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ي�س��رين اأن اأق��دم التقري��ر ال�س��نوي الحت��اد هيئ��ات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة لع��ام 2019 وال��ذي يت�سمن 
ا�س��تعرا�س اأه��م التط��ورات الت��ي �س��هدتها اأ�س��واق را���س امل��ال 
العربية والدولية واأهم االأعمال التي اأجنزها االحتاد. لقد �سهد 
ع��ام 2019 تط��ورات واأحداث هامة انعك�س��ت على اأداء اأ�س��واق 
امل��ال العاملي��ة. فعل��ى ال�سعي��د ال��دويل، وبالرغم م��ن التكهنات 
واملخ��اوف الت��ي ارتبط��ت بتوقع��ات النم��و االقت�س��ادي العاملي، 
واآث��ار اندالع حروب التجارة الدولي��ة، وكذلك املخاوف من اآثار 
�سيا�س��ات بن��ك االحتياط��ي االأمريك��ي، اإال اأن االأ�س��واق املالي��ة 
الدولية قد متكنت من حتقيق مكا�سب يف جممل موؤ�سراتها مما 

يعزز الثقة بهذه االأ�س��واق ودورها يف دعم النمو االقت�سادي.

وعل��ى �سعيد هيئ��ات الرقابة العربية، فقد ا�س��تمرت خالل عام 
2019 يف حتقي��ق اجن��ازات هامة يف جم��االت الرقابة وحتديث 

الت�س��ريعات والتنظيم واالإنفاذ، وو�سع االأطر واالآليات املنا�س��بة 
لتعزي��ز قدراته��ا الرقابي��ة وتطوي��ر قواعد ال�س��فافية واالإف�ساح 
واحلوكم��ة والتعلي��م والتوعي��ة وذل��ك ل�سم��ان ا�س��تقرار وتوازن 
االأ�س��واق املالي��ة. كما حر�س��ت الهيئات االأع�س��اء باالحتاد على 
والتحدي��ث  التطوي��ر  جم��االت  يف  ملمو�س��ة  بخط��وات  التق��دم 
وتنمي��ة امله��ارات واالرتقاء باالأنظمة املالية الت��ي حتكم اأعمالها 
مب��ا ين�س��جم م��ع اأف�س��ل املمار�س��ات واملعاي��ر الدولي��ة، وكذلك 
اتخ��اذ التدابر الالزمة لت�س��جيع ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية 
احلديث��ة والرقمن��ة وتكنولوجي��ا البلوك�س��ن مب��ا يخ��دم اأ�س��واق 

را�س املال.

تفر���س التط��ورات الدولي��ة يف خمتل��ف االأ�سعدة على االأ�س��واق 
املالي��ة العربي��ة املزي��د م��ن العم��ل يف جم��االت ع��دة وخا�سة ما 
يتعلق منها مبواجهة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها االأ�سواق 
املالي��ة، ومن �سمنها املخاطر واجلرائم االإلكرتونية مما يتطلب 

تعزي��ز البني��ة املالي��ة التحتي��ة وتطبي��ق املبادئ الدولي��ة يف هذا 
املج��ال وذلك لزي��ادة مقاومة االأ�س��واق املالية ملختل��ف املخاطر 
املحتمل��ة. كما اأ�سبح التوجه نحو ت�س��جيع اإ�سدار اأدوات التمويل 
الت��ي تراع��ي املتطلب��ات الدولية واأف�س��ل املمار�س��ات العاملية يف 
يف  وخا�س��ة  الوطني��ة،  االقت�س��ادات  ا�س��تدامة  تعزي��ز  جم��ال 
وكذل��ك  االجتماعي��ة،  وامل�س��وؤولية  والبيئ��ة  احلوكم��ة  جم��االت 
حتديث الت�سريعات ال�ستيعاب مثل هذه التطورات حمط اهتمام 
دويل كب��ر، مم��ا يتطلب ت�سافر جهود اأ�س��واق امل��ال العربية مع 
خمتل��ف اجله��ات ذات العالقة ومب��ا يعود بالفائدة على اأ�س��واق 
را���س املال العربية ويخدم امل�س��روعات واملبادرات ذات العالقة 

يف دولنا.

للخط��ة  الراب��ع  الع��ام  ميث��ل  وال��ذي   ،2019 ع��ام  �س��هد  لق��د 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد، حمطات مهمة يف اإط��ار تنفيذ اأهداف 
تعزي��ز  يف  االحت��اد  اأع�س��اء  ا�س��تمر  فق��د  اخلط��ة،  ومب��ادرات 
 ،IOSCO مكانته��م يف املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالية
حي��ث حافظ��وا على ثالث��ة مقاعد مبجل���س اإدارة املنظمة مبا يف 
ذل��ك موق��ع نائ��ب رئي���س جمل���س اإدارة املنظم��ة ورئا�س��ة جلنة 
النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة )GEMC(، وهي اأكرب جلان املنظمة، 
وكذل��ك موق��ع نائب رئي���س اللجن��ة االإقليمي��ة الأفريقيا وال�س��رق 
االأو�س��ط)AMERC( . كما �س��هد العام املا�سي تعاونًا وثيقًا مع 
ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمية والدولي��ة، مبا يف ذلك 
منظم��ة التعاون االقت�س��ادي والتنمية )OECD(، وكذلك قيام 
االحت��اد بتعزيز التعاون مع اللجن��ة الدائمة للتعاون االقت�سادي 
والتج��اري لدول منظمة التعاون االإ�س��المي COMCEC بهدف 
زي��ادة تب��ادل اخل��ربات يف جم��ال التموي��ل االإ�س��المي، ومعه��د 
التموي��ل ال��دويل )IIF( و�سن��دوق النق��د العرب��ي وغره��ا م��ن 

املوؤ�س�س��ات الدولية ذات العالقة.

كلمة رئيس االتحاد
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محمد صالح الحوراني

ويف جمال تعزيز التعاون ما بن اأع�ساء االحتاد، فقد حفل عام 
2019 بالعديد من االأن�س��طة والفعاليات على جميع امل�س��تويات، 

فقد ا�س��تكملت ف��رق العمل التي مت ت�س��كيلها عام 2019 باإجناز 
االأعمال التي كلفت بها حيث مت االنتهاء من و�سع قواعد ومبادئ 
عام��ة تتعلق باالإ�سدارات االأولية واالإدراج وكذلك اإ�سدار قواعد 
عام��ة لالإف�س��اح ع��ن التعام��ل الداخل��ي. كم��ا ا�س��تكملت ف��رق 
العم��ل م��ن و�سع قواع��د ا�سرت�س��ادية لالرتقاء بامل�س��توى املهني 
لل�س��ركات واجلهات العاملة باالأ�س��واق املالي��ة العربية. هذا وقد 
قام��ت االأمان��ة العامة لالحتاد بن�س��ر ه��ذه القواعد عل��ى املوقع 
االإلك��رتوين لالحت��اد، كم��ا ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد 
يف جم��ال التع��اون ما بن اأع�س��اء االحتاد من متابعة ا�س��تكمال 
االإجراءات الالزمة للتوقيع على مذكرة تفاهم م�س��رتكة للتعاون 
م��ا بن اأع�س��اء االحتاد، حيث ا�س��تكمل غالبي��ة اأع�ساء االحتاد 
االإج��راءات الالزم��ة لديه��م به��ذا اخل�سو���س متهي��دًا لتوقي��ع 

املذكرة ح�سب االأ�سول. 

ويف جم��ال تعزي��ز وبناء الق��درات الذاتية الأع�س��اء االحتاد فقد 
ا�س��تمر االحتاد بتنظي��م عدد من الربامج والن��دوات وامللتقيات 
بالتع��اون مع موؤ�س�س��ات عربية واإقليمية ودولي��ة مرموقة تناولت 
خمتلف املجاالت التي تهم اأ�سواق را�س املال العربية وخا�سة يف 
جمال التكنولوجيا املالي��ة والتوعية والتعليم واحلوكمة والرقابة 
االإ�س��المي  والتموي��ل  امل�س��رتك  اال�س��تثمار  واأدوات  واالإنف��اذ 
ومكافح��ة اجلرائ��م املالية واملخاط��ر يف اخلدمات املالية. ومما 
يذك��ر ب��اأن ع��ام 2019 قد �س��هد تنفي��ذ اأكرب عدد م��ن الربامج 

التدريبية وذلك منذ تاأ�سي���س االحتاد عام 2007. 

وحماي��ة  والتوعي��ة  التعلي��م  جم��ال  يف  التع��اون  �سعي��د  وعل��ى 
امل�س��تثمرين، ا�س��تمر االحت��اد بتحديث البواب��ة االإلكرتونية التي 
اأطلقه��ا ع��ام 2018 وذلك لتمكن جميع اجله��ات املهتمة ملتابعة 

اآخ��ر التطورات يف جمال التعلي��م والتوعية لدى اأع�ساء االحتاد 
باالإ�ساف��ة اإىل التط��ورات الدولي��ة احلديثة يف ه��ذا املجال. كما 
ق��ام االحت��اد بالتعاون مع اأع�س��اءه باإ�سافة اللغة الفرن�س��ية اإىل 
قامو���س امل�سطلح��ات املالي��ة بحي��ث اأ�سب��ح القامو���س يعر���س 

باللغات العربية واالإجنليزية والفرن�س��ية.

و�سم��ن اإط��ار التح�سر الإع��داد اخلطة اال�س��رتاتيجية لالأعوام 
2021-2015 اجلدي��دة لالحت��اد، فقد بداأ فريق العمل امل�س��كل 

مبوجب قرار جمل���س االحتاد باجتماعه االأخر يف عّمان بالعمل 
عل��ى حت�س��ر اخلط��ة والتوا�س��ل م��ع اأع�س��اء االحت��اد للتع��رف 
عل��ى متطلباته��م متهي��دًا الإجن��از اخلط��ة مب��ا يلب��ي طموحاتهم 
وتطلعاته��م، حي��ث �س��يتم عر���س اخلط��ة عل��ى جمل���س االحتاد 

القادم الإقرارها.

