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مقدمة

شــهدت بدايــة القرن الواحد والعشــرين العديد من التطورات في قطاع األوراق الماليــة في الدول العربية وظهور 
تحديــات جديــدة تتعلــق بتنظيــم عمليات االســتثمار المشــترك والتوافــق الدولي وااللتــزام بالقواعــد والمعايير 
الدوليــة وإيجــاد صناعــة أوراق مالية متكاملة. وبــرزت الحاجة إلى إعادة هيكلة أســواق رأس المال وخاصة التوجه 
نحــو خصخصــة البورصــات ومواجهــة تحديــات تطبيــق مبــادئ الحوكمــة واإلدارة الرشــيدة للشــركات المدرجــة 
والشــركات العاملة في مجال األوراق المالية والدفع باتجاه تحول الشــركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. 
كمــا ظهــرت الحاجة إلى تنظيم ســوق اإلصدار األولــي ومواجهة األموال الســاخنة والنظر بالتشــريعات المتعلقة  

بالشــراء على الهامش وصانعي األســواق ومعالجة نقــص المعرفة ومهارات التداول لدى المســتثمرين.

واقتضــت التطورات المتســارعة التي يمر بها قطاع األوراق المالية في الدول العربية مــن جميع الهيئات الرقابية 
مــة لهــذا القطاع التعــاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أســواق رأس المــال للحفاظ على تداول  المنظِّ
عــادل وشــفاف وكفــاءة عالية وتبــادل المعلومــات والخبرات ما بين هــذه الهيئــات والعمل على توحيــد معايير 
الرقابة بهدف الوصول الى أعلى المســتويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وســالمة معامالت األســواق 
الماليــة العربيــة. مما أكد الحاجة الماســة إلــى قيام تجمع عربي موحــد يضم جميع هيئات الرقابة على األســواق 

العربية. المالية 

ويأتــي اصــدار هــذا الكتيب الذي يلقــي الضوء على مراحل تأســيس اتحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية وأهم 
المحطات واالنجازات التي تحققت بمناســبة مرور عشــر ســنوات على تأســيس االتحاد وذلك يوم 30 / 01 / 2007. 
لقــد تمكــن االتحاد خالل العشــر ســنوات الماضية من رســم مســار واضــح للعمل والتنســيق المشــترك ألعضاء 
االتحــاد، حيــث ُترجم هذا المســار من خــالل خطة اســتراتيجية طموحة تمتد من عــام 2016 لغاية عام 2020، حيث 
تؤكــد الخطــة علــى تحقيــق دور االتحــاد كمؤسســة عربيــة تقوم بدور هــام علــى مختلــف المســتويات المحلية 

واالقليميــة والدوليــة وبما يعود بالفائــدة على أعضاء االتحاد.

التوفيق،،، ولي  واهلل 

طريـــف جلــيل 

العـــام األميـن 
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الرسالة والرؤية
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التشريعي  بالمستوى  االرتقاء 

ألسواق  والمهني  والتنظيمي 

تحقق  وبما  العربية  المال  راس 

العدالة والكفاءة والشفافية.

رؤيتنا

االلتزام بأفضل معايير النزاهة 

والعدالة والشفافية والتميز.

قيمنا

الى  للوصول  والتعاون  الجهود  توحيد 
مستويات فعالة للرقابة على التعامالت 
وتحقيق  العربية  المالية  األسواق  في 
والتوافق  االنسجام  من  قدر  أفضل 
بهدف  العالقة  ذات  واألنظمة  بالقوانين 
حماية المستثمرين وتطوير التشريعات 

وفق أفضل المعايير الدولية.

رسالتنا

الرسالة والرؤية
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نبذة عن
 تأسيس االتحاد وأهدافه
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نبذة عن تأسيس االتحاد وأهدافه

1. المبادرة اإلماراتية وتأســيس االتحاد:

بادرت دولة اإلمــارات العربية 
لقيــام  بالدعــوة  المتحــدة 
االتحــاد، بهــدف إيجــاد تجمع 
مهنــي وآليــة تســاهم فــي 
والتكامــل  التنميــة  تعزيــز 
عــن  العربــي  االقتصــادي 
تحقيق  إلــى  الســعي  طريق 
والتوافــق  المواءمــة 
واألنظمــة  القوانيــن  بيــن 
األســواق  فــي  المطبقــة 
واالرتقــاء  العربيــة،  الماليــة 

بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي لهذه األســواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشــفافية، وتبادل المعلومات 
والخبــرات والمشــورة بيــن الدول األعضــاء، وتطويــر معايير الرقابة على أســواق رأس المال، حفاظــً على كفاءة 
وســالمة معامالت هذه األســواق، وتْيســِير ســبل التعاون في تنظيم اإلصدارات العامة لألوراق المالية، وتشــجيع 
اإلدراج والتــداول المشــترك فــي األســواق العربية، بمــا يعزز االســتثمارات البينية، ونشــر الوعي االســتثماري في 
كافــة الــدول المنضمة لالتحاد، فضاًل عن المشــاركة الفاعلة - ككتلة واحدة - في المحافــل اإلقليمية والدولية. 

األول: التشاوري  االجتماع   .2

بنــاء علــى مبادرة هيئة األوراق المالية والســلع بدولة اإلمارات العربيــة المتحدة بتأســيس اتحاد لهيئات األوراق 
الماليــة العربيــة، تــم دعوة رؤســاء الهيئــات العربية لعقد اجتماع تشــاوري وذلك لمناقشــة مشــروع تأســيس 
»االتحــاد« وذلــك فــي ضوء تزايد عــدد الهيئــات الرقابية واالشــرافية وأســواق األوراق المالية في الــدول العربية، 
وإليجــاد تجمــع مهني متطور يســهم في تحقيق األهداف المرجــوة منه دعما للعمل العربي المشــترك ولتمثيل 

الدولية. المحافل  الهيئات فــي  هذه 

عقــد االجتمــاع التشــاوري األول بتاريــخ 2006/11/01 فــي مدينة أبوظبي بمشــاركة وفود من أربعة عشــر دولة 
عربيــة هــي: المملكــة األردنية الهاشــمية واإلمارات العربيــة المتحــدة ومملكة البحريــن والجمهورية التونســية 
الســورية  العربيــة  والجمهوريــة  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  الشــعبية  الديمقراطيــة  الجزائــر  وجمهوريــة 
وجمهوريــة العــراق وســلطنة عمــان ودولة فلســطين ودولــة قطر وجمهوريــة لبنــان وجمهورية مصــر العربية 
والمملكــة المغربيــة. والــذي أســفرت نتائجه عن اجمــاع كافة الحضور على ضرورة انشــاء مثل هــذا االتحاد، كما 
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اتفقــوا علــى أن تكــون دولــة االمارات العربيــة المتحدة هــي دولة المقر الرئيســي لالتحــاد وأمانتــه العامة، وقد 
ُشــِكلت لجنة فنية برئاســة هيئة األوراق المالية والســلع بدولة االمارات العربية المتحدة لوضع النظام األساسي 
والنظــام الداخلــي لالتحاد في صيغته النهائيــة. كما تم االتفاق على موعد انعقاد االجتماع التأسيســي العتماد 

النظامين األساســي والداخلي واإلعالن عن تأســيس االتحاد.

التأسيسي: االجتماع   .3

التأسيسي  االجتماع  عقد 
30 يناير  بتاريــخ  لالتحــاد 
أبوظبــي  بمدينــة   2007
االجتمــاع  فــي  وشــارك 
ومســؤولي  رؤســاء 
علــى  الرقابــة  هيئــات 
الماليــة  األوراق  أســواق 
المملكــة  مــن  بــكل 
الهاشــمية،  األردنيــة 
ودولــة اإلمــارات العربيــة 
والجمهوريــة  المتحــدة، 
الديمقراطيــة  الجزائريــة 

الشــعبية، والمملكــة العربيــة الســعودية، والجمهوريــة العربيــة الســورية، وجمهورية العراق، وســلطنة عمان، 
ودولــة فلســطين، ودولة قطــر، ودولة الكويــت، وجمهورية مصــر العربية حيــث تم اعالن تأســيس االتحاد على 
أن تكــون رئاســة االتحــاد للمملكة األردنية الهاشــمية، كما تم اختيار الســيد عبد اهلل ســالم الطريفي – الرئيس 
التنفيــذي لهيئــة األوراق الماليــة والســلع بدولة اإلمــارات العربية المتحــدة أمينا عاما لالتحاد. وتــم االتفاق على 

أن تكــون مدينة أبوظبي المقر الرئيســي لالتحــاد واألمانة العامة.

وقد وافق على تأسيس االتحاد أربعة عشر دولة عربية وهي: المملكة األردنية الهاشمية، ودولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، ومملكــة البحريــن، والجمهوريــة التونســية، والجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، المملكة 
العربية الســعودية، والجمهورية العربية الســورية، وجمهورية العراق، وســلطنة عمان، ودولة فلســطين، ودولة 
قطــر، والجمهوريــة اللبنانيــة، وجمهورية مصــر العربيــة، والمملكة المغربيــة. كما حضر مراســم التوقيع وبارك 

تأســيس االتحــاد كل من دولة الكويت وصنــدوق النقد العربي.

4. مهام وأهداف التحاد:

اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربية هو مؤسســة ال تهدف للربح تتمتع بالشــخصية االعتبارية المســتقلة، مقّره 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، ويضــم في عضويتــه هيئــات األوراق المالية والجهــات الرقابية على األســواق. 
يهــدف االتحاد إلى االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق األوراق المالية العربية بمــا يحقق العدالة 
والكفــاءة والشــفافية، ويهدف أيضا إلى توحيد الجهود للوصول إلى مســتويات فعالــة للرقابة على المعامالت 
فــي أســواق األوراق الماليــة العربية. كما يســعى االتحاد إلى تعزيــز التعاون والتنســيق المشــترك بين أعضائه 
لتحقيــق أقصــى قدر من االنســجام والتوافق فيما يتعلــق بالقوانين واألنظمة، فضاًل عــن تذليل الصعوبات التي 
تعترض االســتثمار في أســواق األوراق المالية العربية، وتوســيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة االســتثمار 

ومفاهيــم اإلفصــاح والشــفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيــق أفضل المعايير والممارســات الدولية.
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أهداف االتحاد

االرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي ألسواق األوراق المالية العربية بما يحقق  
العدالة والكفاءة والشفافية. 

1

العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعامالت 
في أسواق األوراق المالية العربية. 

2

تبادل المعلومات والمســاعدات الفنية والخبرات من أجل دعم تطور أسواق األوراق 
الماليــة العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها. 

3

التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى تطبيق أعلى درجات معايير الكفاءة والسالمة 
للمعامالت في أســواق األوراق المالية العربية والعمل على استقرارها وتنميتها. 

4

تقديــم المســاعدات الفنيــة الممكنــة للــدول العربية فــي مجال تنظيم أســواق 
األوراق الماليــة والرقابة عليها في حال طلبها.

5

التعاون مع المنظمات واالتحادات العربية والدولية ذات العالقة بعمل األســواق المالية 
والرقابــة عليها و العمــل على توحيد مواقف ووجهات نظر األعضاء بهذه المحافل.

