له بفترة طويلة. 

من ناحية أخرى، فقد قمنا بإعداد ونشر هذا الدليل على إثر االهتمام 

مختلف أدوات ونماذج سوق دبي المالي التي تم وضعها عبر السنوات 

2014 و 2015، سواء كان ذلك قبل 

eIPO من نوعها 
الشركات في سوق دبي المالي. 

عالوة على ذلك، بدأنا أسلوب تواصل متكامل لعمليات االكتتابات 

يسعدنا طرح هذا الدليل كأحدث مساهمة من سوق دبي المالي بما 
يتفق مع التزامنا بتعزيز مكانة دبي كأحد أسواق رأس المال الحيوية 

ومركًز

التي تساهم بفاعلية في نشر الرسائل الرئيسة باستمرار وتقديم 

 وخبراتهم القيمة من إعداد وإصدار أول دليل لبورصة إقليمية 
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ا منتظًما وتقلًب ً

يمكن أن يرجع تزايد النشاط مؤخًرا في سوق دبي المالي والبورصات 

المحلية، مما ترتب عليه وجود بيئة إيجابية لتحديد أسعار االكتتاب 

منها بنجاح. عالوة على ذلك، فوفًق
العالمي الصادر عن شركة إرنست أند يونغ، تم تسعير 97٪ من عمليات 

سنة 2014

بنسبة ٪12.5 

MSCI)

عند ترجيح خياراتهم على المستوى العالمي. وكنتيجة لذلك، فبالرغم 
من انخفاض عدد الصفقات بنسبة 10٪ في المنطقة ككل خالل الربع 
2014 مقارنة بالربع السابق له، حققت العائدات زيادة بنسبة 

74٪

االرتقاء بمصداقية الشركة ضمن سلسلة القيم الخاصة بها. إضافة إلى 

الرئيسية.

ا من التحول من شركة خاصة إلى شركة  ً
عامة الذي يبدو بسيًطا عند النظر إليه من الخارج. ومع ذلك، حققت 

التشريعات الجديدة بجانب العديد من المتطلبات التشريعية المعدلة 

وإجراءات الفحص المشددة للمستثمرين. 

في صياغة إطار عام محدد لمسيرة الشركة بجانب الحمالت الترويجية 

عرض شيق للحالة االستثمارية يتضمن معلومات الشركة وتقديرات 

المسرودة يجب أن تستخلص أهم عناصر العرض في سبب يدفع 

المستثمرة عادًة مع فريق إدارة الشركة مباشرة، ال يزال هناك تأثير كبير 

بالشؤون المالية.

في هذا الصدد، يعتمد المستثمرون بالتجزئة بشدة على هؤالء 

قرارات االستثمار، ومن ثم، يمكن أن يكون لوضع إستراتيجية اتصاالت 
 قوية يتم التحكم فيها بصورة متوافقة تأثيًرا إيجابًيا على نجاح 

كذلك، يمكن للشركة الوصول إلى مركز أفضل يسمح لها بمواجهة 
تأثير ظروف السوق المعقدة من خالل ضمان انجذاب المستثمرين 

للمؤسسة وبالتالي أسهمها، حيث تعتبر قيمة العالمة التجارية أحد 

لمسيرة الشركة، يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للعالمة التجارية للشركة، 
مما يتيح لها زيادة أسعار أسهمها، والسر في صياغة هذه الرسالة 

هو بساطتها.

بناًء

 ضمن مجموعة المستشارين لديها. كذلك، من أجل صياغة أكثر 

مدرجة في البورصة، كما يجب أن يتكون فريق العالقات العامة من 
مجموعة من المتخصصين أصحاب القدرات العالية مع تحديد أدوارهم 

لمسيرة الشركة.

يتمثل أحد أهم أدوار فريق العالقات العامة في ضمان إدارة التغطية 
في المنشورات البارزة وقنوات البث وقنوات التواصل االجتماعي على 
نحو يعرض صورة إيجابية للمؤسسات المستثمرة المحتملة وكذلك 

المستثمرين بالتجزئة بجانب جذب اهتمامهم. ومع ذلك، يتمثل أهم جزء 
من وظيفة الفريق في التعامل مع أي موضوعات سلبية قد تؤثر على 

الخارجي، يجب عدم نسيان المساهمين الداخليين، حيث يجب أن 
تبقي الشركة موظفيها دائًما على علم بالمستجدات وأن تحرص على 

طمأنتهم من حين إلى آخر. 