ناأمل اأن ي�س��تمر ن�س��اط االحتاد خالل عام 2020 بنف���س الزخم 
لتحقي��ق املزي��د من اأه��داف وتطلعات االأع�س��اء وتعزيز التعاون 
والتن�س��يق امل�سرتك بينها ومبا يعود بالفائدة واخلر على اأ�سواق 
را���س امل��ال العربي��ة. وي�س��رين بهذه املنا�س��بة اأن اأتق��دم بجزيل 
الت��ي  الثق��ة  اأع�س��اء االحت��اد عل��ى  لل�س��ادة  واالمتن��ان  ال�س��كر 
منحوين اإياه��ا وعلى تعاونهم ودعمهم لالحتاد ولالأمانة العامة 
لالحت��اد طيل��ة ف��رتة رئا�س��تي. ه��ذا واأتق��دم باأطي��ب االأمني��ات 
بالنج��اح والتوفي��ق لرئا�س��ة االحت��اد اجلدي��دة، �س��ائاًل امل��وىل 
ع��زَّ وجل التوفيق وال�س��داد واأن تنع��م بالدنا العربية با�س��تمرار 

التقدم واالزدهار.

كلمة رئيس االتحاد
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ا�س��تمرت االأمانة العام��ة لالحتاد اإجن��از املهام املوكلة 
اإليها مبوجب اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد بالتعاون 
م��ع اأع�س��اء االحت��اد واللج��ان امل�س��كلة له��ذه الغاية. ف�سم��ن اإطار 
حم��ور تعزي��ز التع��اون والتوا�سل ب��ن الهيئات االأع�س��اء باالحتاد، 
تابعت االأمانة العامة التوا�سل مع اأع�ساء االحتاد ب�س��اأن ا�س��تكمال 
االإج��راءات الالزم��ة لديه��م للتوقي��ع عل��ى مذكرة تفاه��م متعددة 
االأط��راف ب��ن الهيئ��ات االأع�س��اء باالحت��اد والت��ي اأقرها جمل���س 
االحتاد باجتماعه االأخر مبدينة عّمان. و�سمن هذا االإطار، اأبدت 
غالبي��ة االأع�س��اء ا�س��تعدادها للتوقيع على املذكرة ح�س��ب االأ�سول 
وذل��ك يف �سوء ا�س��تكمالها لالإجراءات الالزمة لديه��ا. وعليه فاإن 
املذكرة معرو�سة على جمل�سكم املوقر التخاذ ما يلزم ب�ساأن التوقيع 
عليها متهيدًا لبدء العمل بها ومبا يعزز التعاون بن اأع�ساء االحتاد.

كم��ا قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد �سمن حم��ور تعزي��ز التعاون 
ب��ن اأع�س��اء االحت��اد من اإ�س��دار جمموعة م��ن القواع��د واملبادئ 
اال�سرت�سادية التي اأقرها جمل�س االحتاد باجتماعه االأخر وبالتعاون 
م��ع فرق العمل امل�س��كلة لهذه الغاية واأع�ساء االحت��اد. و�سمن هذا 
االإط��ار، مت اإ�سدار قواعد ا�سرت�س��ادية لالإ�سدار واالإدراج باأ�س��واق 
االأوراق املالي��ة العربي��ة غط��ت اجلوان��ب املتعلق��ة باإ�س��دار وط��رح 
االأوراق املالية ون�سر املعلومات واإ�سدار �سناديق اال�ستثمار وحتديد 
�س��روط االإدراج وتعلي��ق اأو اإلغ��اء االإدراج وكذل��ك اإدراج ال�س��ندات 
و�سنادي��ق اال�س��تثمار باالإ�ساف��ة اإىل قواع��د تتعل��ق ب��اإدراج وتداول 
االإ�س��دارات االأجنبي��ة. كم��ا مت اإ�س��دار قواع��د عامة ا�سرت�س��ادية 
تتعلق باالإف�ساح، حيث �س��ملت االإف�ساح يف تقرير جمل���س االإدارة 
وعن االأحداث اجلوهرية وملكية االأوراق املالية واالإف�ساح امل�س��تمر 
وكذل��ك التعامل الداخلي والغرام��ات واالإنفاذ. كما مت اإ�سدار دليل 
ح��ول االإج��راءات الواج��ب اتباعه��ا للح��د م��ن خمالف��ات التداول 
بن��اء عل��ى املعلوم��ات الداخلي��ة والنم��اذج امل�س��تخدمة لالإف�س��اح 
ع��ن املعلومات الداخلي��ة. كما مت �سمن حمور التع��اون بن اأع�ساء 

االحتاد اإ�سدار قواعد ا�سرت�سادية للحد االأدنى للمتطلبات الواجب 
توافرها يف اجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية حيث ت�سمنت 
القواع��د اإطار ع��ام وقواعد عامة لل�س��ركات املرخ�س لها وحتديد 
املعاي��ر الت��ي تعتمدها اجله��ات الرقابي��ة املتعلقة باالأهلي��ة املالية 
ومعاي��ر الكف��اءة ومعاي��ر النزاه��ة واالأمانة واالمتث��ال. وت�سمنت 
اأي�سًا الوظائف واجبة الت�سجيل واملتطلبات العامة ملمار�سة االأعمال 
واجلوانب املتعلقة بحفظ ال�سجالت والتوقف عن ممار�سة االأعمال 

واإلغاء الرتخي�س والعقوبات.

و�سمن هذا االإطار، قامت االأمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع فرق 
العمل الأع�ساء االحتاد من اإ�سدار القواعد اال�سرت�س��ادية لل�س��لوك 
املهني ملن�سوبي هيئات االأوراق املالية العربية حيث ت�سمنت معاير 
ا�سرت�سادية لل�س��لوك املهني ميكن الأع�ساء االحتاد اال�سرت�ساد بها 
ومبا يتنا�س��ب مع االأنظمة والت�س��ريعات النافذة لديهم. فقد غطت 
ه��ذه القواع��د الق�ساي��ا املتعلق��ة بااللتزام��ات الوظيفي��ة وتعار�س 
امل�سال��ح و�سواب��ط العم��ل خ��ارج الهيئ��ة والتبلي��غ ع��ن املخالفات 
واالأن�س��طة غ��ر القانوني��ة وغرها من االأح��كام. وتتويج��ًا للجهود 
واالأعم��ال التي مت اإجنازها �سمن اإطار حمور االن�س��جام والتقارب 
ب��ن ت�س��ريعات ال��دول االأع�س��اء باالحتاد، فق��د ا�س��تكملت االأمانة 
العام��ة لالحت��اد العم��ل باإ�س��دار دلي��ل للقواع��د العام��ة واملب��ادئ 
اال�سرت�س��ادية املعتمدة الأ�سواق را�س املال العربية، حيث ي�سم هذا 
الدلي��ل جمي��ع القواعد واملبادئ العامة التي اأقرها جمل���س االحتاد 

وذلك لت�سهيل الو�سول اإليها من قبل االأع�ساء واملهتمن.

ويف جمال بناء القدرات الذاتية، فقد اأولت االأمانة العامة لالحتاد 
ه��ذا اجلان��ب اهتمام��ًا خا�س��ًا لتلبية املتطلب��ات املختلف��ة الأع�ساء 
االحت��اد يف هذا املج��ال. فقد قامت االأمان��ة العامة لالحتاد خالل 
الع��ام املا�س��ي بتنفيذ برام��ج تدريبية خم�س�سة لل��دول االأع�ساء 
باالحتاد، حيث تناولت هذه الربامج خمتلف املجاالت واالحتياجات 
التدريبي��ة خا�س��ة م��ا يتعلق منه��ا مبوا�سيع املخاط��ر يف اخلدمات 
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جليـــل طريـــف

كلمة األمين العام

املالي��ة واكت�س��اف ومالحق��ة اجلرائم املالي��ة واالإلكرتونية باالأ�س��واق 
املالي��ة والرقابة واالإنف��اذ يف احلوكمة باالإ�سافة اإىل جماالت الرقابة 
والتفتي���س وال�سكوك واأدوات التمويل االإ�س��المي، كما �سملت برامج 
متخ�س�سة حول التكنولوجيا املالية والبلوك�س��ن والت�سوية والتقا�س 
وغره��ا. كم��ا قام��ت االأمان��ة العام��ة �سم��ن ه��ذا االإط��ار بت�سميم 
جمموعة م��ن الربامج ت�سم اأكرث من )65( برناجمًا متخ�س�سًا يف 
خمتل��ف اجلوانب التي ته��م هيئات االأوراق املالي��ة العربية واجلهات 
االأخرى ذات العالقة باأ�س��واق املال، حيث �س��يتم تنفيذ هذه الربامج 
وف��ق متطلب��ات اأع�س��اء االحت��اد واجله��ات االأخ��رى ذات العالق��ة. 
كم��ا قام��ت االأمانة العامة لالحتاد بامل�س��اركة بالعدي��د من اللقاءات 
والفعالي��ات واملوؤمت��رات م��ن بينه��ا تنظي��م املوؤمت��ر الث��اين الأ�س��واق 
را���س امل��ال العربي��ة مبدينة عّمان مب�س��اركة عدد كبر م��ن اخلرباء 
واملخت�س��ن وعدد من الهيئات الرقابية العربية واملوؤ�س�س��ات املحلية 

والدولية واالإقليمية والعربية.

 وعل��ى ال�سعي��د الدويل، ا�س��تمرت االأمان��ة العامة لالحت��اد بدورها 
يف تعزي��ز التع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات الدولي��ة واالإقليمي��ة والعربية ومبا 
يخ��دم اأع�ساء االحتاد، حيث ا�س��تمرت بالتوا�سل م��ع االأمانة العامة 
ملنظمة االأي�س��كو )IOSCO( مل�س��اعدة االأع�ساء غر املن�سمن لهذه 
املنظم��ة لالن�سم��ام له��ا والتوا�س��ل م��ع االأع�ساء غ��ر املوقعن على 
مذك��رة التفاه��م متع��ددة االأط��راف لتمكينهم من اإمت��ام ذلك، كما 
عززت االأمانة العامة لالحتاد تعاونها مع منظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية )OECD( مبا يف ذلك امل�ساركة بفريق عمل املنظمة املعني 
 MENA بحوكمة ال�سركات يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا
الذي يبحث عدد من الق�سايا التي تهم املنطقة وخا�سة حتقيق تنمية 
اقت�سادي��ة م�س��تدامة م��ن خالل مراع��اة حتقيق اجلوان��ب املرتبطة 
باحلوكمة واالقت�ساد االأخ�سر وحتقيق التوازن بن اجلن�سن يف اإدارة 
 )SOEs( ال�سركات وتعزيز حوكمة ال�سركات اململوكة من احلكومة
اإ�سافة اإىل حتقيق مبادئ احلوكمة ملجموعة دول الع�سرين – منظمة 

التع��اون االقت�س��ادي والتنمي��ة G20-OECD.  كما �س��اركت االأمانة 
 Financial العام��ة بفري��ق العم��ل االإقليم��ي لتعزي��ز ال�س��مول امل��ايل
Inclusion Task Force وكذل��ك االن�سم��ام كع�سو ملجموعة العمل 

 Regional FinTech Working االإقليمي��ة للتقنيات املالية احلديثة
Group التي اأطلقها �سندوق النقد العربي.