7

التنســيق والتعــاون بين األعضــاء لتحقيق أقصى قدر مــن االنســجام والتوافق فيما 
يتعلــق بالقوانيــن واألنظمة ذات العالقة بموضوع االتحاد المطبقة في الدول األعضاء. 

6

السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض االستثمار في أسواق األوراق المالية العربية، 
وتوســيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة االســتثمار في أسواق األوراق المالية العربية. 

8

العمل على تعميق مفهومي االفصاح والشــفافية. 9

تشــجيع اإلدراج المشترك بين أسواق األوراق المالية.  11

العمــل على تطبيق المعاييــر الدولية ذات العالقة بما في ذلك معايير المنظمة الدولية 
لهيئات الرقابة )أيوسكو(. 10

تعزيــز االســتقاللية والحماية لهيئات الرقابة على أســواق األوراق الماليــة العربية وحماية 
األعضاء العاملين فيها.  12

االرتقاء بالمســتوى المهني للشركات العاملة في مجال األوراق المالية. 13
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لجان وفرق عمل التحاد:  .5
شــكلت اللجان التالية اســتنادًا إلى المادة /11/ من النظام األساسي لالتحاد النظام وموافقة مجلس االتحاد في 
اجتماعــه األول )التأسيســي( المنعقــد بتاريخ 2007/01/30 بأبوظبــي – اإلمارات العربيــة المتحدة، وباإلضافة إلى 
هــذه اللجان تم تشــكيل لجنــة تنفيذية خالل االجتماع الرابع المنعقد بتاريخ 2009/12/22 بدمشــق – الجمهورية 
العربية الســورية، وذلك لدراســة الحاالت أو األزمات أو الظروف غير االعتيادية أو االســتثنائية التي تمر بها األسواق 

الماليــة بيــن الحين واآلخر. كما ُشــكلت الحقا عدة لجان وفرق عمــل، حيث يمكن تلخيــص أهمها بما يلي: 

تــم وضــع عــدة مهــام للجنة األولى لكــي يتم العمل فــي ضوئهــا، وانصبت هذه المهــام على كل مــن المكونــات التنظيمية 

فــي القطــاع، والدور الحكومي فــي الرقابة على قطاع األوراق المالية ومســتوى الحرية االســتثمارية واالنفتــاح البيني والعالمي، 

والتنظيــم واإلجــراءات المتبعة للطــرح األولي واإلصدارات، واإلفصاح والمعلومــات، واألنظمة الفنية المطبقــة، والربط االلكتروني 

لألســواق الماليــة واإلدراج المشــترك، والصناديــق االســتثمارية، واألوراق الماليــة المصــدرة والمتداولــة، والعالقــة بيــن االتحــاد 

والمنظمــات العربية والدولية األخرى، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطوير مهنة الوســاطة.
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اختصــت هــذه اللجنة بمجموعة مــن المهام تتعلق بقوانين المؤسســات العاملة فــي قطاع األوراق الماليــة، واللوائح الداخلية 

للهيئــات واألســواق الماليــة، والطرق واإلجراءات المتبعة في إصــدار وتعديل القوانين واألنظمة في الدولــة، والطبيعة القانونية 

لقرارات الهيئات الرقابية واألســواق الماليــة، واألنظمة الخاصة بمعالجة التعامالت بناًء علــى معلومات داخلية، والطرق المتبعة 

فــي تفســير القوانيــن واألنظمــة، وأنظمــة اإلصدارات األوليــة، والطــرق المتبعة لحماية المســتثمرين فــي قطــاع األوراق المالية، 

المساهمة. الشركات  وحوكمة 
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تركــز عمل هــذه اللجنة على المهام المتصلة بالرقابــة على التداول والجهات المصدرة لألوراق الماليــة، والرقابة على المرخص 

لهــم والمعتمديــن داخل الدولة أو بيــن أعضاء االتحاد، ومواجهة عمليات غســل األموال، والطرق المتبعة لحماية المســتثمرين 

فــي قطــاع األوراق المالية، وأنــواع التفتيش وأنظمتــه وإجراءاته والجهــات القائمة بالتفتيــش. وكذلك المهــام المتصلة بإنفاذ 

القوانيــن وإجــراءات إنفاذ القوانين واللوائح من قبل أســواق األوراق الماليــة والهيئات الرقابية واإلشــرافية، والقرارات اإلدارية في 

إيقــاع الجــزاءات على المخالفين، والقــرارات القضائية وطرق رفــع القضايا في المحاكــم، والقوة المدنيــة والقضائية في تطبيق 

القوانين، وأوجه التعــاون مع األجهزة القضائية األخرى. ذ 
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تــم تشــكيل اللجنــة المؤقتــة العداد الخطــة االســتراتيجية التحاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة لألعــوام 2016 - 2020 بقرار 

مــن مجلــس االتحــاد خالل اجتماعه الســنوي بتاريــخ 2015/02/18 بمدينــة الجزائر، حيث قامــت اللجنة باســتكمال اعداد الخطة 

االســتراتيجية لالتحــاد التــي راعت تحديد المحاور االســتراتيجية األساســية، ودراســة أهم التحديــات التي تواجه األســواق المالية 

العربيــة واحتياجاتهــا والعوامــل المؤثرة فيها، مع األخــذ بنظر االعتبار آراء أعضــاء االتحاد. وقد تم اقرار الخطــة من قبل مجلس 

االتحــاد خالل اجتماعه الــذي عقد بمدينة القاهرة يوم 2016/03/03.
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تم تشــكيل فريق العمل بتاريخ 2016/09/25 تنفيذا لمتطلبات الخطة االســتراتيجية لالتحاد للســنوات 2016 – 2020 والتي 

تهــدف إلــى تعزيز التعاون والتنســيق بين هيئــات األوراق المالية العربية وبما يعود بالفائدة على أســواق رأس المال العربية، 

حيــث تركــز عمــل الفريــق على اعداد دليل استرشــادي حــول قواعد حوكمة الشــركات المدرجة في األســواق الماليــة العربية. 

وكذلــك اعداد دراســة مقارنة حول عروض الشــراء »Tender Offering» باألســواق المالية العربية ودور هيئــات الرقابة في هذا 

المجال.
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 الخطة االستراتيجية 
التحاد هيئات األوراق المالية العربية

2020 - 2016

تنفيــذًا لخطــة عمله لعام 2015، قــّرر مجلس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربّية تشــكيل لجنة موقتة)1( إلعداد 
الخطــة االســتراتيجية لألعوام 2016-2020 وذلــك إيمانً منه بأّن هذه الخطة ستســاعد في تحديد أولوّيات عمل 
االتحــاد خــالل الســنوات الخمــس المقبلة وســبل تحقيقهــا، والتأكد مــن أّن عمل االتحــاد وأي خطة اســتراتيجية 

يتبّناها ســتصّب فــي مصلحة الدول األعضاء.

يهــدف االتحــاد، بموجــب نظامه األساســي، إلى بلــوغ أعلى درجــات التعاون المشــترك والتنســيق بيــن األعضاء 
للوصــول إلى أرقــى معايير كفاءة المعامالت في أســواق األوراق المالية العربية وســالمتها. وهــذا يتطّلب تبادالً 
للمعلومــات والمســاعدات الفنيــة والخبرات من أجل دعم تطوير هذه األســواق وإرســاء قواعــد تنظيمّية مجدية، 
وتضافــرًا لجهــود األعضــاء بما يتيح لها التوّصل إلى مســتويات فعالــة للرقابة على هذه األســواق. كما يقتضي 
هــذا األمــر االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق األوراق الماليــة العربية بما يرســي العدالة ويعّزز 
الكفــاءة والشــفافية. وتشــمل أهداف االتحاد أيضً الســعي مــن أجل تذليــل الصعوبات التي تعترض االســتثمار 

في أســواق األوراق المالية العربية، وتوســيع قاعدتــه وتنويع أدواته وتعميق الثقافة االســتثمارية.

ال بــّد ألّي خطــة اســتراتيجية يضعهــا االتحــاد أن تنبثق مــن أهدافه األساســية وتعكــس في الوقــت عينه أهداف 
الــدول األعضــاء واهتماماتهــا. وللوقــوف علــى آراء الهيئــات األعضــاء، قــّررت اللجنة فــي اجتماعهــا األّول إعداد 
اســتبيان بهــدف التعّرف إلى أبرز التحديــات المحلية والدولية التي تواجه أســواق رأس المال العربية ودور االتحاد 
فــي مواجهتهــا باإلضافة إلى رســم مســار االتحاد المســتقبلي من خــالل تحديد أهدافــه للفتــرة المقبلة وآليات 
تنفيذهــا. كمــا تضّمن االســتبيان آراء أخرى ألعضاء االتحاد حول مــدى تحقيقه ألهدافه المقررة وكذلك أســئلة عن 
أنشــطة االتحــاد وعضويتــه، وتقويمــً ألدائه. وقد أجابــت 13 هيئة من أصــل 15 تمّثل أعضاء االتحاد عن االســتبيان 
مبديــة آراءهــا اّلتــي شــّكلت عنصرًا هامً فــي تحديد األولويــات االســتراتيجية للفتــرة المقبلة. )النتائــج الكاملة 

المرفق( الملحق  لالســتبيان موجودة في 

لقــد تبّيــن من نتائج االســتبيان بأّن أغلــب الهيئات مّتفقــة على التحديات التي ســتواجه هيئــات األوراق المالية 
العربيــة خالل الســنوات الخمس القادمة والتي يجب أن يكون لالتحاد دور في مواجهتهــا. وتتمثل تلك التحديات 
في تلبية المتطّلبات األساســية لرفع مســتوى أعمال الهيئات الرقابية العربية بما يتوافق مع المبادئ والمعايير 
وأفضل الممارســات الدولية، وتعزيز قدراتها الرقابية والتشــريعية، وتطوير الكوادر الوظيفية والفنية وتحســين 
برامــج التوعيــة والتعليم؛ باإلضافة إلى تدريــب الموظفين على المهــارات الجديدة للرقابة وتحديث التشــريعات 
ذات العالقــة بســوق رأس المــال وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة ومراقبــة مــدى االلتــزام بها. كمــا تشــمل التحديات 
تشــجيع التعــاون والتكامــل مع الهيئات الرقابية األخرى ودعــم جهود هيئات األوراق الماليــة العربية الرامية إلى 

.IOSCO االنضمام إلــى المنظمة الدوليــة لهيئات األوراق المالية 
وعلــى العمــوم، فقد قّدم أعضاء االتحاد مجموعة من المقترحات الجوهرية حول األهداف التي يجب أن يأخذها االتحاد بعين االعتبار 

ويوليها األولوية في التنفيذ، والتي يمكن أن نوجزها كما يلي:
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 أ. توعية وتعليم المستثمرين.

 ب. بناء القدرات الذاتية واالرتقاء بالمستوى المهني للهيئات الرقابية.

 ج. التعاون والتواصل بين األعضاء وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات ووضع قواعد تنظيمية لها.

 د. تقديم المســاعدات الفنية الممكنة في مجال تنظيم أســواق األوراق المالية والرقابة عليها وإنشاء قاعدة بيانات 
موّحدة.