يمكن أن تتسبب المخاوف حول تغيير الملكية والهياكل الجديدة 
المحتملة في بعض القلق، فإذا شعر الموظفون بتواجدهم ونظروا 

إلى عملية اÉدراج بصورة إيجابية، يمكن أن يصبحوا سفراء للعالمات  
التجارية ويساعدون في نقل اÉطار العام لمسيرة الشركة عبر سلسلة  

القيم، وقد يساعد هذا على وجه الخصوص في الحفاظ على ارتفاع سعر  
دراج. Éالسهم بعد ا

 باÉضافة إلى إدارة إستراتيجية التواصل قبل اÉدراج وبعده، فبمجرد  بذل 
على  ً  ء الجهد للحفاظ بجيعملية االكتتاب اÌولي وبدء التداول،  نماالنتها

ارتفاع سعر السهم وإطالع المساهمين الجدد بالمستجدات. وعادة  نسى 
هذا العنصر بعد النجاح في عملية اÉدراج، إال أنه ضروري فُيي ام  حالة 

االستبقاء على سجل االكتتاب اÌولي اÉيجابي. وللقيام بهذا، تتولى  فرق 
عمل العالقات العامة واالتصاالت الداخلية/ عالقات المستثمرين  مسؤولية 

ضمان الحفاظ على اتساق اÉطار العام لمسيرة الشركة  وتحديثه مع اÉعالن 
عن خطط النمو وتحقيق اÌهداف. تتمثل المكونات  الرئيسية Ìي حملة 

ترويجية للتواصل بعد اÉدراج في أنشطة مثل يوم  المستثمر والنشرات 
التحليلية بجانب التغطية اÉعالمية اÉضافية، والتي  يجب نشرها بأسرع ما 

. يمكن بعد بدء تداول أسهم الشركة

 وباÉضافة إلى الفعاليات الرئيسية، يجب أن يقوم فريق التواصل الداخلي/  
عالقات المستثمرين ومؤسسة العالقات العامة بتوجيه اÉدارة فيما  يتعلق 

بأسلوب ومكونات البيانات التنظيمية اليومية بهدف ضمان  االمتثال 
ح. لقواعد اÉفصا

 عالوة على ما تقدم، يعتبر التوقيت واÉعداد ضرورة ملحة في معظم  
القرارات الجوهرية، فكل جزء من الشركة مشارك في طرح الشركة  

للتداول، سواء كان فريق اÉدارة أو المستشار العام أو المدقق أو الخدمات  
المصرفية أو مؤسسة العالقات العامة أو الموظف، يلعب دوًرا في نجاح  

اÉدراج. وبينما يكون فريق اÉدارة في الواجهة، يتحمل الفريق المساند له 
. مسؤولية تطوير اÌدوات الالزمة لتنفيذ كل مرحلة

 في النهاية، يعتبر االكتتاب اÌولي أحد المعالم البارزة في الرحلة المهنية  
Ìي مؤسسة، فهي عملية مليئة بالتحديات إال أنها تتضمن مكافآت  كبيرة 

 Ðطراف المعنية. لذا، يجب أن يكون فريق التواصل  دائمÌمحتملة لكافة ا
مستشارÒ رئيسÐ لÑدارة. ويجب الحرص على نقل اÉطار العام  لمسيرة 

الشركة بدقة، حيث قد تتعرض الشركة لمخاطر عدم معرفة المستثمرين 
. بالوضع الفعلي إطالقÐ في حالة عدم نقله بدقة

دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات اÌولية

www.dfm.ae

العامة
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المحتملين مما يرفع من قيمة الشركة.

بناء على ذلك، يلزم أكثر من مجرد توضيح العرض المالي ببساطة لبناء 
إطار عام متميز لمسيرة الشركة، حيث يلزم إقناع المستثمرين بالرؤية 

منخفضًة في المشاركة والفوز بالمستثمرين، حيث كانت رؤية الرئيس 

هذه الرؤية وبعد طرحها للتداول العلني في أوائل1997 ، استدعى 

2001
بحوالي 1٫5 مليار دوالر وأكثر من 2 مليار من الديون (المصدر: في كارات). 

من الناحية النظرية، يجب أن تتمكن كل شركة تمر بمرحلة االكتتابات 

عالوة على ذلك، فمع صياغة المادة من نشرة اكتتاب قد تتضمن عشرات 

بأهم عناصر تلك المسيرة وصوالً إلى أسباب رغبة المستثمر في 
االكتتاب. ويعتبر هذا مهًما بصورة خاصة للمستثمرين بالتجزئة الذين ال 
يستفيدون من الجوالت الترويجية أو الوقت المستغرق مع إدارة الشركة 

حتى تفهم تماًما الفروق الدقيقة في العرض. 