لق��د حفل عام 2019 بن�س��اط ملح��وظ على خمتلف امل�س��تويات وقد 
كان للدعم وامل�س��اندة الذي حظيت بهما االأمانة العامة لالحتاد من 
اأع�ساء االحتاد اأكرب االأثر يف ت�سهيل قيامها بدورها املطلوب وتنفيذ 
امله��ام املوكل��ة اإليه��ا. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكرب لالحت��اد يف تعزيز 
التعاون امل�سرتك بن هيئات االأوراق املالية العربية والقيام بدور فاعل 

يف هذا املجال ومب�ساركة جميع االأطراف ذات العالقة. 

اأرجو اأن ت�سمحوا يل بتقدمي ال�سكر واالمتنان لرئا�سة االحتاد للدورة 
الثالثة ع�س��رة على توجيهاته��ا وحر�سها االأكيد عل��ى تطوير االحتاد 
وكذل��ك لل�س��ادة اأع�س��اء االحتاد عل��ى تعاونهم املتوا�سل م��ع االأمانة 
العام��ة لالحت��اد. وال يفوتن��ي تقدمي ال�س��كر واالمتنان لهيئ��ة االأوراق 
املالي��ة وال�س��لع بدول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة، دول��ة املقر، للدعم 

ال�سخي الذي تقدمه لالحتاد ولالأمانة العامة لالحتاد.
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حققت االأ�سواق املالية الدولية اأداًء قويًا هو االأف�سل منذ اندالع االأزمة املالية العاملية عام 2008 وذلك بالرغم من خمازف امل�ستثمرين التي �سادت 
واملتعلق��ة بانت�س��ار احل��روب التجارية وحتذيرات الرتاجع يف معدالت النم��و باقت�سادات الدول الكبرة. فقد حقق الرقم القيا�س��ي املركب ملورجن 
�ستانلي MSCI لالأ�سواق العاملية منوًا و�سل اإىل نحو 24 % لعام 2019 مقارنة مع عام 2018، حيث ميثل ذلك اأف�سل اأداء منذ عام 2009. ويعود 

هذا االأداء القوي اإىل تعايف قطاع �سركات التكنولوجيا االأمريكية العمالقة وكذلك تعايف منطقة اأوروبا واآ�سيا.

لقد �س��هد عام 2019 منوًا وا�سحًا انعك���س على موؤ�س��رات االأ�سواق العاملية ب�سكل ملحوظ، اإذ ت�سر البيانات ال�سادرة عن احتاد البور�سات العاملي 
WFE اإىل اأن االأ�سواق املالية الدولية قد حققت ارتفاعات مهمة يف جممل القيمة ال�سوقية. فقد و�سلت القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية اإىل 

94.3 ترليون دوالر مقارنة مع 74.5 ترليون دوالر عام 2018، اأي بارتفاع ن�سبة 26.6 %. وقد �سكلت االأ�سواق االأمريكية نحو 44.1 %  من جممل 

القيمة ال�سوقية العاملية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة 32.9 %، واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة 23.0 %.

ال�سكل البياين رقم )1(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية

 للفرتة 2012 – 2019 

      
 

   
      
               

   
        

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي       
                                                       

اأم��ا بخ�سو���س اأحج��ام التداول، فقد بلغت لعام 2019 نحو 101.6 ترليون دوالر مقابل 97.4 ترليون دوالر لعام 2019، اأي بارتفاع ن�س��بة 4.3 %.  
وقد �سكلت اأحجام التعامل باالأ�سواق االأمريكية ما ن�سبة 57.0 % من حجم التعامالت الدولية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة 31.9 % 

واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة 11.1 %.

ال�سكل البياين رقم )2(
اأحجام التداول لالأ�سواق املالية العاملية

 للفرتة 2012 – 2019 

     
                                                                                                  

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي
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اجلدول رقم )1(
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول لالأ�سواق املالية العاملية

اأحجام التداول  )ترليون - دوالر اأمريكي(القيمة ال�سوقية  )ترليون - دوالر اأمريكي(ب
201251.160.0

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201670.184.8

201785.382.8

201874.597.4

201994.3101.6

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي

اجلدول رقم )2(
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول لالأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا             ترليون دوالر اأمريكي

اأحجام تداول  القيمة ال�سوقية
�سيلبقل

نسبة التغير % 2019 2018 نسبة التغير % 2019 2018

6.0 57.9 54.6 21.6 41.6 34.2 اأمريكا
11.0 32.4 29.2 29.7 31.0 23.9  اآ�سيا واملحيط الهادئ

- 20.1 11.3 13.6 32.3 21.7 16.4 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط
4.3 101.6 97.4 26.6 94.3 74.5 االإجمايل

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية الأهم االأ�سواق العاملية لعام 2019              ترليون دوالر اأمريكي
ن�سبة التغر %  2019  2018 البور�سة

16.4 24.1 20.7  NYSE (US) الواليات املتحدة    
32.7 13.0 9.8 NASDAQ OMX (US) الواليات املتحدة
17.0 6.2 5.3 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
27.0 4.7 3.7 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
16.7 4.2 3.6  London Stock Exchange بور�سة لندن   
28.9 4.9 3.8 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ
30.1 5.1 3.9 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
11.1 2.0 1.8 Deutsche Börse البور�سة االأملانية
28.6 1.8 1.4 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي  
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وعلى �سعيد االأ�سواق املالية العربية فقد ارتفعت القيمة ال�سوقية لهذه االأ�سواق عام 2019 عن م�ستواها املحقق عام 2018 اإذ بلغت )3.2( ترليون 
دوالر اأي بارتفاع ن�سبة 266 %، وقد �سكلت القيمة ال�سوقية لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( نحو 76 % من جممل القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية 
العربية جمتمعة. وقد جاء االرتفاع بالقيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية لهذا العام بالدرجة االأوىل نتيجة الرتفاع القيمة ال�سوقية لل�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول( والتي ارتفعت بن�سبة فاقت ال� 375 % وذلك ب�سبب اإدراج �سركة اأرامكو ال�سعودية خالل عام 2019.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2019

                                                                                                                     امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�س اأ�س��عار االأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب الأ�سعار االأ�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي ارتفاعًا لي�سل اإىل 357.2 نقطة يف نهاية عام 2019 مقارنة مع 324.5 نقطة يف نهاية عام 2018 اأي بارتفاع بن�سبة 10.0 %.

ال�سكل البياين رقم )4(
املوؤ�سر املركب الأ�سعار االأ�سهم لدى

 االأ�سواق املالية العربية 2019

امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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وحول اأحجام التداول، فقد حققت ارتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2019، حيث و�سلت اإىل نحو 341 مليار دوالر مقابل 235 مليار دوالر للعام 2018، 
اأي بارتفاع بن�س��بة 45 %، علمًا باأن اأحجام التداول لدى معظم االأ�س��واق املالية العربية �س��هدت ارتفاعًا وا�سحًا خالل عام 2019 وخا�سة ال�س��وق 
املالية ال�س��عودية )تداول( التي �س��هدت ارتفاعًا يف اأحجام التداول و�سل اإىل نحو 27.6 % وي�س��كل نحو 64.8 % من حجم التداول الكلي لالأ�س��واق 

املالية العربية. 

ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2019

                      

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اجلدول رقم )4(
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول لالأ�سواق املالية العربية

القيمة ال�سوقية 
)ترليون  - دوالر اأمريكي(

اأحجام التداول 
املوؤ�سر املركب)بليون  - دوالر اأمريكي(

20090,8567272.7

20101.0349292.2

20110.9380257.6

20120.9586261.9

20131.1483310.7

20141.2801265.7

20151.1541222.7

20161.1359304.4

20171.1268321.5

20181.2235324.5

20193.2341357.2
                                                                                                                                                                                               امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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ا�س��تمرت هيئ��ات االأوراق املالّي��ة العربّي��ة االأع�س��اء باالحت��اد باتخ��اذ االإج��راءات الالزم��ة يف اإط��ار ال�ّس��عي اإىل االرتق��اء باالأ�س��واق املالّي��ة 
العربّي��ة، وذل��ك مبواكب��ة الّتط��ورات وااللت��زام بتطبي��ق املعاير العاملّي��ة يف جماالت تنظي��م ومراقبة تداول االأوراق املالّية من خالل حت�س��ن 
امل�س��توى الّت�س��ريعي مبا يحقق العدالة وال�س��فافية. وقد �س��ملت اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد جماالت الت�س��ريعات والرقابة على االأ�س��واق واالإنفاذ 

والتدري��ب والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�س اأهم اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد لعام 2019 عل��ى النحو التايل:

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2019 قي��ام هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��الت عل��ى عدد م��ن القوان��ن واالأنظمة 
والتعليم��ات ذات العالق��ة باأ�س��واق را���س املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���س املال، 
فق��د قام��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة بتعدي��ل تعليمات اإف�س��اح ال�س��ركات امل�سدرة واملعاي��ر املحا�س��بية ومعاير التدقيق ل�س��نة 2004 
باإ�ساف��ة امل��ادة التالي��ة 24 والت��ي تخ���س االإف�س��اح باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزي��ة ع��ن البيان��ات املالي��ة الدوري��ة واالإف�ساحات غ��ر املالية 
ال��واردة يف الت�س��ريعات، كم��ا مت اإق��رار تعدي��ل اأحكام املادة 8/اأ/7 م��ن تعليمات االإف�س��اح واملتعلق��ة باعتماد 20 % كمعي��ار للفروقات التي 
يج��ب عل��ى ال�س��ركات االلت��زام بها ب��ن نتائج االأعمال االأولية والبيانات املالية ال�س��نوية. وقامت الهيئة كذلك بن�س��ر م�س��ودة تعدي��ل تعليمات 
تنظي��م تعام��ل �س��ركات اخلدمات املالي��ة بالبور�سات االجنبية ل�س��نة 2017 على املوقع االلكرتوين لها، داعيًة كاف��ة اجلهات املعنية لالطالع 

عليه��ا وتزويدها مبالحظاته��ا بهدف تطويرها.