 ه. االنسجام والتقارب بين التشريعات واالرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي ألسواق المال العربية. 

 و. ترسيخ مكانة االتحاد في المنظمات الدولية.

.IOSCO ز. تطبيق المعايير الدولية ذات العالقة بما في ذلك معايير منظمة 

محاور الخطة االستراتيجية

راعت اللجنة الموقتة إلعداد الخطة االســتراتيجية لألعوام 2016-2020، في إطار عملها على تحديد المحاور األساســية 
للخطة االســتراتيجية، دراســة أهم التحديات التي تواجه األســواق المالية العربية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، 
كما ارتكزت، بالموازاة، على آراء األعضاء الواردة في االســتبيان والمبّينة أعاله. وبعد معاينة نتائج االســتبيان وتحليلها، 

تم حصر القضايا االستراتيجية الرئيسة بخمسة محاور أساسية: 

1. تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات أعضاء االتحاد

2. تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي 

3. االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

Capacity Building 4. بناء القدرات الذاتية

Investor Education and Awareness 5. توعية وتعليم المستثمر
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األهداف االستراتيجية للمحور األول: تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات 
األعضاء في االتحاد

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحّدة  إبرام مذكّرة تفاهم متعدّدة ا�طراف بين ا�عضاء

التعاون والتواصل بين ا�عضاء 

التعاون في مجال مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا�رهابإقامة برامج تدريبية وندوات وملتقيات متخصصة 

إن الهــدف األساســي الــذي مــن أجله ُوجد االتحــاد هو تعزيز التنســيق والتعاون بيــن األعضاء لتحقيــق أقصى قدر من 
االنسجام والتوافق إن كان بالنسبة للقوانين واألنظمة التي تعتمدها الدول األعضاء أو بالنسبة لمعايير كفاءة وسالمة 
المعامــالت فــي أســواق األوراق الماليــة العربية والعمل علــى تنميتها وذلك من خــالل اتباع المعاييــر الدولية المثلى 
وتطبيقهــا. من البديهي إذًا أن يشــّكل تعزيز التعــاون والتواصل بين الهيئات األعضاء في االتحاد محورًا أساســيً من 
الخطة االســتراتيجية لألعوام الخمســة المقبلة وأن يساهم في حماية المســتثمر من خالل تقليص المخاطر النظامية 
والحفاظ على اســتقرار أســواق رأس المال وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في ســبيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد أي 

عمليات غش أو احتيال في أسواق رأس المال. 

األهداف االستراتيجية للمحور الثاني: تعزيز دور وأنشطة االتحاد 
على الصعيد الدولي

إن الهــدف األساســي الــذي مــن أجله ُوجد االتحــاد هو تعزيز التنســيق والتعاون بيــن األعضاء لتحقيــق أقصى قدر من 
االنسجام والتوافق إن كان بالنسبة للقوانين واألنظمة التي تعتمدها الدول األعضاء أو بالنسبة لمعايير كفاءة وسالمة 
المعامــالت فــي أســواق األوراق الماليــة العربية والعمل علــى تنميتها وذلك من خــالل اتباع المعاييــر الدولية المثلى 
وتطبيقهــا. من البديهي إذًا أن يشــّكل تعزيز التعــاون والتواصل بين الهيئات األعضاء في االتحاد محورًا أساســيً من 
الخطة االســتراتيجية لألعوام الخمســة المقبلة وأن يساهم في حماية المســتثمر من خالل تقليص المخاطر النظامية 
والحفاظ على اســتقرار أســواق رأس المال وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في ســبيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد أي 

عمليات غش أو احتيال في أسواق رأس المال. 

ا�يوسكومنظمة دعم مواقف أعضاء االتحاد في  بالحوكمةتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية 

االتحاد على الصعيد الدوليوأنشطة  تعزيز دور 

التعاون مع المنظمات العاملة في مجال التوعية والشمول الماليالتعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل االسالمي
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األهداف االستراتيجية للمحور الثالث: االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول 
األعضاء وأنظمتها

ُيعَتَبر االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألسواق رأس المال العربية من أبرز أهداف اتحاد هيئات األوراق المالية 
العربية؛ وفي هذا السياق، يهدف االتحاد، ومن خالل التعاون والتنسيق المشترك بين أعضائه إلى تحقيق أكبر قدر من 

االنسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات العالقة. 
ضمــن هذا اإلطار، ســيعمل االتحــاد على وضع عدد من القواعــد المتعلقة باإلصدارات األولية واإلدراج ودليل استرشــادي 
لحوكمــة الشــركات وقواعــد عامة لإلفصاح باإلضافــة إلى وضع دليل مكافحة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب وضوابط 

التعامل الداخلي وخاصة فيما يتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالقة وتداوالت األشخاص المطلعين. 

االنسجام والتقارب 
بين التشريعات 

وضع قواعد ومبادئ 

ل�صدار  استرشادية

وا دراج

وضع دليل استرشادي 

 الشركات حوكمةلقواعد 

إصدار قواعد 

عامة ل�فصاح 

وضع دليل حول 

 التعامل الداخلي

 استرشاديةوضع قواعد 

لالرتقاء بالمستوى 

المهني للشركات 

)Capacity Building( األهداف االستراتيجية للمحور الرابع: بناء القدرات الذاتية

تعتبــر تنميــة المهــارات الوظيفية للعاملين فــي الهيئات الرقابيــة العربية من أبرز أولويات االتحــاد، وذلك بالنظر 
إلى محدودية الموارد البشــرية الموجودة بشــكل عام مقارنة بالدول المتقدمة، والتحديات العالمية في أسواق رأس 
المال بشــكل خاص، والتي تســتوجب تعزيز كفاءة القدرات المحلية لتتماشــى مع التطورات العالمية. ولهذا يعتبر 
بنــاء القــدرات الذاتية للهيئــات الرقابية أعضاء االتحاد من أولويات الخطة االســتراتيجية للســنوات الخمس المقبلة 
مــع التركيز بشــكل خــاص على اإلنفــاذ Enforcement وإدارة المخاطــر Risk Management والحوكمة، لما 

لهذه المجاالت من أهمية في خلق بيئة عمل جاذبة لالســتثمار وحماية المســتثمرين. 
إن بنــاء القــدرات الذاتية يرتكز على التطوير المســتمر للمعرفة واإلدارة والمهارات والقدرات الفردية والمؤّسســاتية 
األخرى، مّما يرفع من كفاءة المؤسســة ويســاهم في دعم فعاليتها وتحقيق أهدافها بشــكل أفضل وتعزيز الميزة 

التنافســية لهيئات األوراق المالية أعضاء االتحاد.

بناء القدرات الذاتية تطوير القدرات المؤسسية �عضاء االتحادبناء القدرات للعاملين في هيئات الرقابة 
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األهداف االستراتيجية للمحور الخامس: تعليم وتوعية المستثمر

أصبحــت الحاجــة لتوعية المســتثمر وتثقيفه ومحــو األمية المالية من الضــرورة نظرًا للتطور الحاصل في األســواق 
الماليــة واالبتــكار في المنتجات االســتثمارية التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتنوعً بحيث بــات من الصعب فهمها حتى 
مــن قبــل األفــراد الملّمين باألمــور المالية. لذلك فإن تثقيف المســتثمر فــي الدول األعضاء هو مــن أولويات االتحاد 
وأحــد محــاور الخطــة االســتراتيجية للمرحلــة المقبلة وذلك بهــدف تمكين المســتثمرين األفراد من فهــم الخيارات 
المتاحــة لهــم وتقييمهــا مما ســيخفف مــن احتمال تعرضهــم لعمليات الغــش واالحتيال التي قــد تواجههم في 

المالية. األسواق 

إن التثقيــف المالــي يســاعد ليــس فقــط على حمايــة األفراد المســتثمرين بــل يســاهم أيضً في تطوير األســواق 
الماليــة مــن خالل تعزيز ثقة المســتثمرين بهذه األســواق وهو مكّمل لعمــل الهيئات الرقابية المتعلــق بالتنظيم 
واإلشــراف والتنفيــذ. لقد عمدت بعــض الهيئات الرقابية إلــى جعل عملية تثقيف المســتثمر وســيلة مهمة لزيادة 
المشــاركة فــي أســواق رأس المال إذ تلعب هذه الهيئات دورا هامــا في توعية وتعليم المســتثمر كما يمكن لكل 

مــن القطاعين العام والخاص أن يؤديا دورًا مســاندًا في هذا المجال. 

وقد أثبتت الدراسات  )Oliver Wyman ,IOSCO( أّن ليس هناك ما يضمن أن يؤّدي تثقيف المستثمر بالضرورة 
إلــى اتخاذ قرارات اســتثمارية أفضل، ومع ذلــك فقد أعربت منظمة الـIOSCO والهيئــات الحكومية والدولية األخرى 
مثل المفوضية األوروبية عن دعمها لرفع درجة الوعي لدى المســتثمرين وتمكينهم من اتخاذ القرارات االســتثمارية 

المناســبة وهي مكملة للتشــريعات واألنظمة التي تهدف إلى حماية المســتثمر.

تهدف مســاعي تثقيف المســتثمر إلى معالجة ثالث مســائل أساســّية: تحســين صنع القرار لدى المســتثمر، تعزيز 
مشــاركة المســتثمرين في السوق، وحماية المســتثمر من خالل زيادة الوعي االستثماري.

تنظيم دورات تدريبية  انشاء بوابة إلكترونية خاصة باالتحاد

تعليم وتوعية
المستثمر

التعاون مع الهيئات الرقابية المحلية والعالمية 
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ملخص األهداف االستراتيجية

المحور األول: تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء في االتحاد

الهدف 1.1: إبرام مذّكرة تفاهم متعّددة األطراف بين الهيئات األعضاء في االتحاد

20162017201820192020المبادرات

1
ثم  عليها  االتحاد  مجلس  وإطالع  التفاهم  مذكرة  نّص  إعداد 
بعين  ومالحظاتها  آرائها  ألخذ  األعضاء  الدول  على  توزيعها 

االعتبار
••

•توقيع مذكرة التفاهم2
•••وضع المذكرة قيد التنفيذ3
••تقييم آثار المذكرة والحاجة إلى أي تعديل4

الهدف 1.2: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موّحدة للدراسات واألبحاث التي تقوم بها الهيئات األعضاء

20162017201820192020المبادرات

••جمع وتصنيف الدراسات واألبحاث واإلحصائيات لدى األعضاء1

اإللكتروني 2 بالموقع  وربطها  اإللكترونية  البيانات  قاعدة  بناء 
••لألمانة العامة لالتحاد

••تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر3
الهدف 1.3: إقامة برامج تدريبية وندوات وملتقيات متخصصة بالتنسيق مع الهيئات األعضاء

20162017201820192020المبادرات

1
التدريبية  والبرامج  للملتقيات  المستضيفة  الهيئات  تحديد 
وورش العمل والندوات المتخصصة ومواضيعها واالتفاق على 

الجدول الزمني
••••

الموقع 2 على  والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  برامج  نشر 
••••اإللكتروني لألمانة العامة لالتحاد ومواقع الهيئات األعضاء