يشير إلى اثنين أو ثالثة من العناصر البارزة لفرصة االستثمار. كذلك، قد 

كما قد يراعي حجم العرض أو دوره في اتاحة الفرصة للمستثمرين في 

بخالف البيانات المالية، المكونات الرئيسية التالية حتى يقتنع 
المساهمون الجدد:

•  وضع السوق، ناشئة أم مستقرة، وحجمها وقطاع العمل، علًما بأن 

المنتجات االبتكارية التي تميز الشركة  • 
• 

الشفافية وقابلية التوقع للشركة  • 
 •  الوضع التنافسي – ما هي شركات المحاصة والشراكات التي 

تدعم الشركة (على سبيل المثال، عقود الموردين)
 • 

تدريب المتحدثين الرسميين والموظفين الرئيسيين بحيث يمكنهم 
عرض فرصة االستثمار في ثواٍن معدودة بسهولة شديدة. إضافة إلى 

ذلك، يجب أن توضع عالمة مائية على كافة مواد التواصل، مثل عروض 

نشرة االكتتاب، فصياغة جوهر فرصة االستثمار ليس سهًال، إال أنه يمثل 
أحد التحديات التي يجب أن تتجاوزها أي شركة ترغب في االنتهاء بنجاح 

www.dfm.ae سوق دبي المالي

لمسيرة الشركة  
والرسائل ذات الصلة
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تنقيح وتخصيص رسائلك الرئيسية وتناول أي مشكالت وتحديد أي فجوات في الفهم. وتدقيق المفاهيم

يجب تطوير مجموعة من الرسائل الواضحة والموجزة الستخدامها كأساس لكافة االتصاالت، مما يضمن االتساق ويعمل على 
االرتقاء بالثقة.

إرشادات وسائل التواصل االجتماعي، حيث يمكن أن يتضمن تعليق عابر أو تغريدة من أحد العاملين تداعيات كبيرة على 
 سياسة التواصل

ذات الصلة

 تعيين المتحدث الرسمي

المستمر. العروض التعريفية

ً على 

العملية بدالً

المتداولة والبيانات المطروحة على الشبكة الداخلية واالعالن على بوابة الموارد البشرية في الشركة.

 االتصاالت الداخلية
ومشاركة الموظفين

الخاصة بالشركة.

مواد التواصل

يكون مخصًص

المتداولة القابلة للتنزيل ونشرة االكتتاب بمجرد اعتمادها من الجهة التنظيمية المختصة.

تقدم معلومات إضافية أكثر تفصيًال

االجتماعية من بين أشياء أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل سوق دبي المالي حول عالقات المستثمرين 
www.dfm.ae الذي يمكنكم تنزيله من الموقع 

للمستثمرين

عمل لالستجابة وتفعيله. 

المشكالت

www.dfm.ae سوق دبي المالي

الشفافية والحوكمة بجانب االعتبارات الثقافية واللغوية واالهتمام الكبير من مختلف المساهمين.

في هذا العالم الصغير شديد الترابط، يحصل مجتمع االستثمار على 
المعلومات من مصادر متنوعة وقنوات مختلفة، ومن ثم، تحتاج جهة 

المعنية.

من ناحية أخرى، يحتاج فريق التواصل للمشاركة في عملية االكتتاب 

والفريق االستشاري بجانب البنوك المستقبلة والبورصة على تعزيز 
أنشطة التواصل مع المستثمرين وذلك بهدف ضمان تحقيق أقصى 

فاعلية لبرنامج االتصاالت المتكامل. ومن خالل العمل التعاوني، يمكن 

تواصل رئيسية مهمة يجب أن تتناولها الشركات أثناء عملية 

أهمية االستراتيجية المتكاملة  .4

(25 (راجع نموذج إطار العمل المعروض في الصفحة 

دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات ا½ولية

في االتصاالت خالل االكتتابات ا�ولية

تهيئة المجال للبنية التحتية   .1

عمل قوي للتواصل بما في ذلك العناصر التالية:بمجرد اتخاذ قرار االكتتاب، تلزم مراجعة االتصاالت الحالية وتفعيل إطار 

تهيئة المجال 
للبنية التحتية

التعريف المستمر 
بالعالمة التجارية 

وتعزيز حضور الشركة

العمل كشركة
مساهمة عامة
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2.  التعريف المستمر بالعالمة 
التجارية وتعزيز حضور الشركة 

بينما 
في حضور الشركة بين المستثمرين، من خالل تحديد الرؤية والقيم المؤسسية وإيجاد رابطة وثيقة مع الجمهور الرئيس المؤثر على عملية اتخاذ 
40 ٪ من قرارات استثمار 

االكتتاب 
يرى 59٪ من المستثمرين أن قوة العالمة التجارية والمركز بالسوق من بين أهم 5 اختيارات (المصدر: براند تاكسي)

 يعتبر الحفاظ على مستوى ثابت لسمعة الشركة ومنتجاتها
وخدماتها وعروضها وفريق إدارتها مهمًا لبناء ملف تعريف قوي 

خالل ال

  3.

، يجب أن تبدأ االتصاالت في  ً

الحملة الترويجية كما أنه يضمن وجود معلومات كافية عن الشركة 
وإرسالها في الوقت المناسب وبشفافية مما سيدعم توجيه االهتمام 

في هذا 

ً

إصدار مجموعة من المراسالت الشفهية والمكتوبة باللغتين العربية 

فهم الرسائل والمراحل الرئيسية. كذلك، يمكن أن يلعب التصوير 

الوعي وإنشاء ملف التعريف للشركة التي يمكنها أن تتبع التغطية 

الممارسة بمجرد إدراجها.