ويف االإم��ارات، قام��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع بتعدي��ل بع���س م��ن اأنظم��ة الهيئ��ة من بينه��ا قرار معاي��ر االن�سب��اط املوؤ�س�س��ي وحوكمة 
ال�س��ركات، والنظ��ام اخلا���س بالت��داول واملقا�س��ة ونظ��ام �سنادي��ق اال�س��تثمار والنظ��ام اخلا�س بن�س��اط امل�س��غل ملن�س��ة التموي��ل اجلماعي 
وكيفي��ة حت��ول �س��ركات الو�س��اطة ل�س��ركات خدمات مالي��ة متكاملة. واأ�س��درت الهيئة القرار رقم )3/ر.م( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن تعديل قرار 
رئي���س جمل���س االإدارة رقم )07/ر.م( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن معاير االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�سركات امل�س��اهمة العامة. ويتناول القرار 
تعدي��ل بع���س امل��واد لتح�س��ن االإج��راءات وا�س��تجابة ملتطلبات تطوي��ر معاير حوكمة ال�س��ركات، باالإ�ساف��ة اإىل تعديل بع���س ن�سو�س القرار 
املتعلق باحلوكمة اأخذًا يف االعتبارات اال�ستف�س��ارات الواردة من ال�س��ركات وامل�س��تثمرين، ومبا يجعل امل�س��اهم قادرا على امل�س��اركة بفاعلية 

اأك��رب يف الت�سوي��ت واتخاذ الق��رارات املهمة املوؤثرة على نتائج اأعمال ال�س��ركات. 

كما اعتمد جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع الدرا�س��ة املتعلقة مبعاير املالءة املالية ل�س��ركة االإدارة ومدير اال�ستثمار، مع منح مهلة 
لل�س��ركات لتوفي��ق اأو�ساعه��ا. ويتك��ون ق��رار معاير املالءة املالية م��ن 9 مواد تتناول نطاق التطبيق، وكفاية راأ���س امل��ال، وخماطر االئتمان، 
وخماط��ر الت�س��غيل، وخماط��ر ال�س��وق )االأ�سول امل��دارة(، واإدارة ومراقب��ة املخاطر، واجل��زاءات، وتوفيق االأو�ساع، و�س��ريان القرار، وكان 
جمل���س اإدارة الهيئ��ة ق��د وجه باإجراء درا�س��ة تبّن مدى التزام �س��ركات االإدارة ومدراء اال�س��تثمار املرخ�سن حالي��ًا مبعاير املالءة املالية، 
واالأعب��اء الت��ي �س��تتحملها تل��ك ال�س��ركات يف ح��ال تطبي��ق املعاي��ر املقرتحة، وق��د بينت الدرا�س��ة الت��ي اأعدتها الهيئ��ة به��ذا اخل�سو�س اأنه 
فيم��ا يتعل��ق مب��دى اإل��زام �س��ركات االإدارة وم��دراء اال�س��تثمار املرخ�س��ن حاليًا فاإن��ه ال يوجد اأح��كام خا�سة مبعاي��ر املالءة املالي��ة ُملزمة 
لتل��ك ال�س��ركات حت��ى تاريخ��ه، كم��ا ال توجد ر�س��وم اإ�سافية �س��تفر�س على تلك ال�س��ركات جراء تطبي��ق املعاير املقرتحة. كما قام��ت الهيئة 
بتقدمي مقرتح الإطالق موؤ�س��ر حوكمة لل�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة يف االأ�س��واق املالية املحلية.، تقوم فكرة املقرتح على اإعداد موؤ�س��ر يقي���س 
مدى التزام ال�س��ركات املدرجة بتطبيق مبادئ احلوكمة الر�س��يدة مبا يعزز ويدعم حقوق امل�س��اهمن وامل�س��تثمرين يف اأ�س��واق االأوراق املالية 
بالدولة؛ بحيث يتيح لهم معرفة اأف�سل ال�س��ركات يف ال�س��وق املايل من زاوية تطبيق قواعد احلوكمة قبل �س��راء اأ�س��هم ال�س��ركة واال�س��تثمار 

فيه��ا وقيا���س مدى التزام ال�س��ركات املدرج��ة بتطبيق معاير االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات بكف��اءة وفعالية ومهنية. 
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اعتم��د جمل���س اإدارة هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع تعدي��ل ن�س املادتن )31( و )34( من قرار جمل���س اإدارة الهيئة رقم )2( ل�س��نة 2001 
يف �س��اأن النظ��ام اخلا���س بالت��داول واملقا�س��ة والت�س��ويات ونق��ل امللكي��ة وحف��ظ االأوراق املالي��ة اللت��ن ُتنظم��ان مواعي��د واآليات الت�س��وية يف 
التداوالت التي جتري يف االأ�س��واق املالية بالدولة، علمًا باأنه مت التن�س��يق مع �س��وق اأبوظبي لالأوراق املالية و�س��وق دبي املايل يف هذا ال�س��اأن، 
وق��د ج��اءت موافق��ة املجل���س على املو�سوع املطروح على ج��دول االأعمال مع االأخذ يف االعتبار اأن يكون التعديل متنا�س��بًا م��ع متطلبات ترقية 
االأ�س��واق املالي��ة بالدولة على موؤ�س��ر مورجان �س��تانلي اإنرتنا�س��يونال كابيتال MSIC. كما اأ�س��درت الهيئة قرارًا ب�س��اأن معاير املالءة املالية 
ملدير اال�س��تثمار و�س��ركة االإدارة، والذي يبداأ العمل مبوجبه بعد )30( يومًا من تاريخ ن�س��ره يف اجلريدة الر�س��مية، مع منح مهلة لل�س��ركات 
مدتها �س��نة واحدة لتوفيق اأو�ساعها. وجاء ا�سدار القرار بعد اعتماد جمل���س اإدارة الهيئة- يف اجتماعه االأخر- للدرا�س��ة املتعلقة مبعاير 
املالءة املالية ل�س��ركة االإدارة ومدير اال�س��تثمار، التي مت اعدادها م�س��بقًا بهدف حماية اأ�سول امل�س��تثمرين وتعزيز ا�س��تقرار النظام املايل، 
وذل��ك م��ن خ��الل االإ�س��راف عل��ى املخاط��ر النظامية على م�س��توى ال�س��ركة وهو ما يعت��رب من املتطلبات االأ�سا�س��ية ملجل���س اال�س��تقرار املايل 
)FSB( وكذل��ك منظم��ة "اأيو�س��كو" )IOSCO(. وق��رر جمل���س اإدارة الهيئة اعتماد نظام ن�س��اط ع�س��و التقا�س العام، ويتك��ون النظام من 
16 م��ادة م��ن بينه��ا: التعاري��ف، ونط��اق التطبي��ق، و�س��روط الرتخي���س، وطل��ب التخي�س، وم��دة الرتخي�س وجتدي��ده، واإلغ��اء الرتخي�س، 

وت�س��ييل اأو ا�س��تخدام ال�سم��ان، و النظ��ام الداخل��ي لع�س��و التقا���س الع��ام، والتزامات ع�س��و التقا�س العام جت��اه الهيئ��ة، و التزامات ع�سو 
التقا���س الع��ام م��ع اجلهة املتعاق��د معها وعمالئها، و الرقابة والتفتي���س، وال�س��كاوى، واجلزاءات. كم��ا قامت الهيئة كذل��ك تعديل جمموعة 
م��ن االأنظم��ة منه��ا متطلب��ات التقاري��ر املالي��ة لالأن�س��طة املرخ�سة من الهيئ��ة وتعريف امل�س��تثمر املوؤه��ل وتعريف املعلوم��ة اجلوهرية واإعداد 
منظومة تعزيز حماية حقوق امل�س��تثمرين يف االأوراق املالية والتي تتحقق باإ�سافة جمموعة من ال�س��روط والقيود لتنظيم طلب اإدراج م�س��ائل 
جديدة يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية من قبل امل�س��اهمن الذين ميثلون )10 %( من راأ���س مال ال�س��ركة من خالل تعديل املادة )28( 
م��ن ق��رار رئي���س جمل���س اإدارة الهيئة رقم )7/ر.م( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن معاي��ر االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة، وتبني 
مقرتح تعين ممثل عن م�س��اهمي االأقلية حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية من خالل تعديل املادة )23( من قرار رئي���س جمل���س اإدارة 
الهيئة رقم )7/ر.م( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن "معاير االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة"، وتطوير اإجراءات عمل ق�سمن 

تابعن الإدارة االإ�س��راف على ال�س��وق ب�س��اأن ال�س��ركات املتعرثة، وهما: ق�س��م احلوكمة وق�س��م اعتماد املدققن.

ناق���س اأع�س��اء املجل���س اال�ست�س��اري لهيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع، الذي ي�س��م نخبة من اخلرباء العاملي��ن املتخ�س�س��ن يف �سناعة االأوراق 
املالي��ة، ع��ددًا م��ن امل�س��تجدات والتط��ورات ذات ال�سل��ة باالأ�س��واق املالية العاملي��ة وانعكا�س��اتها على اأ�س��واق الدولة. وا�س��تعر�س االجتاهات 
العاملي��ة احلديث��ة فيم��ا يخ���س �سناع��ة االأوراق املالي��ة خ�سو�س��ًا م��ا يتعل��ق ب�س��رورة مواكب��ة تاأث��ر التقني��ة املت�س��ارعة عل��ى عمل االأ�س��واق 
والهيئ��ات الرقابي��ة املنظم��ة له��ا. وقد �س��ملت املوا�سيع االلت��زام بتطبيق متطلب��ات املالءمة Suitability عند بي��ع املنتجات املالي��ة للعمالء، 
واالأخ��ذ بع��ن االعتب��ار التج��ارب واملمار�س��ات العاملية التي راعت من��ع بيع بع�س املنتج��ات املعقدة واخلطرة للم�س��تثمرين االأف��راد، والتاأكيد 
عل��ى �س��رورة و�س��ع متطلب��ات اعتم��اد والرقاب��ة على مدقق��ي احل�س��ابات اخلارجي��ن، وو�سع معاي��ر الأع�ساء جمال���س ال�س��ركات املدرجة، 
وت�س��جيع ال�س��ركات ال�سغ��رة واملتو�س��طة SMEs، والتط��ورات التقني��ة العاملي��ة الالفت��ة فيم��ا يخ���س البل��وك ت�س��ن وال��ذكاء اال�سطناعي، 
وتنظي��م امل�س��تقات خ��ارج املق�س��ورة OTC م��ع االلت��زام بالتقا�س املرك��زي واالإف�ساح ع��ن العمليات، مع مراع��اة توافر حج��م �سناعة كبر 
ي��ربر عملي��ة تنظيمه��ا، ويف غ��ر ه��ذه احلال��ة يت��م تطبي��ق اإج��راءات تقلي��ل املخاط��ر عليها م��ن خالل زي��ادة متطلبات راأ���س امل��ال، واأخرًا 
اال�س��تدامة البيئي��ة الت��ي تنم��و ب�س��كل كبر، مع االنتباه اإىل احلاج��ة اإىل املزيد من اجله��ود للمتابعة والتطور، والتنويه اإىل اأن طرح �س��ندات 

خ�سراء �س��يادية يع��د تفعياًل ملبادرة التمويل امل�س��تدام. 

اأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع م�س��روع قرار يخت���س بتنظيم االأ�سول امل�س��فرة  crypto assets،  كما �س��اركت هيئ��ة االأوراق املالية 
وال�سلع يف منتدى "تطوير اأ�سواق ال�سكوك ف�ي منطقة ال�سرق االأو�سط و اأفريقيا من حيث احتماالت النم�و واالعتبارات املتعلقة بال�سيا�سات" 
وذل��ك بالتع��اون م��ع كل م��ن جمل���س اخلدم��ات املالي��ة االإ�س��المية IFSB واللجن��ة االإقليمي��ة الأفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط  AMERC التابعة 
للمنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالية "اأيو�س��كو"، ومركز دبي لتطوير االقت�ساد االإ�س��المي، وجمعية اخلليج لل�س��ندات وال�سكوك، ووكالة 
اإ���س اآن��د ب��ي جلوبال للت�سنيفات االئتمانية. ودارت حماور النقا���س يف املنتدى ح��ول التو�سل اإىل فهم اأف�سل للتمويل االإ�سالم���ي وخ�سائ�سه 
املميزة، والتطورات التي ت�س��هدها اأ�س��واق ال�سك���وك، مبا ف���ي ذلك اجتاهات التنمية امل�س��تدامة واالبت���كارية، حيث مت ا�ستعرا�س التطورات 
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االأخرة واحتماالت النمو امل�س��تقبلية الأ�س��واق ال�سك���وك ف���ي منطقة ال�س��رق االأو�س��ط واأفريقيا، ف�ساًل عن حتديد املجاالت التي حتتاج اإىل 
مزي��د م��ن التطوير بهدف تعزيز منو هذه االأ�س��واق وا�س��تخدامها ا�س��تخدامًا فاعاًل ف���ي �س��بيل حتقيق االأهداف التنموي��ة للمنطقة. كما متت 
كذل��ك مناق�س��ة اجلوان��ب املتعلق��ة بتعزي��ز البيئ��ة التنظيمية، مبا ف���ي ذل��ك االعتب��ارات املت�سلة بحماية امل�ستثمري���ن واال�س��تقرار والنا�س��ئة 
ع��ن تط��ور اأ�س��واق ال�سك���وك ومنوه��ا، وتقوي��ة النم��و واملرونة االإجمالية الأ�س��واق راأ���س امل��ال يف املنطقة مع االأخ��ذ يف االعتب��ار خ�سو�سيات 

واختالف��ات ال�سكوك عن نظرائه��ا التقليدية.

اأم��ا يف تون���س، فق��د مت اإ�س��دار القان��ون ع��دد 47 ل�س��نة 2019 املوؤرخ يف 29 م��اي 2019 واملتعلق بتح�س��ن من��اخ اال�س��تثمار. وتهدف اأحكام 
هذا القانون اإىل دفع اال�س��تثمار وحت�س��ن مناخ االأعمال بتب�س��يط االإجراءات امل�س��توجبة لبعث املوؤ�س�س��ات االقت�سادية وتي�س��ر طرق متويلها 
ودعم حوكمة ال�س��ركات و�س��فافيتها وذلك من خالل جملة من االآليات. كما مت اإ�سدار القانون االأ�سا�س��ي عدد 41 ل�س��نة 2019 املوؤرخ يف 30 
اأفري��ل 2019 املتعل��ق مبحكم��ة املحا�س��بات وال��ذي ي�سبط اخت�سا�س��ات املحكم��ة وتنظيمها واالإج��راءات املتبعة لديها. اإ�ساف��ة اإىل مراجعة 

اأح��كام الرتتي��ب الع��ام لبور�سة تون���س لالأوراق املالية بتون���س مبقت�سى ق��رار وزير املالية املوؤرخ يف 15 اأوت 2019.

اأ�سدرت هيئة ال�س��وق املالية التون�س��ية دليل حول “ االإ�سدارات الرقاعية اخل�سراء واالجتماعية وامل�س��تدامة “ بالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل 
ال��دويل IFC ، وق��د وق��ع تنظي��م ور�س��ة عم��ل ا�ست�س��ارية للتعري��ف به��ذا الدلي��ل ي��وم 20 �س��بتمرب 2019 . واأ�سدر البن��ك املركزي التون�س��ي 
املن�س��ور ع��دد 08 امل��وؤرخ يف 15 نوفم��رب 2019 واملتعل��ق بتعريف عمليات ال�سرفة االإ�س��المية و�سبط �سيغ و�س��روط ممار�س��تها، حيث تكون 
عملي��ات ال�سرف��ة االإ�س��المية عل��ى معن��ى ه��ذا املن�س��ور اإم��ا يف �س��كل عملي��ات متوي��ل جت��اري اأو عملي��ات متويل ت�س��اركي اأو يف �س��كل ودائع 

ا�ستثمارية.

ويف نطاق دعم جهود حماربة الف�ساد، مت خالل �سهر دي�سمرب 2019 اإ�سدار االأمر احلكومي عدد 1123 ل�سنة  2019 املوؤرخ يف 09 دي�سمرب 
2019 واملتعلق ب�سبط �س��روط واإجراءات اإ�س��ناد احلوافز يف جمال التوقي من الف�س��اد، واالأمر احلكومي عدد 1124 ل�س��نة 2019 املوؤرخ يف 

09 دي�س��مرب 2019 واملتعل��ق ب�سب��ط االآليات و�سيغ ومعاير اإ�س��ناد مكاف��اأة مالية للمبلغن عن الف�س��اد.

ويف ال�س��عودية، اأ�سدرت هيئة ال�س��وق املالية قرار ب�س��اأن االإجراءات واملتطلبات املتعلقة باملُ�سدر املدرجة اأوراقه املالية يف ال�سوق عند التقدم 
بطل��ب افتت��اح اإج��راء اإع��ادة التنظي��م املايل وفق��ًا لنظام االإفال���س، كما اعتم��دت الئحة حوكم��ة ال�س��ركات املعدلة وال�سواب��ط واالإجراءات 
التنظيمي��ة ال�س��ادرة تنفي��ذًا لنظ��ام ال�س��ركات اخلا�س��ة ب�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة املعدل��ة ودليلها اال�سرت�س��ادي املعدل. اأ�سدر جمل���س 
الهيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ق��راره املت�سم��ن ن�س��ر التعدي��الت املقرتح��ة لقواع��د ط��رح االأوراق املالي��ة وااللتزام��ات امل�س��تمرة ؛ وذلك ال�س��تطالع 
مرئي��ات املهتم��ن والعموم. كما اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره املت�سم��ن اعتماد التعليمات املنظمة لتملك امل�س��تثمرين اال�س��رتاتيجين االأجانب 
ح�س�س��ًا ا�س��رتاتيجية يف ال�س��ركات املدرج��ة )"التعليم��ات"( لتك��ون ناف��ذة اعتبارًا من تاريخ ن�س��رها. وذلك بعد اأن ن�س��رت الهيئة م�س��روع 

التعليم��ات عل��ى موقعها االإلكرتوين ال�س��تطالع مرئي��ات العموم حياله.

واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تعدي��ل نظ��ام ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية )النظ��ام(. وت�س��تهدف ه��ذه التعدي��الت تعزي��ز دور الهيئ��ة يف حماي��ة 
امل�س��تثمرين، باالإ�ساف��ة اإىل مواكب��ة تط��ورات االأ�س��واق املالي��ة الدولي��ة وامل�س��اهمة يف تطوي��ر املوؤ�س�س��ات العامل��ة يف ال�س��وق املالي��ة. وت�س��ع 
الهيئ��ة م�س��وؤولية املراجع��ة والتح�س��ن امل�س��تمر للبيئ��ة التنظيمي��ة عل��ى قائم��ة اأولوياته��ا، وتوؤم��ن باأهمية ذل��ك وتاأثره يف منو وتطور ال�س��وق 
املالي��ة واملوؤ�س�س��ات العامل��ة فيه��ا حتقيقي��ًا لروؤية الهيئة باأن ت�سبح ال�س��وق املالية ال�س��عودية ال�س��وق الرئي�س��ية يف ال�س��رق االأو�س��ط ومن اأهم 
ع�س��رة اأ�س��واق مالي��ة يف الع��امل. كما اأن تعديالت النظام �س��تدعم تطوير موؤ�س�س��ات البنية االأ�سا�س��ية لل�س��وق املالي��ة وتخفي�س املخاطر، اإىل 
جان��ب متك��ن فئ��ات جدي��دة من االأوراق املالي��ة وجذب اال�س��تثمارات االأجنبية لل�س��وق املالية، م��ن خالل منح الهيئ��ة ال�سالحي��ة للرتخي�س 
ملوؤ�س�س��ات البني��ة االأ�سا�س��ية لل�س��وق املالي��ة، التي ت�س��مل ال�س��وق املالية ومرك��ز املقا�سة ومركز االإي��داع، باالإ�سافة اإىل تنظيم مرك��ز مقا�سة 

االأوراق املالي��ة، وتفعي��ل دوره يف تاأدي��ة مهامه والتزاماته �سمن موؤ�س�س��ات البنية االأ�سا�س��ية لل�س��وق املالية.