3
والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  وبرامج  محتويات  تطوير 
محاور  بقية  على  باإلشراف  المكّلفة  الّلجان  مع  بالتعاون 

االستراتيجية
••••

••••• تنظيم وعقد البرامج4
••تقييم فعالية البرامج5
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الهدف 1.4: تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

20162017201820192020المبادرات

1
وضع إطار للتعاون بين أعضاء االتحاد في مجال تبادل المعلومات 
أن  )يمكن  اإلرهاب  وتمويل  األموال  بغسل  العالقة  ذات  المالية 
يكون هذا اإلطار جزءًا من مذكرة التفاهم الموحدة بين األعضاء(

••

2
في  العاملة  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  أبرز  مع  التعاون 
هذا المجال على غرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ومجموعة إغمونت لوحدات االستخبارات المالية وغيرها
••••

تنظيم عدد من الندوات التوعوية والدورات حول الطرق والمعايير 3
•••••الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

المحور الثاني: تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

»IOSCO« الهدف 2.1: دعم مواقف أعضاء االتحاد في منظمة األيوسكو

20162017201820192020المبادرات

1
مواصلة الجهود العتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالمنظمة، 
الترجمة  جودة  مراجعة  بمهام  لالتحاد  العامة  األمانة  وقيام 

بالتعاون مع أعضاء االتحاد
•••••

على 2 لأليوسكو  المنضمين  غير  االتحاد  أعضاء  مساعدة 
•••••االنضمام إليها

3
على  الموقعين  غير  االتحاد  أعضاء  مع  والتنسيق  التواصل 
باأليوسكو  الخاصة  األطراف  المتعددة  التفاهم  مذكرة 

لتمكينهم من اتمام ذلك
•••••

الهدف 2.2: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحوكمة 

20162017201820192020المبادرات

1
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  حول  االتحاد  أعضاء  مع  التنسيق 
 )OECD(للـ يمكن   وكيف  بالحوكمة  يتعلق  فيما  وخاصة 

المساعدة في هذا المجال
••

التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الـ "IFC" والـ"OECD" من 2
•••خالل عقد ورشات تدريبية حول الحوكمة في الدول األعضاء باالتحاد

الهدف 2.3: التعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل اإلسالمي

20162017201820192020المبادرات

1
التنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي وخاصة اللجنة الدائمة 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون 
برامج  وتنظيم  عمل  ورشات  عقد  خالل  من  )الكومسيك( 

تدريبية خاصة بالتمويل االسالمي لدى أعضاء االتحاد.
•••••
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الهدف 2.4:  التعاون مع المنظمات العاملة في مجال التوعية والشمول المالي

20162017201820192020المبادرات

1)AFI( فتح قنوات التواصل مع التحالف من أجل الشمول المالي•••••

تنظيم برامج تدريبية في الدول األعضاء باالتحاد باالشتراك مع 2
•••••المؤسسات العربية واالقليمية والدولية

3
الوطنية  باالستراتيجيات  خاصة  بيانات  قاعدة  توفير 
أبرز  إلى  باإلضافة  المالي  بالشمول  المتعلقة  االتحاد  ألعضاء 

االستراتيجيات والدراسات الدولية في هذا المجال
•••••

الهدف 2.3: التعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل اإلسالمي

20162017201820192020المبادرات

لتطبيق 2 اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  مع  التعاون 
••••المعايير والمبادئ المتعلقة بالتمويل اإلسالمي

المحور الثالث: االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

الهدف 3.1: وضع قواعد ومبادئ استرشادية لإلصدار واإلدراج

20162017201820192020المبادرات

ذات 1 واألنظمة  التشريعات  كافة  تتضمن  بيانات  قاعدة  إعداد 
••العالقة  لجميع أعضاء االتحاد وإتاحتها

واإلدراج 2 األولية  باإلصدارات  تتعلق  عامة  ومبادئ  قواعد  وضع 
••ألعضاء االتحاد

األجنبية 3 المؤسسات  وتداول  بإدراج  تتعلق  عامة  قواعد   وضع 
•لدى أسواق رأس المال العربية

للقواعد 4 االتحاد  أعضاء  تطبيق  مدى  العامة  األمانة  متابعة 
••والمبادئ ورفع تقرير إلى مجلس االتحاد بهذا الشأن

الهدف 3.2: وضع دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات ومبادئها

20162017201820192020المبادرات

•تجميع المبادرات الوطنية ألعضاء االتحاد وإتاحتها لألعضاء1

مع 2 يتناسب  بما  للحوكمة  استرشاديه  عامة  قواعد  وضع 
•المعايير الدولية
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الهدف 3.3: إصدار قواعد عامة لإلفصاح

20162017201820192020المبادرات

•إعداد مسح لقواعد اإلفصاح لدى األعضاء 1

وضع قواعد ومتطّلبات عامة تتوفر في أنظمة اإلفصاح اعتمادًا 2
•على أفضل المعايير والممارسات الدولية

قواعد 3 حول  األعضاء  بالهيئات  للعاملين  تدريبية  دورات  عقد 
••اإلفصاح

••متابعة تطبيق قواعد اإلفصاح وتلقي مالحظات األعضاء4

الهدف 3.2: وضع دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات ومبادئها

20162017201820192020المبادرات

مالحظات 3 وتلّقي  الواقع  أرض  على  تطبيقها  نتائج  متابعة 
•••األعضاء واستفساراتهم

حول 4 األعضاء  بالهيئات  للعاملين  عملّية  تدريبّية  دورات  عقد 
•••دليل حوكمة الشركات: أساليب التطبيق وقياس مدى االلتزام

)Insider Trading( الهدف 3.4: وضع دليل حول التداول بناء على المعلومات الداخلية

20162017201820192020المبادرات

التعامل 1 حول  المطبقة  للتشريعات  بيانات  قاعدة  توفير 
•الداخلي لدى األعضاء 

إصدار قواعد / نماذج عامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي وفقا 2
••ألفضل الممارسات الدولية

•••تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول التعامل الداخلي3

متابعة تطبيق القواعد العامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي 4
••على أرض الواقع وتلَقي مالحظات واستفسارات األعضاء



30

الهدف 3.5: وضع قواعد استرشادية لالرتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة باألسواق 
المالية العربية

20162017201820192020المبادرات

العاملة 1 للجهات  والمزاولة  للترخيص  المنظمة  القواعد  تجميع 
••باألسواق المالية العربية وإتاحتها لألعضاء

2
وضع قواعد استرشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها 
المالية  باألسواق  العمل  ستزاول  التي  والجهات  الشركات  في 

العربية
••

3
أفضل  لبيان  العمل  وورش  الدورات  من  عدد  وتنفيذ  تصميم 
بالعمل  لها  المرخص  للجهات  توافرها  الواجب  المتطلبات 

باألسواق
••

••متابعة نتائج التنفيذ وتقييمها4
)Capacity Building( المحور الرابع: بناء القدرات الذاتية

الهدف 4.1: بناء القدرات للعاملين في هيئات الرقابة مع التشديد على إدارة المخاطر واإلنفاذ والحوكمة

20162017201820192020المبادرات

1
على  والعمل  الفنية  للمساعدة  األعضاء  لحاجات  مسح  إجراء 
من  االستفادة  يمكن  التي  الدولية  أو  المحلية  الجهات  تحديد 

خبراتها لتلبية هذه الحاجات
••

2

تصميم مجموعة من برامج التدريب المختلفة بما في ذلك برامج 
تدريبية عبر االنترنت وورش العمل التي تغّطي المجاالت المهمة 
وإدارة    Enforcement اإلنفاذ  المال وأهمها  رأس  في أسواق 
المخاطر Risk Management والحوكمة وغيرها من البرامج 

المتخّصصة بالتعاون مع المؤّسسات الدولية المعنية

••

•••عقد البرامج المذكورة وتقييم فعاليتها3
••••وضع قواعد لإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد4
عقد 5 ذلك  في  بما   IOSCO الـ  منظمة  مع  العالقات  توطيد 

•••••أنشطة مختلفة تتعلق بالجوانب الرقابية بأسواق رأس المال

الهدف 4.2: تطوير القدرات المؤسسية ألعضاء االتحاد

20162017201820192020المبادرات

1
المطبقة  بالتكنولوجيا  ُتعنى  التي  المختّصة  الجهات  تحديد 
في أسواق رأس المال والعمل معها مع احتمال االستفادة من 

حسومات مادية
••

الممارسات 2 أفضل  تبّني  على  تشّجع  الّتي  الخبرات  تبادل 
••••والمعايير الخاصة بأسواق رأس المال

مجال 3 في  الحكومية  بالجهات  خاص  استرشادي  دليل  إعداد 
•الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر 
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المحور الخامس: تعليم وتوعية المستثمر

الهدف 5.1: انشاء بوابة إلكترونية خاصة باالتحاد تعنى بتوعية وتعليم المستثمر

20162017201820192020المبادرات

التعاقد مع شركة متخّصصة لتصميم وبناء بوابة إلكترونية 1
•••لموقع االتحاد االلكتروني

•••تجميع وتحضير محتوى البوابة اإللكترونية2

•إطالق البوابة اإللكترونية3

الهدف 5.2: تنظيم دورات تدريبية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

20162017201820192020المبادرات

تصميم وإجراء استبيان لدى الهيئات األعضاء لتحديد الحاجات 1
•والموارد المتاحة في مجال تعليم وتوعية المستثمر 

••••عقد برامج تدريبية متخصصة حول تعليم وتوعية المستثمر2

الهدف 5.3: التعاون مع الهيئات الرقابية المحلية والعالمية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

20162017201820192020المبادرات

1
الدول  لدى  الرقابية  الهيئات  مع  الفعلية  الشراكة  تأمين 
األعضاء في االتحاد لتشكيل فريق عمل إلدارة مبادرات تثقيف 

المستثمرين 
•

2

تنظيم ندوات وبرامج تدريبية بالتعاون مع المؤّسسات الدولية 
 )IOSCO(المال سوق  لهيئات  الدولية  كالمنظمة  المختصة 
 International المستثمر  لتعليم  العالمي  والمنتدى 
الشبكة  وكذلك   Forum for Investors’ Education
 International Network for المالية  للثقافة  العالمية 
التعاون  لمنظمة  تابعة  وهي    Financial Education
 Organization for Economic والتنمية   االقتصادي 

Cooperation and Development OECD

•••

••المراجعة والتقييم3
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محطات مضيئة منذ
 تأسيس االتحاد
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نظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة األوراق المالية واألســواق الســورية أول ندوة له ضمن برامج التوعية 

العامــة تحــت عنــوان “نظرة شــاملة لقطــاع األوراق المالية ومكوناتــه التنظيميــة” وذلك بتاريــخ 28 – 29 أكتوبــر 2007 بمدينة 

دمشــق – الجمهورية العربية السورية.