يمكن أن تكون وسائل التواصل االجتماعي طريقة فاعلة لتحقيق 

 ً

 ً

من ناحية أخرى، يجب أن تتضمن الخطة المتكاملة لالتصاالت المؤسسية 

المتداولة، وتدريب مركز االتصال وحمالت العالمة التجارية، وإعالنات في 

القصيرة والفعاليات الداعمة لنشر الرسائل بصورة متوافقة إلى 
المؤسسات االستثمارية والمستثمرين بالتجزئة. توفر كذلك البورصات 

المرحلة أن تستخدم الشركة كافة القنوات المتاحة للتعاون عن كثب مع 
البورصة المعنية. يغطي الفصل 6 – خارطة طريق االتصاالت المؤسسية 

العمل كشركة مساهمة عامة  .4 

ً
الشركات برنامج اتصاالت مخطط يتم إعداده لفترة مقبلة من ستة 

تتضمن االعتبارات الرئيسية لالتصاالت ما يلي:

– فهذا مهم  •  االرتقاء بفهم الفرص المستقبلية واحتمالية النمو 

بوجه خاص للمستثمرين والمساهمين الجدد
 

تمييز مسيرة تطور الشركة عن فرص االستثمار المنافسة •

  

•
للمستثمرين والمساهمين

 

تشجيع تغطية المحللين من جانب البيع •

 

•

 

الحفاظ على اتصاالت متسقة حول العالمة التجارية •

 

•

سيعمل وجود إستراتيجية مناسبة وفعالة لالتصاالت المؤسسية على 

والطرح الخاص بأسهمها وإدارتها العليا والتوقعات المستقبلية، حيث 

بالثقافة واللغة والفروق التنظيمية والخاصة بالمستثمرين. كما يمكن 

وتحسين تعامل المستثمر مع االكتتاب ودعم أداء الشركة بمجرد 
إدراجها في البورصة.

www.dfm.ae سوق دبي المالي
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المالية وصناديق المعاشات والتأمين على الحياة على سبيل المثال) عادًة
ً لنشرة العرض الدولي 

(بالل
2014. وجدير بالمالحظة أنه في حالة تقديم 

إ

PowerPoint مع تفاصيل موجزة حول الشركة. ومن الجانب القانوني، يجب 
أال تختلف المعلومات في عرض المستثمر عن المعلومات المدرجة في النشرة النهائية بهدف ضمان المساواة بين كافة المستثمرين المحتملين 

في المعلومات المقدمة.

12

القانون

قانون الشركات التجارية، والتعديالت 
الالحقة له بموجب القانون االتحادي 
رقم 2 لسنة 2015 والقانون االتحادي 

رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة 

البورصة جهة تنظيم الخدمات المالية

قانونية وتنظيمية صريحة يجب أن تمتثل لها الشركة المدرجة فيما يتعلق بما يتم نقله إلى المستثمرين المحتملين في مرحلة 

يمكن التمييز بين مرحلتين مستقلتين في المتطلبات القانونية 
والسلع وهما كما يلي:

 •

•

www.dfm.ae سوق دبي المالي

لالتصاالت المؤسسية
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دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات ا¨ولية

سوق دبي الماليهيئة ا¨وراق المالية والسلع

1.5

1993

144
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عن المعلومات إلى السوق في الوقت المناسب. كما تتكامل أنظمة الرقابة الداخلية التي تتسم بالكفاءة 
والفاعلية مع قدرة الشركة وفريق عالقات المستثمرين لديها على تقديم إفصاح تفصيلي دقيق وفي 

في تقويم وظيفة عالقات المستثمرين مثل التقارير السنوية والجمعية العمومية السنوية، مطلوبة 
بالفعل بحكم القانون والتشريعات.

 .Listing&Disclosure@dfm.ae

المدرجة في سوق دبي المالي إلى السوق:

  •

المالي وتخطرهما بأي معلومات مادية قد تؤثر على سعر أسهمها. 
وعند طلب القيام بذلك، يجب أن تنشر الشركة أي معلومات 

توضيحية فيما يتعلق بها والتي تكون الزمة لضمان نزاهة تداول 
أسهمها وثقة المستثمرين. كذلك، إذا حدث تغيير في أمر جوهري 
تمت مناقشته في البيان الصحفي، يطلب من الشركة إصدار بيان 

جديد يعكس الموقف بعد التغيير، كما يجوز للشركة طلب استثناء 

ضرر خطير للشركة.

•

بالقرارات المتخذة فيها. وفي حالة جدولة اجتماع مماثل خالل ساعات 
التداول، سيتم تعليق التداول في أسهم الشركة حتى يتم إخطار 

السوق بالقرارات.