واعتم��د جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة قواعد ط��رح االأوراق املالي��ة وااللتزام��ات امل�س��تمرة املعدلة )قواع��د الطرح(، والت��ي �س��يتم العمل بها 



23 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية22 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

اعتب��ارًا م��ن تاري��خ ن�س��رها با�س��تثناء اأح��كام الفقرت��ن )1( و )3(م��ن امل��ادة الت�س��عون م��ن قواع��د الط��رح. ومن ب��ن التعديالت ال�س��ماح 
لل�س��ركات االأجنبية باإدراج اأ�س��همها يف ال�س��وق املحلية، يف خطوة ت�س��تهدف تعميق ال�سوق املالية وتعزيز دورها يف تكوين روؤو�س االأموال ورفع 
جاذبية ال�س��وق املالية واإتاحة مزيد من الفر�س اال�س��تثمارية لعموم امل�س��تثمرين. ويف هذا اجلانب �س��يتم ال�س��ماح جلميع فئات امل�س��تثمرين 
االأجان��ب املقيم��ن منه��م وغر املقيمن باال�س��تثمار ب�س��كل مبا�س��ر يف اأ�س��هم امل�سدر االأجنبي املدرجة ا�س��همه يف ال�س��وق الرئي�س��ية، اأ�سافة 
اىل ع��دم انطب��اق قي��ود اال�س��تثمار املفرو�س��ة مبوج��ب نظ��ام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذي��ة عل��ى ا�س��تثمارات امل�س��تثمرين االأجان��ب يف 
ال�س��ركات االأجنبي��ة املدرجة يف ال�س��وق املحلي��ة. كما ا�س��تهدفت التعديالت يف جانب اأخر، زيادة جاذبية ال�س��وق املوازية )منو( لالإدراجات 
وا�س��تقطاب فئ��ات جدي��دة م��ن امل�س��تثمرين، وذلك من خالل تعدي��الت تتعلق باآلية طلب االإدراج يف ال�س��وق املالي��ة، ومتطلبات االأف�ساح عن 
القوائ��م املالي��ة االولي��ة يف ال�س��وق املوازي��ة. كم��ا ت�سمنت التعديالت تو�س��يع نط��اق الطرح امل�س��تثنى بحي��ث ال يقت�سر على امل�س��تثمرين ذوي 
اخلربة، وذلك من خالل تنظيم وبيان متطلبات م�س��اركة امل�س��تثمرين االأفراد يف االكتتاب يف االأوراق املالية املطروحة، حيث ي�س��تهدف هذا 
التعدي��ل، ج��ذب فئ��ات جدي��دة لهذا النوع من الطرح، من بينها على �س��بيل املثال ريادي االأعمال، و�س��ركات راأ���س املال اجلريء وال�س��ركات 

املتو�س��طة وال�سغ��رة، كذل��ك احلاالت التي يلت��زم امل�سدر باالإف�ساح عنها واملتعلقة باإجراءات االإفال���س مبوجب نظام االإفال���س.

واأ�سدرت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية دلياًل ا�سرت�س��اديًا لالأمن ال�س��يرباين ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية يهدف اإىل دعم اال�س��تقرار يف ال�سوق 
املالي��ة م��ن خ��الل تعزي��ز االأم��ن االإلك��رتوين يف ال�س��وق املالية واحل��د من املخاط��ر ذات ال�سل��ة. ويو�س��ح الدليل ال�سواب��ط املتعلق��ة باالأمن 
ال�س��يرباين يف موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة اخلا�سعة الإ�س��راف هيئة ال�س��وق املالي��ة واملبنية عل��ى اأف�سل املمار�س��ات واملعاير العاملي��ة واملحلية. 
وم��ن ب��ن التو�سي��ات الت��ي يقدمه��ا يف ه��ذا اخل�سو�س، اإن�س��اء اإدارة معنية باالأمن ال�س��يرباين ل��دى املوؤ�س�س��ات املالية املرخ�س له��ا بالعمل 
يف ن�س��اط االأوراق املالي��ة وُتعتم��د له��ا ميزانية من جمل���س اإدارة املوؤ�س�س��ة، على اأن يراأ���س هذه االإدارة موظف �س��عودي موؤه��ل. كما اأ�سدرت 
هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة " وثيق��ة حقوق امل�س��تثمر"، والتي تهدف من خاللها اإىل رفع الوعي العام لدى امل�س��تثمرين وامل�س��اركن يف ال�س��وق املالية 
باأب��رز حقوقه��م املكفول��ة له��م وفق نظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية، اإذ تو�س��ح الوثيقة كيفي��ة احل�سول على هذه احلق��وق التي تكون 

يف الغالب �س��ببًا يف ال�س��كاوى والنزاعات.

ويف �س��لطنة ُعم��ان، اأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال الئح��ة �سوابط اعتم��اد مراقبي احل�س��ابات، فقد بين��ت الهيئ��ة اأن ال�سوابط ركزت 
عل��ى ف��رتة الرتخي���س ملكات��ب تدقيق احل�س��ابات لتمار���س عملي��ات التدقيق عل��ى ال�س��ركات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة، حيث حدد امل�س��رع اأن 
اعتم��اد الرتاخي���س تك��ون مل��دة عام��ن ويجوز جتديده��ا كل �س��نتن، وياأتي هذا االإج��راء لت�س��هل عملي��ة متابعة وتقيي��م املكاتب وا�س��تيفائها 
مبتطلب��ات ممار�س��ة املهن��ة وم��دى حتقيقه��ا للم�س��تويات املطلوب��ة م��ن كف��اءة وفعالية وج��ودة االأداء املهني الت��ي ت�س��تمد اأهميتها م��ن نوعية 
اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا للم�س��تثمرين، والت��ي يجب اأن تكون باأعلى درج��ة ممكنة من اجلودة واملو�سوعية واالأمانة لت�س��اهم يف ت�س��هيل نقاط 
الق��وة وال�سع��ف يف االأداء امل��ايل لل�س��ركات مبا يعزز من منوها وقدرتها عل��ى التطوير يف خدمة االقت�س��اد الوطني اإىل جانب توفر احلماية 
الفاعلة للم�س��تثمرين من خالل توفر البيانات ال�س��ليمة التي يعول عليها يف اتخاذ القرار اال�س��تثماري يف �س��وق م�س��قط االأوراق املالية. كما 
اأ�سدرت الهيئة الئحة اال�س��تحواذ وال�س��يطرة على اأ�س��هم ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة يف �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية والتي ن�س��رت 
يف اجلريدة الر�س��مية بتاأريخ 19 مايو 2019 وذلك ا�س��تنادا اإىل املادة )7( من قانون �س��وق راأ���س املال، وتهدف الالئحة اإىل تنظيم حاالت 
%25 وال�س��يطرة على ن�سبة موؤثرة يف ال�س��ركة، من اأجل توفر احلماية  اال�س��تحواذ على اأ�س��هم �س��ركات امل�س��اهمة العامة مبا يجاوز ن�س��بة ال�
للم�س��اهمن مب��ا ي�سم��ن معامل��ة عادل��ة و�س��فافة ومن�سفة ل��كل االأطراف وتوفر اآلي��ة تخارج لهم يف حالة اال�س��تحواذ. وتعت��رب هذه الالئحة 
اأح��د مب��ادرات خط��ط احلكوم��ة لتعزي��ز التنوي��ع االقت�س��ادي �سم��ن برنامج "تنفي��ذ" والذي ت�س��رف عل��ىى متابعتها وحدة الدع��م واملتابعة 

تنفي��ذ بالتن�س��يق مع اجله��ات املخت�سة يف كل مبادرة.

كم��ا اأك��دت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ب��اأن احلكومة وافق��ت على تعلي��ق العم��ل ب�سريبة الدخ��ل املتعلق��ة بتوزيعات اأرب��اح االأ�س��هم والفوائد 
والبالغ��ة 10 % والت��ي مت فر�سه��ا بع��د �س��دور قان��ون �سريب��ة الدخ��ل وال�س��ادر مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين رق��م )9 /2017(، وذلك ملدة 
ثالث��ة �س��نوات اعتب��ارا م��ن 6 ماي��و 2019، قابل��ة للتمدي��د. ووجه��ت الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال دع��وة اإىل كافة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
ومراقب��ي احل�س��ابات ومكات��ب اال�ست�س��ارات القانوني��ة الإب��داء مرئياته��م وتق��دمي مالحظاته��م ح��ول م�س��ودة الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون 
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ال�س��ركات التجاري��ة، ب�س��اأن ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة،  وذل��ك بع��د انتهاء فري��ق العمل امل�س��كل من اإعداد م�س��ودة امل�س��روع وعر�سه عرب 
املوق��ع االإلك��رتوين للهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال لكافة االأط��راف املعني��ة واملهتمن. بهدف حتقي��ق مبداأ امل�س��اركة يف �سياغة اللوائ��ح واالأنظمة 

الت�س��ريعية املنظمة الأعمال ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة.

اأما يف فل�س��طن، فقد اأقر جمل���س اإدارة هيئة �س��وق راأ���س املال جمموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع االأوراق املالية الفل�س��طيني، حيث 
اأق��ر املجل���س التعليم��ات الناظم��ة ب�س��اأن ترخي���س احلاف��ظ االأمن، والت��ي �ست�س��اهم يف تفعيل دور احلافظ االأم��ن بتخفي�س خماطر ت�س��وية 
العملي��ات الناجت��ة ع��ن تعام��الت العم��الء املتعاقدي��ن مع��ه، وذل��ك عرب ان�سم��ام احلافظ االأم��ن ب�سفت��ه ع�س��وًا يف دورة الت�س��وية النقدية 
وف��ق اإج��راءات وتعليم��ات الت�س��وية املعم��ول بها لدى بور�سة فل�س��طن، بحي��ث ي�سبح احلافظ االأمن طرفا اأ�سا�س��يا يف ت�س��وية اأثمان االأوراق 
املالي��ة املتداول��ة والت��ي تت��م ل�سالح عمالئه. كم��ا تهدف هذه التعليم��ات اإىل احلفاظ على م�سالح وحقوق �س��ركات االأوراق املالية من خالل 
تخفي���س خماط��ر الت�س��وية النقدي��ة واملحافظ��ة عل��ى كفاية راأ���س املال العام��ل، وااللت��زام مبتطلبات املالءة املالي��ة، واإر�س��اء العدالة جلميع 
�س��ركات الو�س��اطة املرخ�س��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة يف التعام��ل م��ع جمي��ع �س��ركات احلافظ االأم��ن وعمالئهم، وذل��ك من خالل حتم��ل احلافظ 
االأم��ن م�س��وؤولية تنفي��ذ ت�س��وية �سفق��ات عمالئ��ه. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئ��ة عل��ى تخفي�س احلد االأدنى لكفالة �س��قف الت��داول املقدمة 
م��ن قب��ل ال�س��ركات االع�س��اء ل�سال��ح بور�س��ة فل�س��طن بحي��ث ت�سبح قيمة احل��د االأدنى لقيم��ة الكفالة ن�س��ف ملي��ون دوالر امريكي، االمر 
الذي ي�س��اهم يف تخفي�س الر�س��وم امل�س��تحقة على �س��ركات االأوراق املالية ويعزز ال�س��يولة النقدية لل�س��ركات التي تقدم تاأمينات نقدية لقاء 
ا�س��دار تل��ك الكف��االت. وجت��در االإ�س��ارة باأن جميع �س��ركات االأوراق املالي��ة االأع�ساء تلت��زم بتقدمي �سمان تقا���س �سفقات الت��داول اليومية 
يف ال�س��وق عل��ى �س��كل خط��اب �سم��ان ل�سال��ح اجله��ة ال�سامنة للت�س��وية �س��واء كانت بنك الت�س��وية، اأو ال�س��وق عرب مركز االإي��داع والتحويل، 
بحي��ث تك��ون �سمان��ات التقا���س �س��ادرة م��ن بنك معتم��د مبوجب تعليمات الت�س��وية اأو ع��رب اإيداع مبل��غ نقدي بقيم��ة الكفال��ة ل�سالح اجلهة 
ال�سامن��ة للت�س��وية. يف ال�س��ياق ذات��ه اأق��ر جمل���س اإدارة الهيئ��ة تعليمات ناظمة ب�س��اأن تعام��الت املطلع��ن املتعاملن يف بور�سة فل�س��طن وفق 
اأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة، حي��ث ح��ددت التعليمات املذكورة طبيع��ة املعلومات اجلوهرية التي توؤثر على �س��عر الورقة املالي��ة وتعريف قائمة 
املطلع��ن لت�سب��ح اأك��رث �س��مولية مب��ا يتنا�س��ب م��ع اأحكام قان��ون االأوراق املالي��ة رقم )12( ل�س��نة 2004، وذلك ع��رب تعزيز واإر�س��اء مبادئ 
ال�س��فافية والنزاه��ة ورف��ع ج��ودة االإف�ساح اأمام جمهور امل�س��تثمرين يف بور�سة فل�س��طن. وياأتي ذلك �سمن �س��عي الهيئة امل�س��تمر واملتوا�سل 
اإىل تطوي��ر االأط��ر الت�س��ريعية اخلا�س��ة بعم��ل القطاع��ات الت��ي ت�س��رف عليه��ا وحتدي��دًا قط��اع االوراق املالي��ة وذل��ك مب��ا يتوافق م��ع اأف�سل 
املمار�س��ات واملعاي��ر الدولي��ة وحتدي��دًا ال�س��ادرة عن املنظم��ة الدولية للهيئات امل�س��رفة على اأ�س��واق املال ايو�س��كوIOSCO، كما ياأتي ذاك 
ان�س��جاما واأه��داف الهيئ��ة اال�س��رتاتيجية والدور الهام املناط به��ا يف حماية حقوق املتعامل��ن يف قطاع االأوراق املالية وتن�س��يط وتعميق عمل 