وقــد ناقشــت الندوة الوظائف االقتصادية الرئيســية لقطاع األوراق المالية، والشــركات المســاهمة العامــة وعالقتها باالقتصاد 

الوطنــي للدولة، والمكونات الرئيســية لقطــاع األوراق المالية وعالقتها بعضها البعض، وهيئات األوراق المالية وأســواق األوراق 

الماليــة مــن حيــث الوظائــف والتنظيــم، وتصنيفــات األســواق، والجهات المســتفيدة مــن ســوق األوراق المالية، ودور شــركات 

الوســاطة، وأســس االســتثمار فــي األوراق المالية، وتجارب الــدول المختلفة حــول تنظيم قطــاع األوراق المالية، وأوجــه التعاون 

والتنســيق بين مؤسســات قطاع األوراق المالية والمؤسسات الحكومية. 

 ندوة حول »قطاع األوراق المالية ومكوناته التنظيمية«

عقــد اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة االوراق واالســواق المالية الســورية وهيئــة االوراق المالية العراقية 

برنامجً تدريبيا مشــتركً حول »قطاع األوراق المالية ومكوناته التنظيمية والقانونية« بالعاصمة الســورية دمشــق أيام 26 و27 

مايو 2009. وتم خالل البرنامج التطرق إلى الوظائف االقتصادية الرئيســية لقطاع األوراق المالية، والشــركات المســاهمة العامة 

وعالقتهــا باالقتصــاد الوطنــي للدولة، والمكونات الرئيســية لقطــاع األوراق الماليــة وعالقتها بعضها البعــض، وهيئات األوراق 

المالية وأســواق األوراق المالية من حيث الوظائف والتنظيم، وتصنيفات األســواق المالية.

 برنامج تدريبي حول »قطاع األوراق المالية ومكوناته التنظيمية والقانونية«

شــارك اتحاد بالتعاون مع هيئة األوراق واألسواق المالية الســورية وهيئة االوراق المالية العراقية بتنظيم برنامج تدريبي بعنوان 

»عمليات شــركات الوســاطة والخدمات المالية«، في الفترة ما بين 18 و 2009/12/20، وقد شــارك في البرنامج شركات الوساطة 

والخدمات المالية المرخصة في كل من ســورية والعراق إلى جانب ممثلين عن هيئتي األوراق المالية للجانبين وســوق دمشــق 

لــألوراق الماليــة وبورصة بغداد ومركز اإليداع العراقي وغيرها من الجهات العامة في ســورية.

 برنامج تدريبي حول »عمليات شركات الوساطة والخدمات المالية

برامج التوعية العامة بناء القدرات الذاتية
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عقــد اتحــاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة االوراق واالســواق المالية الســورية برنامــج تدريبي حول »عمليات 

الصناديــق االســتثمارية« وذلــك خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 18 و20 يوليو 2010 بمدينة دمشــق، حيــث بلغ عدد المشــاركين 

فــي هــذا البرنامج حوالي 50 مشــاركا يمثلــون عدد من الهيئات الرقابية و شــركات الوســاطة و المختصين في مجال األوراق 

المالية.

 برنامج تدريبي حول »عمليات الصناديق االستثمارية«

ضمــن إطــار برنامــج عملــه وخطته التدريبيــة للعــام 2010، وبالتعاون مع هيئــة األوراق واألســواق المالية الســورية، نظم اتحاد 

هيئــات األوراق الماليــة العربيــة برنامج تدريبي حــول »المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية« خــالل الفترة 06 - 10 /11 / 2010، 

وذلك بحضور 80 مشــارك من موظفي هيئات األوراق واألســواق المالية العربية وموظفي شــركات الخدمات والوســاطة المالية، 

والمدراء الماليين والمحاســبين في الشــركات المســاهمة، ومدققي الحســابات، والمهتمين والمختصين في مجال المحاسبة 

والتدقيق.

»IFRS برنامج تدريبي حول »المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

برامج التوعية العامة بناء القدرات الذاتية

نظــم اتحــاد هيئات األوراق الماليــة العربية )UASA( وهيئة قطر لألســواق الماليــة )QFMA( بالتعاون مع هيئــة األوراق المالية 

األمريكيــة )SEC( برنامــج تدريبــي بعنــوان« الرقابــة الفاعلة وتطوير أســواق رأس المــال« خالل الفتــرة 23 - 27 /09 / 2012. وقد 

اســتضاف البرنامــج نخبة من الخبــراء المختصين من الهيئة األمريكية في هذا المجال، بمشــاركة ســبع هيئــات رقابية تمثل 

كل من المملكة العربية الســعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، ســلطنة عمان، دولة فلســطين، جمهورية 

الســودان، دولــة قطر، وكذا بحضور ســت جهــات داخلية تمثــل هيئة قطر لألســواق المالية، هيئــة تنظيم مركــز قطر للمال، 

بورصــة قطر، هيئة مركز قطر للمال، وزارة األعمــال والتجارة، مصرف قطر المركزي.

 برنامج تدريبي بعنوان »الرقابة الفاعلة وتطوير أسواق رأس المال«
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برامج التبادل الثنائي بناء القدرات الذاتية

عقــد االتحاد بالتعاون مــع هيئة األوراق 

الماليــة والســلع برنامــج تدريــب حول 

»االفصاح واالفصاح االلكتروني« بمدينة 

دبــي يــوم 20 مايــو 2013. وقد شــارك 

بالبرنامــج )15( متدربــً يمثلــون أربــع 

هيئات أوراق مالية عربية، حيث تم خالل 

البرنامج استعراض تجربة هيئة األوراق 

الماليــة والســلع فــي مجــال اإلفصاح 

والتطــورات  اإللكترونــي  واإلفصــاح 

الحديثة التي تمت في هذا المجال.

 برنامج التبادل الثنائي األول

األوراق  هيئــات  اتحــاد  عقــد 

بالتعــاون  العربيــة  الماليــة 

الماليــة  األوراق  هيئــة  مــع 

األردنيــة برنامــج تدريــب حول 

والتحقيق  التفتيــش  »أنظمة 

الجهــات  علــى  واإلنفــاذ 

الهيئــة  لرقابــة  الخاضعــة 

وأســاليب إدارتها« وذلك في 

الماليــة  األوراق  هيئــة  مقــر 

األردنيــة بمدينــة عّمــان يــوم 

29 و30 مايــو / أيــار 2013. وقد شــارك بالبرنامج )42( متدربً يمثلون ســبع هيئات أوراق ماليــة عربية وعدد من 

الهيئــات المحليــة، حيــث تــم خــالل البرنامج اســتعراض تجربة هيئــة األوراق الماليــة األردنية في مجــال أنظمة 

التفتيــش والتحقيــق واإلنفاذ على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأســاليب إدارتهــا والتطورات الحديثة التي 

تمــت في هذا المجال. 

 برنامج التبادل الثنائي الثاني
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برامج التبادل الثنائي بناء القدرات الذاتية

عقــدت هيئة قطر لألســواق المالية بالتعاون 

مــع االتحاد برنامــج تدريب حول »إجــراءات حل 

المنازعــات والتحكيم« وذلــك بمدينة الدوحة 

يوم 15 / 12 / 2013. وقد شارك بالبرنامج )34( 

متدربً يمثلون عدد من هيئات األوراق المالية 

العربيــة باإلضافــة إلى مشــاركة من عدد من 

األســواق المالية العربية وجهات محلية أخرى، 

حيــث تــم خــالل البرنامــج اســتعراض تجربة 

هيئة قطر لألســواق المالية في إجراءات حل 

المنازعات والتحكيم. 

 برنامج التبادل الثنائي الثالث

الماليــة  الســوق  هيئــة  عقــدت 

الســعودية بالتعــاون مــع اتحــاد 

العربيــة  الماليــة  األوراق  هيئــات 

الرابــع  التدريبــي  البرنامــج 

للتبــادل الثنائي حــول »عمليات 

الســوق  هيئــة  لــدى  الرقابــة 

الماليــة الســعودية« و ذلك بمقر 

الريــاض يومــي  الهيئــة بمدينــة 

25 و26 فبرايــر 2014. وقد شــارك 

يمثلــون  متدربــً   )13( بالبرنامــج 

عــدد مــن هيئات األوراق المالية العربية باإلضافة إلى مشــاركة عدد من الجهات األخرى، حيث تم خالل البرنامج اســتعراض تجربة 

هيئة الســوق المالية الســعودية في مجال العمليات الرقابية. 

 برنامج التبادل الثنائي الرابع
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لســوق  العامــة  الهيئــة  عقــدت 

المال بُعمان بالتعاون والتنسيق 

مــع اتحــاد هيئــات األوراق المالية 

حــول  تدريبيــة  دورة  العربيــة 

التحليــل الفنــي وذلــك  لتعزيــز 

الوعــي بأهميــة التحليــل الفني 

لألســواق الماليــة وذلــك يومــي 

19 و20 /10 / 2014. وممــا يذكــر 

بأن هــذا البرنامج قد تــم تنفيذه 

اإلدارة  مجلــس  عضــو  بإشــراف 

ونائب رئيس لمنظمة الشرق األوسط وإفريقيا في االتحاد الدولي للمحللين الفنيين )IFTA( وذلك بمدينة مسقط.

 برنامج التبادل الثنائي الخامس

برامج التبادل الثنائي بناء القدرات الذاتية

برامج التدريب العملي بناء القدرات الذاتية

عقدت هيئة األوراق المالية األردنية باالشتراك 

مــع األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق 

المالية العربية، وبالتعاون مع بورصة عمان 

ومـركـز إيـداع األوراق المالـيـة األردني، برنامج 

التدريب العملي حــول عمليات الرقابة لدى 

هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة. وقــد شــارك 

بالبرنامــج )30( متدربــً يمثلــون عــددا من 

أعضــاء االتحــاد، باإلضافــة إلــى بورصة قطر 

وسوق أربيل لألوراق المالية من العراق. 

 برنامج التدريب العملي األول
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الماليــة  الســوق  هيئــة  عقــدت 

اتحــاد  مــع  بالتعــاون  الســعودية 

العربيــة  الماليــة  األوراق  هيئــات 

الثانــي  العملــي  التدريــب  برنامــج 

المســتثمر  وتوعيــة  اإلعــالم  حــول 

والرقابــة واإلفصــاح وذلك فــي مقر 

الهيئــة بمدينــة الريــاض بتاريــخ 26 

و2015/10/27. وقد شارك بالبرنامج 

)19( متدربــً يمثلــون كل من هيئة 

االوراق المالية االردنية وهيئة االوراق 

اإلماراتيــة ولجنــة  والســلع  الماليــة 

تنظيــم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا الجزائريــة والهيئة العامة لســوق المال لســلطنة عمان وهيئة أســواق المــال الكويتية 

والهيئــة العامــة للرقابة المصرية، باإلضافة إلى ســلطة دبي للخدمات المالية وبورصة بيروت وســوق الخرطوم لألوراق المالية.

 برنامج التدريب العملي الثاني

برامج التدريب العملي بناء القدرات الذاتية

عقدت الهيئــة العامة للرقابــة المالية 

المصريــة بالتعــاون مــع اتحــاد هيئات 

األوراق الماليــة العربية برنامج التدريب 

العملي الثالث حول أساســيات الرقابة 

واإلشــراف على ســوق المال وذلك في 

مقــر الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة 

بمدينــة القاهرة خــالل الفترة 18 - 20 / 

10 / 2016. وقــد شــارك بالبرنامج )18( 

متدربً يمثلون عددا من أعضاء االتحاد.