•

عمليات تداول منفذة من أعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين 

يملكون أكثر من 5٪ من أسهمها. وجدير بالذكر أن هذه المعلومات 
متوفرة للعامة حيث تنشر تلقائًي

دبي المالي حسب حالة سجل المساهمين.

  •

والمدير العام وأي من موظفيها بالتعامل على أسهم الشركة إذا 
لم يقوموا أوالً

سوق دبي المالي على المعاملة.

  •

حيازتهم، بنفسهم أو بالتضامن مع أي شركة زميلة أو شركة أم أو 
شركة تابعة، لنسبة 5٪ أو أكثر من أسهم شركة مدرجة أو حيازة 

٪10 أو أكثر من أسهم شركة أم أو تابعة أو حليفة لشركة مدرجة. 

ترغب في شراء أسهم إضافية لتصل حصتها إلى 30 ٪ أو يزيد 
من أسهم الشركة، بإخطار السوق باهتمامها قبل االنتهاء من 

كانت لديها أسباب لالعتقاد بأنه قد يترتب عليه ضرر لمصالحها أو 
لالقتصاد الوطني.

•
وسوق دبي المالي نسًخا من كافة المواد المطبوعة ليتم توزيعها 

على المساهمين وأي تعديالت على عقد التأسيس.

  •
90

نهاية كل سنة مالية بجانب البيانات المالية نصف السنوية وربع 
السنوية السنوية بعد مراجعتها من قبل مدقق خارجي في غضون 

45

للهيئة والسوق وثائق المالية والسلع وسوق دبي المالي أي بيانات 
45 مالية أولية غير مدققة في غضون 

للشركة خالل الفترة ذات الصلة، وفي حالة إخطار الشركة سوق دبي 
المالي بأي صعوبة محتملة في االمتثال، يجوز أن تقدم سوق دبي 

استثناًء

يجب أن تقدم الشركة إلى مساهميها قبل جمعيتها العمومية  •

بمسؤوليته عن أنظمة الرقابة الداخلية.

يجب أن تقدم الشركة إلى مساهميها قبل جمعيتها العمومية  •

بصفة سنوية بما في ذلك وصًفا لسياسات الحوكمة في الشركة، 

بمسؤوليته عن أنظمة الرقابة الداخلية.

كما يجب أن تنفذ الشركة نظام الرقابة الداخلية لمراقبة الشؤون  •
المالية للشركة والمعامالت وإدارة المخاطر في الشركة، على أن 

تقوم الشركة بمراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية وإبالغ 
المساهمين بالنتائج.

•  يجب أيًضا مالحظة أن مدراء الشركات المدرجة يخضعون لفترات 

التي يملكونها. ويضمن هذا عدم إظهار الشركة إشارات للسوق 

15 يوًم •  قبل 
المالية ربع السنوية

10 أيام عمل لكل إعالن عن أي معلومات جوهرية قد يترتب  •  قبل 

عن ظروف مفاجئة غير متوقعة.

www.dfm.ae سوق دبي المالي
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التواصل عن طريق الرسائل النصية القصيرة

أسبوع فعاليات للشركة في سوق دبي المالي

القا

عالقات الوسطاء

خالل هذه العالقات استهداف الوسطاء من خالل النشرات والعروض، كما أن هناك الكثر من هؤالء الوسطاء يرغبون في إحاطة عمالئهم بتفاصيل 

اي تدخل من جانبه في المناقشات.

تدريب مركز اال تصال

االستفسارات ذات الصلة بالمستثمر في سوق دبي المالي مثل الخدمات اللوجستية للحصول على رقم المستثمر في سوق دبي المالي الذي 
يعتبر إلزامًيا في أي عملية اكتتاب عام بالسوق.

اتصاالت بالشركات يمتلك خبرة واسعة للغاية ويمكنه أن يشرح كيفية عمل النظام قبل أن يعمل مع إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات أو 

لن تح

التعريف بالشركة وعالمتها التجاريةتهيئة المجال للبنية التحتية

نشر مسيرة تطور الشركة وحالة االستثمارصياغة مسيرة تطور للشركة

ً عملية متواصلة3ما يصل إلى 12 شهر

التسويق المباشر التي تستهدف على وجه الخصوص المستثمرين 
والوسطاء وجهات أخرى ضمن مجتمع االستثمار التقليدي. 