القطاع. هذا 

ويف هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة، اأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة قرار رقم )5( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن "نظ��ام اخلدمات املالية" ال��ذي ياأتي �سمن 
تطوي��ر النظ��ام لتعزي��ز النهو���س بقط��اع �س��وق راأ���س املال يف الدول��ة وتنظي��م اآلية ممار�س��ة االأعم��ال املتعلقة ب��االأوراق املالي��ة. ويعترب هذا 
النظ��ام حمف��زا ملزاول��ة اأن�س��طة اخلدمات املالي��ة املن�سو�س عليها يف املادة رقم )4( من��ه، بعد احل�سول عل��ى الرتخي�س الالزم بذلك من 
الهيئ��ة، ويل��زم النظ��ام جميع اجله��ات املخت�سة اخلا�سعة لرقابة الهيئ��ة بتنفيذه. وياأتي العمل بهذا النظام مبتطلبات اقل فيما يخ�س راأ���س 
امل��ال املطل��وب ع��ن النظ��ام ال�س��ابق ويف اإطار حتفي��ز وتعزيز ال�س��يولة املالية يف بور�س��ة قطر، وا�س��تقطاب وت�س��جيع اال�س��تثمارات االجنبية 
واملحلية يف دعم وحت�س��ن املناف�س��ة ، واالرتقاء بنوعية اخلدمات املالية املقدمة للمتعاملن ب�س��وق راأ���س املال القطري ، ومبا يوؤدي اىل زيادة 
تناف�س��ية االقت�س��اد القط��ري ويزي��د م��ن معدالت النم��و االقت�سادي به، ويحقق روؤي��ة قطر الوطنية 2030. كم��ا اأعلنت هيئة قطر لالأ�س��واق 
املالي��ة الي��وم ع��ن اإ�س��دار قواع��د اإدراج ونظام حوكم��ة ال�سنادي��ق املُدرجة يف بور�سة قط��ر. وتاأتي هذه اخلط��وة �سمن اإطار تطوي��ر الهيئة 
امل�س��تمر الأنظمته��ا بغي��ة تعزي��ز جاذبي��ة املناخ اال�س��تثماري ل�س��وق راأ���س امل��ال، وكذلك زي��ادة التنوع يف املنتج��ات املالية املدرج��ة يف بور�سة 

قطر.

ويف الكوي��ت، �س��رعت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال بتنفي��ذ اأح��د توجهاته��ا اال�س��رتاتيجية واملتمثل مب�س��روع "اإع��داد تعليم��ات معيار كفاية راأ���س املال 
لالأ�س��خا�س املرخ���س له��م"، وال��ذي ميث��ل ا�س��تحقاقًا قانوني��ًا وفق��ًا الأح��كام القان��ون رق��م 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق املال 
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وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة والئحت��ه التنفيذي��ة وتعديالتهم��ا، حي��ث متثل ه��ذه التعليمات خطوة هام��ة يف هذا االإطار، خا�س��ًة واأنها تعد 
اإح��دى االأدوات واالآلي��ات الرقابي��ة الفعالة التي من �س��اأنها تعزيز كفاءة اأداء ال�س��ركات املرخ�سة للتعامل يف االأوراق املالية و�سمان �س��المة 
مراكزه��ا املالي��ة ب�س��كل يتنا�س��ب م��ع حج��م وطبيع��ة املخاط��ر الت��ي تتعر�س لها، ه��ذا ف�ساًل ع��ن م�س��اهمتها يف حماي��ة حقوق امل�س��تثمرين، 
وخل��ق بيئ��ة ا�س��تثمارية اآمن��ة عن طريق توف��ر االحتياطات الالزمة لتاأمن املخاط��ر املتعلقة باأعم��ال وتعامالت ال�س��ركات املرخ�سة، خا�سة 
املخاط��ر الناجت��ة ع��ن ط��رح منتجات وان�س��طة مالي��ة جديدة �سم��ن مراحل تطوير ال�س��وق )مث��ل البيع على املك�س��وف، واقرا���س واقرتا�س 
االأ�س��هم، واتفاقي��ات اإع��ادة ال�س��راء، اإل��خ( باالإ�ساف��ة اإىل متطلبات راأ���س مال تتوافق مع اأن�س��طة موؤ�س�س��ات البنية االأ�سا�س��ية الأ�س��واق املال 

امل�س��تحدثة يف ال�س��وق )مثل الو�س��يط املقابل املركزي، اإلخ(.

كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق املال الكويتي��ة عن اإ�سدار وتطبي��ق تعليمات كفاية راأ���س املال لالأ�س��خا�س املرخ�س لهم ومتطلبات روؤو���س االأموال 
املدفوع��ة اجلدي��دة اخلا�س��ة برتاخي���س قائمة االأن�س��طة املرخ�س بها، حيث �س��تاأتي هذه التعليم��ات على هيئة كتاب جديد )الكتاب ال�س��ابع 
ع�س��ر( �سم��ن جمموع��ة كت��ب الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية 
وتعديالتهم��ا، و�س��يتم تعدي��ل بع���س اأح��كام ذات الالئحة التنفيذية لتعك���س متطلبات روؤو���س االأموال املدفوعة اجلدي��دة اخلا�سة برتاخي�س 
قائمة االأن�س��طة املرخ�س بها. كما اأ�سدرت هيئة اأ�س��واق املال القرار رقم )151( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن تعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية وتعديالتهما لتطبيق احل�ساب املجمع والقرار رقم 
)152( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن اعتم��اد القواع��د الالزمة لتطبيق احل�س��اب املجمع وتقابل عمليات احل�س��اب الواحد. وتتلخ���س اأبرز التعديالت 
عل��ى الالئح��ة التنفيذي��ة يف اإ�ساف��ة بع���س التعريف��ات املتعلق��ة باحل�س��اب املجم��ع يف الكت��اب االأول، وبع���س االأح��كام التنظيمي��ة يف الكت��اب 
الراب��ع والكت��اب احل��ادي ع�س��ر. كما قامت الهيئة باعتماد قواعد �س��ركة بور�س��ة الكويت وقواعد ال�س��ركة الكويتية للمقا�س��ة الالزمة لتوفر 

هي��كل احل�س��ابات املجمع��ة وتقاب��ل عمليات احل�س��اب الواحد لتدخل حي��ز التنفيذ اعتبارا من تاري��خ �سدور القرارين.

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة، فق��د واف��ق جمل���س اإدارة عل��ى م�س��روع قانون جدي��د لتنظي��م ن�س��اط التمويل اال�س��تهالكى 
وامل�س��ى قدم��ا نح��و ار�س��اله للجه��ات الر�س��مية املخت�س��ة الإ�س��دار الت�س��ريع، حي��ث اأو�س��ح رئي���س هيئة الرقاب��ة املالي��ة ان م�س��روع القانون 
والوارد اأحكامه فى ت�س��ع وع�س��رون مادة ينظم كل ن�س��اط يهدف اإىل توفر التمويل املخ�س�س ل�س��راء ال�س��لع واخلدمات الأغرا�س ا�ستهالكية 
ف��ى م�س��ر مت��ى مَت مزاولت��ه عل��ى وج��ه االعتياد، وي�س��مل التموي��ل من خ��الل بطاقات املدفوع��ات التجاري��ة اأو اأنظم��ة املدفوعات. واإ�س��تثنى 
م�س��روع القانون التمويل الذي تقل املدة الزمنية ل�س��داد اأق�س��اطه عن احلد الذي ي�سدر به قرار من جمل���س اإدارة الهيئة على اأال يقل يف كل 
االأح��وال ع��ن �س��تة اأ�س��هر. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة على اإ�س��دار معاير املالءة املالية ل�س��ركات التاأج��ر التمويل��ى والتخ�سيم لتدعيم 
ق��درة ال�س��ركات عل��ى اإتاحة التمويل من خالل اإدارة خماطر االئتم��ان ومواجهة خماطر الت�س��غيل وفقا الأف�سل التطبيقات الدولية الأ�س��اليب 

قيا���س خماطر من��ح التمويل واالئتمان.