 برنامج التدريب العملي الثالث
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المؤتمرات و الندوات

نظم اتحاد هيئــات األوراق المالية 

العربيــة »ملتقى وســطاء األوراق 

مدينــة  فــي  العــرب«  الماليــة 

 .2007/12/09 بتاريــخ  أبوظبــي 

بحضــور أعضــاء االتحــاد والعديد 

مــن شــركات الوســاطة العربيــة 

الخبــراء  مــن  عــدد  جانــب  إلــى 

خــالل  تــم  وقــد  والمهتميــن.  

مناقشــة  الملتقــى  جلســات 

مجموعــة من أوراق العمل مقدمة 

من عــدد من العاملين في مهنة 

الوساطة وصناعة األوراق المالية. كما تضمنت الجلسات نقاشً بين وسطاء األوراق المالية ومدراء األسواق المالية العربية.

ملتقى وسطاء األوراق المالية العرب

نظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة األوراق المالية األردنية ندوة حول »اإلعالم االقتصادي 

واألســواق المالية« بمدينة َعَمان يوم 2008/10/21. و شــارك في هذه الندوة مشاركون من عدة دول عربية منها 

اإلمارات، والمغرب، ومصر، والكويت، ولبنان، وُعمان، وقطر، والســعودية، وتونس، والعراق، وفلسطين، باإلضافة 

إلى مشاركة عدد من شــركات الوساطة والشركات األردنية.

ندوة حول »اإلعالم االقتصادي واألسواق المالية« - األردن 

عقــد اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ندوة عن »اإلعالم االقتصادي واألســواق المالية« فــي العاصمة العمانية 

مســقط يــوم 2009/01/09، وذلك بالتعــاون مع وزارة اإلعــالم العمانية والهيئة العامة لســوق المال لســلطنة 

عمان. وقد اســتهدفت الندوة االرتقاء بكفاءة العاملين في مجال اإلعالم االقتصادي وتعريفهم بكيفية التعامل 

مــع المســتجدات االقتصاديــة العالميــة، وتوضيــح دور اإلعالم فــي تلك األحداث مــن خالل تحليــل الوضع الراهن 

لالقتصاد العالمي وآثاره على األســواق العربية.

ندوة حول »اإلعالم االقتصادي واألسواق المالية« - ُعمان
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المؤتمرات و الندوات

شــارك اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وبدعم مــن هيئة قطر لألســواق المالية فــي رعاية مؤتمــر اليورو 

مونــي فــي قطــر »Euromoney Qatar« الــذي عقد في مدينــة الدوحة بدولة قطر في شــهر ديســمبر 2012. وقد 

تناولت ورشــة العمل، التي شــارك فيها األمين العام لالتحاد، موضوع التطورات في التشريعات لألسواق المالية 

العربيــة Development in Arab Securities Market Regulations. وقد تم اســتعراض اهــداف ودور االتحاد بتعزيز 

التعــاون مــا بين الهيئات االعضاء، وكذلك دوره في تطوير التشــريعات التي تحكــم عمل هيئات األوراق المالية 

العربية. وقد القت ورشــة العمل اهتماما وتفاعاًل خاصا من المشــاركين.

مؤتمر اليورو موني في قطر

األوراق  هيئــات  اتحــاد  نظــم 

الماليــة العربيــة بالتعــاون مع 

الموريتانــي  المركــزي  البنــك 

ندوة حول دور األســواق المالية 

فــي االقتصــاد الوطنــي يــوم 

بالعاصمــة   2014/09/10

نواكشوط، وتهدف هذه الندوة 

إلــى إعطاء المشــاركين فرصة 

لعــرض التجــارب وتبــادل اآلراء 

حول مختلف مواضيع األســواق 

المالية لالستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال. وحضر الندوة نحو )150( مشاركً من القطاع المالي والمصرفي.

وممــا يذكــر بأن عــدد من الخبراء والمختصين مــن هيئات األوراق الماليــة العربية األعضاء باالتحاد والبورصات قد شــارك 

فــي أعمــال هذه الندوة تمثلت في هيئة الســوق المالية التونســية والهيئة العامة للرقابــة المالية المصرية ومجلس 

القيم المنقولة المغربي وبورصة تونس وبورصة الجزائر. كما شارك بأعمال الندوة صندوق النقد العربي وعدد من خبراء 

ومستشاري يورونكست.

ندوة حول دور األسواق المالية في االقتصاد الوطني
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المؤتمرات و الندوات

شارك اتحاد هيئات األوراق المالية 

فــي تنظيــم مؤتمــر االكتتابــات 

Arab IPO Sum-«  2015  األوليــة

 ،2015/10/17 يــوم   »mit 2015

بالتعاون  اســتراتيجي  كشــريك 

بزنــس  بلومبيــرغ  شــركة  مــع 

ويك الشــرق األوســط،. وقد عقد 

المؤتمــر فــي مدينــة دبي وذلك 

بمشاركة مسؤولين وخبراء في 

أســواق المال العربيــة والمحلية. وقد ناقش المؤتمر اســتراتيجيات االصدارات األولية وتطور ســوق االصدارات األولية 

فــي المنطقــة والعالــم وأهميتها كمحرك أساســي للنمو، حيث تم اســتعراض تجارب عدد من الشــركات في هذا 

المجــال باإلضافة إلى تجــارب عدد من الدول في مجال االصدارات األولية.

مؤتمر االكتتابات األولية 2015

عقد اتحــاد األوراق المالية العربية 

بالتعــاون مــع طومســون رويتــرز 

والســلع  الماليــة  األوراق  وهيئــة 

اإلماراتيــة وصنــدوق النقد العربي 

المؤتمــر األول ألســواق رأس المال 

و26   25 أيــام  بدبــي  العربيــة 

 .2014/11/

مناقشــة  المؤتمــر  خــالل  وتــم 

القضايــا  مــن  العديــد  وتغطيــة 

المتعلقة بأســواق رأس المال بما 

فــي ذلك النمو االســتراتيجي ألســواق رأس المال بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، والتعــاون والتكامل 

بين األســواق، وفــرص التجديد والبتــكار، باإلضافة إلى مواضيــع تعزيز الشــفافية والتمويل اإلســالمي ومدى تأثير 

البنيــة التحتية التكنولوجية على تنمية األســواق ...والعديــد من المواضيع األخرى.

المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية
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عقد اتحاد هيئــات األوراق المالية 

العربيــة وصندوق النقــد العربي 

بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون 

 OECD والتنميــة  االقتصــادي 

 IFC الدولية  التمويل  ومؤسســة 

للســلطات  الحوكمــة  منتــدى 

المنطقة  والرقابية في  اإلشرافية 

العربيــة: الفــرص والتحديات في 

مدينــة أبوظبــي بدولــة اإلمــارات 

 -  9 أيــام  المتحــدة  العربيــة 

2016/02/10. وشــارك فــي المنتــدى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصين بهذا المجــال من مختلف المؤسســات 

الدوليــة واإلقليميــة والعربية حيث تم التركيز على دور الهيئات الرقابية في مجــال تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة.

منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية في المنطقة العربية

المؤتمرات و الندوات

نظــم اتحاد هيئات األوراق المالية 

حلقــة   Bloombergو العربيــة 

نقاشــية حول صناديق االستثمار 

وأدوات الدخــل الثابــت بالتعاون 

 BlackRock و Eurex Clearing مع

وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي و

الخليــج  وجمعيــة    DLA Piper

وذلــك  والصكــوك،  للســندات 

7 - 8 /9 /2016 فــي مقــر  يومــي 

Bloomberg بمدينــة دبــي بدولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة. وســلطت الحلقة النقاشــية الضوء على عدد مــن القضايا التي تهم الهيئــات المعنية 

بأســواق راس المال وخاصة فيما يتعلق بأدوات االســتثمار المشــترك وصناديق مؤشــرات التداول )ETFs( باإلضافة 

إلى أدوات الدخل الثابت وغيرها من األمور المرتبطة بعمليات التســوية والتقاص والمشــتقات.

حلقة نقاشية حول صناديق االستثمار وأدوات الدخل الثابت
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الدراسات و التقارير المنشورات

قامــت اللجــان الدائمــة الثــالث التابعــة لالتحاد بتقصــي واقــع قطــاع األوراق المالية ودراســته من جميــع جوانبه، 

مســتعينة في ذلك باألســاليب واألدوات العلمية المختلفة مما ســاهم في توفير تصور مبدئي شــامل عن واقع 

هــذا القطاع الحيوي ومكن من اســتخالص مجموعة النتائــج والتوصيات العلمية تتصل بأوجه التشــابه واالختالف 

فــي كل من األنظمة والقوانيــن والهياكل التنظيمية لقطاعــات األوراق المالية العربية في الدول األعضاء.

 دراسة واقع قطاع األوراق المالية العربية )2009(

بحث التقرير في أهداف برامج التوعية وتعليم المستثمرين وطبيعتها من حيث توفير 

المعلومات والبرامج والتوثيق عن طرق االســتثمار والعمليات الحســابية المســتخدمة 

ضمــن هذا اإلطار باإلضافــة للمعلومات والبرامج حول األدوات االســتثمارية الحديثة. كما 

تطرق التقرير إلى المؤسســات التي تدعم برامج التوعية والتعليم وتقيم هذه البرامج 

مع اإلشــارة إلى أن أكثر برامــج التوعية والتعليم نجاحً على المســتوى الدولي وخاصة 

في تأثيرها على قرارات المســتثمرين. 

 تقرير حول واقع برامج توعية وتعليم المستثمرين بأسواق رأس 
المال العربية ومقارنتها مع بعض التجارب الدولية )2013(

اســتندت هذه الدراســة على المســح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد ومنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية بهذا الشــأن، حيث تم دراسة وتحليل نتائج االستبيان للتوصل إلى 

فهــم أعمق لموضــوع الرقابة على تعامــالت األطراف ذوي العالقة والممارســات العملية 

لــدى أســواق راس المــال العربية في هــذا الجانب. ومما يذكر بأن الدراســة قــد تضمنت 

دراســة المفاهيم األساســية للتعامل مــع األطراف ذوي العالقــة والتعريف وااليضاح عن 

هــذه التعامالت والرقابة عليها وبالتحديد رقابة مجلس إدارة الشــركات وكذلك إجراءات 

اإلنفــاذ المتعلقة بتعامالت األطراف ذوي العالقة.