تتمثل أفضل طريقة للقيام بذلك في نظر الدعم الذي يمكنك تلقيه 

كجهة إصدار من البورصة التي اخترت إدراج أسهم شركتك فيها. وهنا 
في دبي، لدى سوق دبي المالي عدد من الخيارات التي يمكن أن تنظر 

كما يتم إبراز بعض الخيارات في خارطة طريق االتصاالت المؤسسية 

إنشاء لجنة توجيه االتصاالت

الحمالت الترويجية وخطة االتصاالت الداخلية
سياسة وسائل التواصل االجتماعي والمنشورات والبيانات 

الصحفية

 تدريب المتحدثين الرسميين على عرض الحملة الترويجية 

تعيين مسؤول لعالقات المستثمرين

عروض الحمالت الترويجية للمستثمرين

اسبوع الفعاليات / العرض التعريفي للوسطاء في سوق    
دبي المالي

التعليقات على الموضوعات ذات الصلة

حضور الفعاليات

التواصل االجتماعي

العالمة التجارية والحمالت الدعائية

إطالق صفحات الويب لعالقات المستثمرين

www.dfm.ae سوق دبي المالي

6. لالتصاالت المؤسسية  خارطة الطريق 

دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات ا½ولية

إطار عمل االتصاالت

التواصل عن طريق الرسائل النصية القصيرة
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يمثل إدراج الشركة مجرد بداية لفصل جديد من مسيرتها، حيث تلتزم الشركة بموجب التداول العلني بزيادة الشفافية وتخضع لتدقيق 
المستثمرين. في هذا الصدد، يمكن أن يترتب على وضوح واتساق االتصال زيادة ثقة المستثمر والقضاء على الشك المتوقع فيما يتعلق 

بأداء الشركة وشؤونها المالية.

وبمجرد إدراجها، تحتاج الشركات لوضع عملية جيدة للتواصل مع أسواق 
رأس المال والمستثمرين، حيث يمكن للشركة أن تظهر التزامها 

بفاعلية طوال العملية.

سوق دبي المالي وما هو مطلوب من الشركات المدرجة فيه.

فيه للتواصل.

بعيًد

ومحللي االستثمار من جانب والعمالء والموظفين والجهات التنظيمية 

والتطورات مثل الفوز بالعقود والمواعيد المهمة والتوسع الجغرافي إلى 
السوق.

تعتبر البيانات الصحفية أشهر وسائل التواصل، أو بيان البورصة فيما 

حيث تتمتع مساحة المعلومات العامة الجديدة الرقمية والعالمية 
والفورية والشفافة والواضحة والتفاعلية بتأثير كبير على الشركات 

الشركات للتفكير في مختلف القنوات وكيفية تحقيق أقصى استفادة 
منها (من تويتر إلى لينكد إن ومن تجمعات الموظفين إلى المؤتمرات 

عالقات المستثمرين

 

يعد تعيين مسؤول عالقات مستثمرين أو شخص يتولى  •
مسؤولية إدارة عالقات المستثمرين إلزامًيا للشركات المدرجة في 

سوق دبي المالي وفًق
ويلعب هذا التعيين دوًرا مهًما في تطوير العالقات مع مجتمع 
االستثمار، ويمكن أن يساعد الحوار المنتظم مع المستثمرين 

وتعديل بروتوكوالت االتصاالت والممارسات ذات الصلة. من ناحية 
أخرى يتم تعيين 

إضافة إلى ما تقدم، يتولى مسؤولو عالقات المستثمرين بعد 

والتواصل مباشرة مع البورصة، كما أنهم يعملون عن قرب مع 
االتصاالت المؤسسية في الشركات لضمان اتساق الرسائل العامة 

والواجهة المبسطة مع السوق.

 •

خدمات البث الشبكية والحمالت الترويجية للمستثمرين والتقارير 

من ذلك، ويقدم دليل عالقات المستثمرين في سوق دبي المالي 

أدوات البورصة

  
 
  

من الضروري أن تركز الشركات على تحقيق فهم 
أكبر لسلوك المساهمين واالنطباع العام بشأنها 

في السوق.

www.dfm.ae سوق دبي المالي
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دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات ا¹ولية

تقنيات التواصل واالتصال المؤسسي
في مرحلة ما بعد ا�دراج

من المهم للشركات أن تركز على تحقيق فهم أكبر لسلوك 

المستثمرين وتصور السوق بجانب المراسالت مثل تركيز سوق 

دبي المالي على تشجيع الشركات المدرجة لتنفيذ أفضل 

الممارسات الدولية في عالقات المستثمرين وتقديم مختلف 

ا¹دوات عبر ا¼نترنت للتواصل مع المستثمرين بانتظام. 

من المهم للشركات أن تركز على تحقيق فهم أكبر لسلوك 
المستثمرين وتصور السوق بجانب المراسالت مثل تركيز سوق 

دبي المالي على تشجيع الشركات المدرجة لتنفيذ أفضل 
الممارسات الدولية في عالقات المستثمرين وتقديم مختلف 

ا¹دوات عبر ا¼نترنت للتواصل مع المستثمرين بانتظام. 

يجب أن تقوم الشركات بمجرد إدراجها بالقياس المتواصل 
والمراقبة والتحليل للنشاط االستثمار للمساهمين، ومشاركة 

حركة أسعار ا¹سهم وأداء الوسطاء من خالل استعمال ا¹دوات 
مثل ESAR وهي أداة تحليل إلكتروني للمساهمين من سوق 

دبي المالي، على أن الشركات المدرجة يجب أن تركز على 
الشفافية وزيادة التواصل مع المستثمرين من خالل تقديم 

ا¼فصاحات على الفور عبر ا¼نترنت باستخدام برنامج إفصاح، 
وهو أحد ا¹دوات لÀفصاح عبر ا¼نترنت من سوق دبي المالي 

لنشر أخبار الشركة وبياناتها. كذلك، عند توزيع ا¹رباح، يمكن أن 
تنفذ الشركات عملية التوزيع بسرعة وسالسة من خالل 

IVESTOR استخدام وسيلة دفع توزيعات ا¹رباح ا¼لكتروني مثل
من سوق دبي المالي التي حلت محل أسلوب توزيع ا¹رباح 

التقليدي.

ا¹هم من كل ذلك، أن جهة ا¼صدار يجب أن تواصل الزخم الناتج 
خالل عملية االكتتاب ا¹ولي، حيث يجب أن تعزز الشركة المدرجة 
حضورها من بين المستثمرين وا¼عالم والمجتمع المالي ا¹وسع 

با¼ضافة إلى المشاركة بفاعلية مع البورصة، سواء من خالل 
الحمالت الترويجية للمستثمرين الدوليين أو العروض المنتظمة 

للوسطاء أو التواجد النشط عبر ا¼نترنت، با¼ضافة إلى رؤية 
الشركة وشفافيتها.

www.dfm.ae
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مسؤولية رئيسة على الشركة بالتواصل بصورة تحقق التوازن بين 
الدعاية لنشاطها والبيئة التنظيمية التي ستعمل بها.

في هذا السيناريو، تتمثل وسائل الحماية في فريق إدارة الشركة الذي 
يجب أن يتولى حيازة كافة المراسالت الداخلية والخارجية، وبالتالي، يمكن 

ا من قبل الجهة التنظيمية مما قد يترتب عليه  ً
تداعيات رئيسية، على أننا نعيش في الواقع في عالم وسائل التواصل 
االجتماعي وهو ما يجعلنا أكثر قلًقا حيث يمكن أن تكون الكارثة على 

بعد ثواٍن معدودة.

1.  أوالً وقبل كل شيء، يجب عدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة 
ً

 .2

إطالعهم على ما يمكن قوله وما ال يمكن قوله، على أن ذلك يضمن 
توافق كافة االتصاالت مع السوق وتنسيقها والتحكم فيها. ويجب 

ذلك تدريب مركز االتصال في الشركة على التعامل مع استفسارات 

3.  يجب أن يدعم هذا النظام نبذة عن الشركة موضوعة بصورة شيقة 
بحيث توضح أعمال الشركة واستراتيجيتها والمطامح طويلة 

عام. كذلك، يلعب مستشار االتصاالت في الشركة عادًة
ويتولى مسؤولية مسارات العمل التالية:

•
•

إنشاء شرائح عرض وأوراق بيانات تركز على المستثمر  •

•
 • 

لدى المستثمرين
 •

•  العمل مع البورصة، مثل سوق دبي المالي، لتحقيق أكبر تأثير على 
الوسطاء والمستثمرين

 •

 .4

والعمالء والموردين، ويجب أن يتضمن معلومات واضحة حول مسيرة 

الصلة للمستثمرين والجمهور.

كما أنها يمكن أن تساعد في بناء قاعدة بيانات للمستثمرين 
المحتملين. فعلى سبيل المثال، ينشر حساب تويتر لسوق دبي 

المالي إفصاحات الشركات المدرجة في الوقت المحدد وكذلك 
بيانات السوق، وبالتالي فإن أي تغريدات للشركة يمكن مشاركتها 

بسهولة وعلى الفور في موجزات الوسائط االجتماعية الخاصة 
بالشركة.

 .5
عادًة

عادًة
للتواصل الفاعل.

6.  بمجرد تداول أسهم أي شركة، توجد خطوط إرشادية صارمة حول 

يتم فرض غرامات لهذا النوع من المخالفات، خاصة إذا تم استخدام 

ً على ذلك، من من المهم أن يتم نشر سياسات صارمة 
الجمهور الداخلي بهدف شرح القواعد 

وتجنب أي فرص محتملة للتداول الداخلي.

 .7
وبالرغم من عدم احتمال ذلك بصورة كبيرة، فمن المهم للغاية 

تفعيل إطار عمل لالستجابة بحيث يمكن التحكم في أي مشكلة 

www.dfm.ae سوق دبي المالي
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دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات اÄولية

(راجع نموذج إطار العمل المعروض في الصفحة 25)بسرعة وفاعلية.

(راجع الفصل 5 – على سعر السهم.