 دراسة حول التعامالت مع األطراف ذوي العالقة )2013(
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 ،)Financial Markets Infrastructure PFMI(  قامــت األمانــة العامة بإعداد تقرير عن البنية التحتية لألســواق المالية

 )IOSCO( حيــث يلقــي التقرير الضــوء على هذه المبادئ التي صدرت عن المنظمــة الدولية لهيئات األوراق المالية

واللجنــة الدوليــة لتنظيم الدفع والتســوية )CPSS(، وذلــك تنفيذًا لتوصيــات مجموعة العشــرين G20 ومجلس 

االســتقرار المالي. )FSB( ويأتي إعداد هذا التقرير نظرًا لما تحتويه هذه المبادئ من أهمية كبيرة لتنظيم عمليات 

الدفع والتســوية، وحرصً على مواكبة التطورات الدولية على صعيد أنظمة الدفع والمقاصة والتســوية، وتماشــيً 

مــع ما يســتجد منها. كمــا أن الحد من المخاطر التي يمكن أن ترافق هذه العمليــات تعتبر ذات أولوية كبيرة لدى 

الجهات الرقابية، ســواء البنوك المركزية أو هيئات أســواق المال، وتدخل في صلب مهام تلك الجهات.

 تقرير عن مبادئ البنية التحتية لألسواق المالية )2014(

أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية »دراســة مســتوى الشــفافية لدى أسواق رأس 

المال العربية ». وقد اســتندت الدراســة على المســح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد 

بالتعاون مع أعضاء االتحاد، حيث تم دراســة وتحليل نتائج المســح وذلك للّتعّرف على 

واقع أســواق المــال العربّية في مختلــف المجاالت المعنّيــة بتعزيز الّشــفافّية، وخاّصة 

في مجاالت حوكمة الّشــركات واإلفصاح والرقابة، وبشــكل خاص الرقابة على الّتعامل 

الّداخلي.

 دراسة مستوى الشفافية لدى أسواق رأس المال العربية )2014(

صــدر خــالل عــام 2014 دليــل حول تعامــالت األطــراف ذوي العالقــة في منطقة الشــرق 

Guide on Related Party Transactions in the MENA Re-  األوســط وشــمال إفريقيــا 

gion، حيــث جــاء إصدار هذا الدليــل في ضوء التنســيق والعمل المشــترك مع منظمة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD ، وباالســتناد إلــى الدراســة التي أعدتهــا األمانة 

العامــة لالتحــاد حول التعامــالت مع األطــراف ذوي العالقة )RPTs( بالتعــاون مع أعضاء 

االتحاد والتي اســتندت على المســح الذي تم إنجازه بهذا الخصوص.

 دليل حول تعامالت األطراف ذوي العالقة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )2015(
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أصــدر اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية تقرير اإليرادات والنفقات لهيئات األوراق المالية 

وتكاليــف التعامــل لدى أســواق المــال العربية وذلــك تنفيــذا لخطة عمل االتحــاد لعام 

2015. وقد تم من خالل هذا التقرير دراســة أهم المؤشــرات المرتبطة بمكونات اإليرادات 
والنفقات من حيث مصادر االيرادات وأهم أوجه نفقات هيئات األوراق المالية العربية. كما 

تم التركيز على دراســة واقع الرســوم والعموالت التي تتقاضاها هيئات الرقابة العربية، 

ســواء ما يتعلق منها بتســجيل األوراق المالية أو ادراجها وتداولها باإلضافة إلى الرسوم 

األخرى المفروضــة على عدد من الخدمات المالية والترخيص واالعتماد. 

  تقرير حول إيرادات ونفقات هيئات األوراق المالية 
وتكاليف التعامل لدى أسواق المال العربية )2016(

 تعرض الدراســة واقع التمويل اإلســالمي في أســواق المال العربّيــة ومختلف المجاالت 

ذات العالقــة بالجوانــب التشــريعية والتنظيميــة التــي تحكــم عمــل أدوات التمويــل 

اإلســالمي لدى أســواق رأس المال العربيــة باإلضافة إلــى الجوانب المرتبطة باألنشــطة 

االســتثمارية والتمويليــة المعتمــدة وأبــرز الجهــات المصدرة ألدوات التمويل اإلســالمي 

وطبيعــة العقود المصدرة فضاًل عن نشــاط اإلصدارات األوليــة والتداول ألدوات التمويل 

اإلســالمية، والحوافــز التــي تقدم لتشــجيع إصدارات أدوات التمويل اإلســالمي وشــروط 

إدراج الصكوك اإلســالمية والمعاييــر المتعلقة بالتقارير المالية والمعلومات الواجــب اإلفصاح عنها بهذا المجال.

إصدار دراسة أدوات التمويل اإلسالمي 
لدى أسواق رأس المال العربية  )2016(

أصدرت األمانة العامة دراســة العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة 

لها من مؤسســات ســوق رأس المال، حيث قامــت األمانة العامة لالتحاد بدراســة واقع 

حــال هيئــات الرقابــة العربية من حيــث تشــكيلها وارتباطاتها الرســمية وصالحياتها 

ونطاق عملها. وتمثل هذه الدراســة بداية لدراســة شاملة تتعلق بواقع العالقة ما بين 

هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة لرقابتها بما في ذلك مؤسســات سوق رأس 

المال ومصدري األوراق المالية والوســطاء وصناديق االســتثمار وغيرها. 

 دراسة حول العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات 
الخاضعة لها من مؤسسات سوق رأس المال )2016(
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التقارير السنوية المنشورات

عام،  لكل  الختامية  والحسابات  الحسابات  مدقق  وتقرير  السنوي  تقريره  العربية  المالية  األوراق  هيئات  اتحاد  ُيصِدر 

إلى  لالتحاد  السنوي  التقرير  ويشير  السنوي.  اجتماعه  خالل  االتحاد  مجلس  قبل  من  عليه  المصادقة  بعد  وذلك 

الدولي،  والتعاون  والتوعية  والتعليم  واإلنفاذ  األسواق  على  والرقابة  التشريعات  مجاالت  في  األعضاء  أنشطة  أهم 

والدولية.  العربية  والفعاليات  األنشطة  من  بعدد  ومشاركته  االتحاد  قبل  من  المنجزة  األعمال  أبرز  إلى  باإلضافة 
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النشرة اإللكترونية المنشورات

العربية  باللغتين  االتحاد«  »أخبار  الفصلية  اإللكترونية  النشرة  من  األول  العدد  لالتحاد  العامة  األمانة  أطلقت 

العربية  المال  راس  بأسواق  المتعلقة  واألخبار  واألحداث  التطورات  أخر  اإللكترونية  النشرة  وتغطي  واإلنجليزية، 

الجديدة  واإلصدارات  الهامة  األحداث  و  الجديدة  بالتشريعات  يتعلق  فيما  خاصة  و  الجوانب،  مختلف  من  والدولية 

المستثمرين  بالرقابة واإلفصاح واإلنفاذ والتوعية وتعليم  المالية فيما يتعلق  األوراق  اتخذتها هيئات  التي  واالجراءات 

لالتحاد  العامة  األمانة  وأخبار  االتحاد  أخبار  النشرة  تغطي  كما  المال.  راس  بأسواق  المرتبطة  الجوانب  من  وغيرها 

عددا  عشر  خمسة  إصدار  تم  قد  بأنه  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما  المجاالت.  مختلف  في  تنفذها  التي  والمشاريع  والبرامج 

العربية  والبورصات  االتحاد  أعضاء  على  الكترونيا  توزيعها  يتم  حيث  لالتحاد،  الفصلية  اإللكترونية  النشرة  من 

العربية. المال  راس  بأسواق  المهتمة  األخرى  والجهات  والدولية  واإلقليمية  العربية  المؤسسات  من  وعدد 
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الموقع اإللكتروني

أطلقــت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية الموقع اإللكتروني 

الجديــد www.uasa.ae يــوم 22 /05 /2013، وذلــك بعــد أن تــم اســتكمال 

إنشــائه باللغتين العربيــة واإلنجليزية، حيث أصبح الموقــع يضم المعلومات 

األساســية المرتبطــة بعمــل االتحــاد، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة 

بأعضاء االتحاد والتشــريعات التي تحكم عمل هيئــات األوراق المالية العربية 

واإلجــراءات التي تنفذهــا الهيئات األعضاء فيما يتعلق بالتشــريعات والرقابة 

على األســواق وإجــراءات التنفيذ وبرامــج التوعية وحماية المســتثمرين. كما 

يضــم الموقع معلومات عن األحداث الرئيســية وأهم األخبار المتعلقة باالتحاد 

واألعضــاء وكذلك األخبــار المرتبطة بالتطورات اإلقليميــة والعالمية فضاًل عن 

توفير تحديث مستمر لهذه المعلومات وتوفير إمكانية نشر تحذيرات الهيئات 

لحماية المســتثمرين وكذلك توفير نافذة مخصصة الســتخدامات األعضاء لتسهيل التواصل ما بين األعضاء. 

إطالق الموقع اإللكتروني

أطلقت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية يوم 2015/09/01 

النســخة الجديــدة للموقــع اإللكترونــي، حيــث أصبــح الموقع يوفــر امكانية 

الوصول إلى تشريعات األعضاء حسب نوع التشريع المطلوب أو حسب الدول 

 »RSS«األعضــاء. إضافــة إلى ذلك أصبــح الموقع الجديــد يســتخدم تقنية الـ

التــي تمّكــن المســتخدمين من متابعة آخــر األخبار والتحديثات مــع امكانية 

نســخ ونقــل المحتويات إلى مواقع أخرى ووســائل التواصــل االجتماعي. كما 

تــم تســهيل وحمايــة التواصــل بيــن األعضاء مــع امكانيــة تبــادل الملفات 

مباشــرة أو تحميــل أخبار وإصــدارات على الموقع. وإضافة قســم جديد خاص 

باألحــداث واألنشــطة مما يتيــح للمســتخدمين امكانية التســجيل في هذه 

الفعاليات مباشــرة، علما وأنه يمكن تصفح الموقع باســتعمال مختلف أنواع 

وأحجــام ودقة الشاشــات واألجهزة حيث يتميز بمرونة أكبر في التصفح واالنتقال بيــن اللغتين العربية واالنجليزية. 

تحديث الموقع اإللكتروني
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األنظمة و التشريعات

قــرر مجلس اتحاد هيئــات األوراق المالية العربيــة في اجتماعه الثامن الــذي عقد بمدينة 

مراكــش بالمملكــة المغربية يوم 8 مايــو / أيار 2014 تعديل النظام األساســي والنظام 

الداخلــي لالتحــاد. وقــد تضمنــت التعديالت جوانــب هامة عديــدة منها إعــادة النظر في 

اللجان الدائمة المشــكلة بموجب النظام األساســي لالتحاد بحيث يتولى مجلس االتحاد 

اتخــاذ مــا يــراه مناســبً بشــأن تشــكيل لجنــة تنفيذيــة لالتحــاد أو أي لجان أخــرى يراها 

مناســبة، على أن يقوم بتحديد مهامها وطرق تشــكيلها ومدتها وأي أمور أخرى تتعلق 

باجتماعاتهــا. كما شــملت التعديالت فتح المجال أمام عضوية المؤسســات ذات العالقة 

بأســواق راس المال، وذلك على شــكل أعضاء منتســبين، واســتحداث عضوية جديدة، وهي عضوية مراقب، بهدف 

اســتقطاب مؤسســات عربية و إقليمية ودولية ذات العالقة بأســواق راس المال، األمر الذي سيســهم في تعزيز دور 

االتحــاد علــى مختلــف األصعدة خاصة الدوليــة منها. ويذكر أن التعديالت قد شــملت أيضً تعديل المــواد المتعلقة 

بالشــؤون المالية لالتحــاد وخاصة تلك المرتبط بتغطية عجز ميزانيــة االتحاد لتعكس واقع الحال.

تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي لالتحاد

وافــق مجلس ادارة المنظمة الدولية لهيئات االوراق المالية  IOSCO  على طلب عضوية اتحاد 

هيئــات االوراق الماليــة العربيــة بمنظمة  الــ IOSCO  وذلك بوجب قــرار مجلس ادارة المنظمة 

الذي عقد بمدينة ســيدني – استراليا في 22/مارس/2013

  IOSCO  اإلنظمام إلى المنظمة الدولية لهيئات االوراق المالية

التعاون الدولي

التعاون الدولي

عدلــت المنظمــة الدولية لهيئــات األوراق المالية )أيســكو(  عضوية اتحاد هيئــات األوراق الماليــة العربية من عضو 

منتســب إلى عضو مشــارك وذلك بموجب التعديالت التي أقرتها هذه المنظمة على أنظمتها. كما دعت المنظمة 

االتحــاد للمشــاركة فــي اللجان اإلقليميــة المتخصصة لهذه المنظمة بما فــي ذلك اللجنة الرئاســية ولجنة إفريقيا 

والشرق األوســط ولجنة النمو واألسواق الناشئة.

تعديل عضوية االتحاد بالمنظمة الدولية 
  IOSCO  لهيئات االوراق المالية
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التعاون الدولي

تربــط االتحــاد عالقات وثيقــة بمنظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية ترجمت 

مــن خالل تنظيــم عدد من الفعاليات واألنشــطة المشــتركة حــول عدد من 

المواضيــع، من أهمها تنظيم منتدى الحوكمة للجهات الرقابية واالشــرافية 

فــي المنطقــة العربية وكذلك اعداد دليل حول تعامالت األطراف ذوي العالقة باألســواق المالية العربية وتم  نشــره 

. OECD بالتعاون مــا بين االتحاد ومنظمة الـ

  OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تنظيم عدد مــن اللقاءات حول موضوع الحوكمة

  IFC  مؤسسة التمويل الدولية

ليما/ مدينة  في  عقد  الذي  اجتماعها  في  األيسكو  لمنظمة  الرئاسية  اللجنة  وافقت 

بحيث  للمنظمة  الداخلية  األنظمة  تعديل  على   2016/05/12-8 الفترة  خالل  البيرو 

قرار  ويأتي  المنظمة.  لدى  المعتمدة  الرسمية  اللغات  إلى  العربية  اللغة  تضاف 

التي  للجهود  كثمرة  لها  رسمية  كلغة  العربية  اللغة  باعتماد  األيوسكو  منظمة 

الدور  على  يؤكد  مما  المجال.  هذا  في  لالتحاد  العامة  واألمانة  االتحاد  أعضاء  بذلها 

المنظمة. االتحاد بهذه  الهام والفاعل ألعضاء 

اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لدى المنظمة 
  IOSCO  الدولية لهيئات االوراق المالية

التعاون في عدد من المجاالت والمؤتمر األول لالتحاد وتوقيع مذكرة تفاهم مشــترك.

  AMF  صندوق النقد العربي
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التعاون الدولي

المشــاركة باجتماعات اللجنة وعقد لقاءمشــترك بهدف التعاون المستقبلي.

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 
  COMCEC   لمنظمة التعاون اإلسالمي

عقد لقاءات مشــتركة بهــدف تعزيز التعاون بين االتحادين.

  AFE  اتحاد البورصات العربية

تنظيم عدد من اللقاءات واألنشــطة

  Bloomberg  بلومبرغ
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الرئاسة واألمانة العامة لالتحاد
خالل الفترة 2007 - 2017
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رئاسة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية خالل الفترة 2007 - 2017

هيئة األوراق المالية

20
07

المملكة األردنية الهاشمية

هيئة األوراق المالية والسلع 

20
08

اإلمارات العربية المتحدة

هيئة السوق المالية

20
09

المملكة العربية السعودية

هيئة األوراق واألسواق المالية

20
10

الجمهورية العربية السورية

الهيئة العامة لسوق المال

20
11

سلطنة عمان

هيئة قطر لألسواق المالية

20
12

دولة قطر

 هيئة أسواق المال

20
13

دولة الكويت

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

20
14

المملكة المغربية

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

20
15

الجمهورية الجزائرية

الهيئة العامة للرقابة المالية

20
16

جمهورية مصر العربية
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األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية خالل الفترة 2007 - 2017

سعادة / عبد اهلل سالم الطريفي

أمين عام االتحاد خالل الفترة 2007 - 2010

سعادة / صالح سالم الحليان

 أمين عام االتحاد خالل عام 2011

سعادة / جليـــل طــــريـــف

أمين عام االتحادمنذ عام  2012
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أعضاء اإلتحاد
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العاملون األعضاء 

االنضمام  تاريخ 
لالتحاد

اإللكتروني الموقع  الرقابية الجهة  الدولة

2007  www.jsc.gov.jo هيئة األوراق المالية المملكة األردنية الهاشمية

2007 www.sca.gov.ae  هيئة األوراق المالية
والسلع االمارات العربية المتحدة

2014 www.cmf.tn هيئة السوق المالية الجمهورية التونسية

2007  www.cosob.org  لجنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها الجمهورية الجزائرية

2007 www.cma.org.sa هيئة السوق المالية المملكة العربية السعودية

2007 www.scfms.sy  هيئة األوراق واألسواق
المالية الجمهورية العربية السورية

2007  www.isc.gov.iq هيئة األوراق المالية الجمهورية العراقية
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االنضمام  تاريخ 
لالتحاد

اإللكتروني الموقع  الرقابية الجهة  الدولة

2007 www.cma.gov.om الهيئة العامة لسوق المال سلطنة عمان

2007  www.pcma.ps هيئة سوق رأس المال دولة فلسطين

2007  www.qfma.org.qa هيئة قطر لألسواق المالية دولة قطر

2007 www.kuwaitcma.org دولة الكويت هيئة أسواق المال

2013  www.cma.gov.lb هيئة األسواق المالية الجمهورية اللبنانية

2010 www.lsm.ly سوق المال الليبي الجمهورية الليبية

2007 www.efsa.gov.eg الهيئة العامة للرقابة المالية جمهورية مصر العربية

2010 www.ammc.ma الهيئة المغربية لسوق 
الرساميل المملكة المغربية



62

المنتسبون األعضاء 

االنضمــام  تاريــخ 
لالتحاد

اإللكتروني الموقع  لجهة ا

2014 www.bse.com.lb بورصة بيروت

2014 www.maqasa.com الشركة الكويتية للمقاصة

2007 www.dfsa.ae سلطة دبي للخدمات المالية

المراقبون األعضاء 

االنضمام  تاريخ 
لالتحاد

اإللكتروني الموقع  لجهة ا

2014 www.amf.org.ae صندوق النقد العربي
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الهيكل التنظيمي
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الهيكل التنظيمي لالتحاد



67



68



69

ملخص انجازات االتحاد
خالل الفترة 2007 -2017
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ملخص انجازات االتحاد

2007

ملتقى وسطاء األوراق المالية العرب  2007/12/09

2008

ندوة حول اإلعالم االقتصادي واألسواق المالية - األردن 2008/10/21

2009

ندوة حول »اإلعالم االقتصادي واألسواق المالية« – ُعمان 2009/01/09

 برنامج تدريبي حول »قطاع األوراق المالية ومكوناته.
»التنظيمية والقانونية 2009/05/27-26

 برنامج تدريبي حول »عمليات شركات الوساطة والخدمات
»المالية 2009/12/20-18

اصدار دراسة واقع قطاع األوراق المالية العربية 2009/12/22

2010

برنامج تدريبي حول عمليات الصناديق االستثمارية 2010/07/20-18

 برنامج تدريبي حول »المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية 2010/11/10-06

2012

 برنامج تدريبي بعنوان الرقابة الفاعلة وتطوير أسواق رأس
المال 2012/09/27-23

مؤتمر اليورو موني في قطر 2012/12/12-11
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2013

 انضمام اتحاد هيئات االوراق المالية العربية إلى منظمة
2013/03/22    األيوسكو

 برنامج التبادل الثنائي األول حول »االفصاح واالفصاح
»االلكتروني 2013/05/20

إطالق الموقع اإللكتروني لالتحاد 2013/05/22

 برنامج التبادل الثنائي الثاني حول أنظمة التفتيش
 والتحقيق واإلنفاذ على الجهات الخاضعة برقابة الهيئة

وأساليب إدارتها
2013/05/30-29

 برنامج التبادل الثنائي الثالث حول إجراءات حل المنازعات
والتحكيم 2013/12/15

 تقرير حول واقع برامج توعية وتعليم المستثمرين بأسواق
راس المال العربية ومقارنتها مع بعض التجارب الدولية 2013/12/18

2014

 برنامج التبادل الثنائي الرابع حول عمليات الرقابة لدى
هيئة السوق المالية السعودية

2014/02/26-25

تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي لالتحاد 2014/05/08

دراسة حول التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 2014/06/15

ندوة حول دور األسواق المالية في االقتصاد الوطني 2014/09/10

»برنامج التبادل الثنائي الخامس حول »التحليل الفني 2014/10/20-19

المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية 2014/11/26-25

التوقيع على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي 2014/11/26-25

اصدار تقرير عن مبادئ البنية التحتية لألسواق المالية 2014/10/14
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 دليل حول تعامالت األطراف ذوي العالقة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

2014/10/14

2015

 اصدار دراسة مستوى الشفافية لدى أسواق رأس المال
العربية 2015/03/23

 التدريب العملي األول حول »عمليات الرقابة لدى هيئة
09-2015/06/11 األوراق المالية األردنية

اطالق النسخة الجديدة للموقع اإللكتروني لالتحاد 2015/09/01

مؤتمر االكتتابات األولية 2015 2015/10/17

 التدريب العملي الثاني حول اإلعالم وتوعية المستثمر
26-2015/10/27 والرقابة واإلفصاح

2016

 منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية في المنطقة
العربية: الفرص والتحديات

2016/02/10-9

 إصدار دراسة أدوات التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس
المال العربية 2016/03/17

 إصدار الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية
العربية لألعوام 2016 – 2020

2016/04/24

IOSCO اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لدى الـ 2016/05/10

 تقرير حول إيرادات ونفقات هيئات األوراق المالية وتكاليف
 التعامل لدى أسواق المال العربية

2016/06/05

 دراسة حول العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات
  الخاضعة لها من مؤسسات سوق رأس المال

2016/06/05

7-2016/9/8 حلقة نقاشية حول صناديق االستثمار وأدوات الدخل الثابت

 التدريب العملي الثالث حول » أساسيات الرقابة واإلشراف
على سوق المال 2016/10/20 -18
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w w w . u a s a . a e
إتحاد هيئات األوراق المالية العربية
صندوق بريد: 117555 دبي، إ.ع.م

مباشر: 0056 290 4 971+ 
فاكس: 0050 290 4 971+ 

info@uasa.ae :البريد اإللكتروني