تذكر أن االكتتاب اÄولي هو مجرد بداية العملية، كما أن العمليات في 

السوق بعد االكتتاب اÄولي عند بدء تداول اÄسهم تحمل نفس قدر 

أهمية االكتتاب اÄولي ذاته. من ناحية أخرى، يتمثل العنصر اÄساسي 

لنجاح الشركة، كشركة مدرجة، في أدائها المالي باÇضافة إلى كيفية 

فهم وتصور المستثمرين واÇعالم Äدائها القائم. وبناًء على ذلك، يجب 

االتفاق على إستراتيجية تواصل عند بدء أعمال الشركة العامة 

واالستمرار في ذلك حتى تزويد السوق بتدفق إخباري متسق وعرض 

لمستجدات السوق.

أما من حيث النصيحة، يقع تعيين فريق من المستشارين 

المتخصصين الموثوق فيهم والذين لديهم سجل حافل بالنجاح في 

مجال االكتتاب أسباب نجاح االكتتاب اÄولي، على أنهم سيعملون عن 

قرب مع فريق االتصاالت الداخلية/ عالقات المستثمرين والبورصة.

بالنسبة ل�دارة، ال يزال القول 
المأثور صحيح�: 

"يمكن أن يستغرق ا�مر سنوات 
لبناء سمعة، إال أن 

هدمها ال يحتاج سوى 
لدقائق معدودة"

.8
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المعلومات المساندة:
بأسهم إعمار مولز

البداية حتى أول ستة شهور تداول للشركة في سوق دبي المالي.

كانت أصداء بيرسون مارستيلر حلقة الوصل الرئيسية بشأن كافة 

مثاالً متميًز
بورصات المنطقة.

السياق
في خريف 2014، وجهت أصداء بيرسون مارستيلر إلى إعمار مولز 

منذ 2007

وشريحة البيع المحلي بالتجزئة في نفس العرض في سوق دبي المالي. 
من ناحية أخرى، كانت إعمار مولز تسعى لجمع مليار درهم إماراتي 5.3

 مليار دوالر أمريكي).1.4

البحث والرؤى

هناك حاجة لتعليم مجتمع االستثمار بالتجزئة في دول مجلس التعاون 

االكتتاب العام وكيف يمكنهم المشاركة في إدراج إعمار مولز. وقد تم 

المسائل المهمة:
•

توقعات مرتفعة من الجمهور المحلي والعالمي •

•
الخليج وتعليمهم

تمثلت إستراتيجية االتصاالت في توظيف حمالت إعالمية قيد التحكم 
حول المراحل الرئيسة للعملية، والتي تناولت المشكالت ذات الصلة 

من الخطة المنفذة هو خلق حالة من الحماس واالهتمام باالكتتاب 
والحفاظ على القوة الدافعة مع صياغة التوقعات وإدارتها بحرص شديد.

والخليجي والدولي
•

•

•
•

التكتيكات

www.dfm.ae سوق دبي المالي
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         البناء على ما تحقق من إدراك وفهم بشأن المؤسسة خالل عملية 

        تعزيز حوكمة الشركات وتطبيق أفضل ممارسات عالقات 

       كمركز مالي عالمي.

الفاعلية والنتائج

المعنية الرئيسية، وقد فاق الطلب ضمن الشريحة المؤسسية المعروض 
بأكثر من 30

ضعًف

ترتب على ذلك جمع 5.8 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دوالر أمريكي) مما 
أوصل القيمة السوقية للشركة إلى 37.7 مليار درهم إماراتي 

10.3)

وفي أول يوم من التداول، أغلق سعر سهم إعمار مولز بارتفاع بأكثر من 
12 بالمائة حيث أسهم الزخم المتحقق بسبب حملة العالقات العامة قبل 

24

•

•
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      تقييم كافة المستثمرين بناًء على النجاحات الحديثة في إعمار مولز 

ا ً

  

     زيادة الوعي بالعرض والهيكل والجدول الزمني
  

     العقارية وإعمار مولز

  

     لمستثمري التجزئة

     إرسال نتائج العرض والتسعير

  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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المعلومات المساندة

www.dfm.ae

المراجعات بعد المشكلة

أدوات/إرشادات المراجعة بعد المشكلة

إجراء المراجعة بعد المشكلة

استراتيجية الحل

خطة تنفيذ الحل

تقييم االستعداد الحالي

تخطيط المراجعات والصيانة
(ضمان الجودة/ التحسين المستمر)

تعزيز قدرات التواصل القائمة

تحليل عملي للتهديدات المحتملة

والهيكل والسياسات والعمليات ذات الصلة

 طلب المشورة من أصحاب القرار و إدارة
الحدث و تنسيق االستجابة لها بشكل عام

مواءمة خطط االستجابة للحوادث الحالية

االتصاالت واالستدعاء والتقنية وما إلى ذلك

تحديد والحد من المشكالت والمخاطر الناشئة التي

الرئيسية وتحديد مقدار التأثير

دليل سوق دبي المالي حول االتصاالت المؤسسيسة لالكتتابات ا£ولية