كم��ا اأ�س��درت الهيئ��ة العامة للرقابة املالي��ة دليل عن الت�سويت الرتاكم��ي، يو�سح مفهوم اآلية الت�سوي��ت الرتاكمي، واالإطار القانوين املنظم 
ل��ه وكيفي��ة تطبيق��ه، كم��ا يح��دد النم��اذج امل�س��تخدمة لتطبيق��ه. وميث��ل الدليل اأح��د جهود الهيئ��ة لتوعي��ة ال�س��ركات املقيدة اأوراقه��ا املالية 
بالبور�س��ة امل�سري��ة، باالإ�ساف��ة اإىل ال�س��ركات املرخ���س لها من الهيئة مببا�س��رة اأحد االأن�س��طة يف جم��ال اخلدمات املالية غ��ر امل�سرفية، 
مب��ا �س��در م��ن تعديل يف قواعد قيد و�س��طب االأوراق املالية بالبور�سة امل�سرية - مبنت�سف عام 2018  وامللزم لل�س��ركات باأن ي�س��مل النظام 
االأ�سا�س��ي له��ا نظ��ام ا�س��تخدام الت�سوي��ت الرتاكم��ي مبا ي�س��مح بالتمثي��ل الن�س��بي كلما كان ذل��ك ممكًنا، كاإج��راء تنظيمي يهدف ملمار�س��ة 
احلوكم��ة الر�س��يدة لتنمي��ة ورف��ع كف��اءة االأ�س��واق، واحلد م��ن الكثر من املنازع��ات ذات ال�سل��ة. وقامت الهيئ��ة باإعداد ن�س��خة حمدثة من 
الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون �س��وق را���س املال، حيث ٌتع��د املعلومات �سرورة ال غنى عنه��ا للمتعاملن يف �س��وق االأوراق املالية، واالأطراف ذات 

ال�سل��ة م��ن �س��ركات عاملة يف جمال االأوراق املالية و�س��ركات مقيدة وغر مقي��دة يف البور�سة امل�سرية.

واعتم��دت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة من��اذج القوائ��م املالي��ة امللخ�سة ،واملع��دة وفقا لق��رار جمل���س ادارة الهيئة رقم )55( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن 
�سواب��ط وو�س��ائل الن�س��ر لل�س��ركات الت��ى طرح��ت اأوراق مالي��ة فى اكتت��اب عام اأو املقي��د لها اأوراق مالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية حي��ث يق�سى 
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البن��د الثال��ث م��ن املادة االأوىل بالقرار على اإلتزام ال�س��ركات امل�س��ار اإليها بن�س��ر ملخ���س للقوائم املالية ال�س��نوية واالي�ساح��ات املتممة لها 
وتقرير مراقب احل�س��ابات ب�س��اأنها يف احدى ال�سحف امل�سرية اليومية وا�س��عة االنت�س��ار ال�سادرة باللغة العربية وذلك وفقا للنموذج الذي 
تع��ده الهيئ��ة له��ذا الغر���س. واأ�سدرت هيئة الرقابة املالية قرارًا تنظيميًا رقم )268( ل�س��نة 2019 بقواع��د عمليات اإقرتا�س االأوراق املالية 
بغر���س البي��ع وتفعي��ل االآلية على اأن تقوم كل من البور�سة امل�سرية و�س��ركة االيداع املركزي واإعداد وجتهيز النظم االآلي��ة واملتطلبات الفنية 

للعم��ل باآلي��ة اقرتا���س االأوراق املالية بغر���س البيع واإخطار الهيئة قب��ل تفعيل اآلية االقرتا���س بغر�س البيع.

وافق جمل���س اإدارة الهيئة على عدة اإجراءات تت�سمن تعديل بقواعد قيد و�س��طب االأوراق املالية بالبور�سة مبا ي�س��اعد على حتفيز ال�س��ركات 
امل�سري��ة واالأجنبي��ة للتوج��ه نح��و القي��د بالبور�سة امل�سرية. وبادر املجل���س باإتخ��اذ اإجراء تنظيمي الحت��واء االأثار االقت�سادية النا�س��ئة عن 
هبوط االأ�س��واق املالية خالل الن�سف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثر من امل�س��تثمرين عن االأ�س��واق النا�س��ئة، و�س��مح 
مب��دَّ املهل��ة املمنوح��ة لل�س��ركات الت��ي قي��دت بالبور�س��ة امل�سرية ومل ُتطَرح ملدة �س��تة اأ�س��هر اإ�سافي��ة لتنتهى يف 30 �س��بتمرب2019، �س��ريطة 
احل�س��ول عل��ى موافق��ة البور�س��ة امل�سري��ة يف �س��وء خطة زمنية تقدمه��ا ال�س��ركة للبور�سة يف تاريخ ال يجاوز 30 اأبري��ل 2019. كما وافقت 
هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة عل��ى اعتماد منوذج��ى العقد االإبتدائى والنظام االأ�سا�س��ي ل�س��ركة بور�سة العقود االآجلة امل�س��تقة من االأوراق واالأدوات 
املالي��ة املقي��دة باإح��دى بور�س��ات االأوراق املالي��ة بغر���س اإن�س��اء واإدارة من�س��ة ت��داول اإلكرتونية يت��م من خاللها الت��داول عل��ى العقود التي 
ت�س��تق قيمه��ا م��ن موؤ�س��رات االأ�س��عار اأو اأوراق اأو اأدوات مالي��ة مقيدة باإحدى بور�س��ات االأوراق املالية. وك�س��فت هيئة الرقاب��ة املالية موافقة 
جمل���س االإدارة عل��ى م�س��روع لتعدي��ل بع�س االأح��كام املنظم��ة ل�سناديق اال�س��تثمار العقاري ال��واردة بالالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س 
امل��ال . كم��ا واف��ق جمل���س االإدارة عل��ى �س��دور ق��رار ي�س��مح للهيئ��ة بالرتخي�س لل�س��ركات امل�س��اهمة مبزاول��ة ن�س��اط بور�سة العق��ود االآجلة 
للت��داول عل��ى العق��ود امل�س��تقة م��ن االأوراق املالية املقي��دة باإحدى بور�س��ات االأوراق املالية، بعد التاأكد م��ن ا�س��تيفائها لالأحكام واالإجراءات 
واالأو�س��اع املق��ررة قانون��ًا لتاأ�سي���س ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالي��ة، وبعد �سدور قرار باملوافقة على تاأ�سي�س��ها من جمل���س اإدارة 

. الهيئة 

وواف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية على اإج��راء تعديل يف قواعد قيد و�س��طب االأوراق املالية بالبور�س��ة امل�سرية بالقرار رقم 
43 ل�س��نة 2019 ٌيجي��ز لهيئ��ة الرقاب��ة املالية يف حاالت تعار�س امل�سالح اأن تق�سر الت�سويت على قرار ال�س��طب االختي��اري باجلمعية العامة 

غر العادية لل�س��ركة على م�س��اهمي االأقلية )االأ�س��هم حرة التداول( دون ت�سويت امل�ساهم/امل�س��اهمن الرئي�س��ين واأطرافهم املرتبطة. كما 
ٌيجيز القرار للهيئة يف حالة وجود اأحداث جوهرية اأو تعامالت �س��ابقة على قرار جمل���س اإدارة ال�س��ركة من �س��اأنها التاأثر على قيمة ال�س��ركة 
اأن تطل��ب اأن يك��ون �س��راء اأ�س��هم املعرت�س��ن على قرار ال�س��طب بالقيمة العادل��ة للورقة املالية لل�س��ركة التي ٌيحددها م�ست�س��ار مايل م�س��تقل 
م��ن املقيدي��ن ب�س��جل الهيئ��ة . كم��ا واف��ق جمل���س اإدارة الهيئة عل��ى �سوابط ت�س��كيل وا�س��رتاطات ع�سوي��ة جلان الرقاب��ة ال�س��رعية الإ�سدار 
ال�سك��وك املتوافق��ة م��ع اأح��كام ال�س��ريعة االإ�س��المية بع��د موافق��ة االأزه��ر ال�س��ريف. وق��د ن�س قرار املجل���س رق��م )42( ل�س��نة 2019 على 
ت�س��كيل جلن��ة مركزي��ة للرقابة ال�س��رعية بالهيئة - من ت�س��عة اأع�ساء من اأبرز علماء ال�س��ريعة اال�س��المية وبع���س املتخ�س�سن الذين لديهم 
خربة وا�س��عة يف املجاالت القانونية واملالية - من املقيدين ب�س��جل اأع�ساء جلان الرقابة ال�س��رعية بالهيئة، على اأال يكون اأى منهم م�س��اهمًا 
رئي�س��يًا اأو ع�سو جمل���س اإدارة يف اإحدى ال�س��ركات اخلا�سعة الأحكام قانون �س��وق راأ���س املال خالل ال�س��نتن ال�س��ابقتن على تاريخ الع�سوية 

، وله��ا اأمان��ه فني��ة من موظف��ي هيئة الرقابة املالي��ة تتوىل تدوين حما�سر جل�س��اتها ومتابع��ة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها و�س��جالتها. 

ف��ى �س��وء اإدخ��ال التعدي��الت الت��ى مت��ت على قانون �س��وق را���س امل��ال وال�س��ادرة بالقانون رق��م 17 ل�س��نة 2018 حلي��ز التنفي��ذ واملت�سمنة 
تنظي��م ط��رح االأدوات املالي��ة يف ال�س��وق امل�سري��ة باالإ�ساف��ة ل��الأوراق املالي��ة، وك��ذا حتديد املق�س��ود بالطرح الع��ام واالأح��كام اخلا�سة به، 
وال�س��روط وال�سواب��ط الواج��ب االلت��زام بها عند طرح اأى اأوراق مالية اأو اأدوات مالية م��ن خالل الطرح اخلا�س مع و�سع تعري��ف للمق�سود 
بالط��رح الع��ام والطرح اخلا�س ، وافق جمل���س االإدارة على اإ�س��دار ال�سوابط واالإجراءات الواجب االإلتزام به��ا عند الطرح العام واخلا�س 
ل��الوراق املالي��ة. واأ�س��درت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة الكت��اب الدورى رق��م )2( ل�س��نة 2019 لتنظيم ا�س��تخدام و�س��ائل الدفع غ��ر النقدى فى 
اإمتام املعامالت املالية لكافة ال�س��ركات واجلهات اخلا�سعة الإ�س��راف ورقابة الهيئة واملتعاملن معها . كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة العامة 
للرقاب��ة املالي��ة عل��ى م�س��روع قانون بتعديل اأحكام القانون رقم )141( ل�س��نة 2014 واخلا�س بتنظيم ن�س��اط التمويل متناه��ي ال�سغر، لكي 
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ي�س��مل كاف��ة اأعم��ال التموي��ل املمنوح��ة للم�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رة ومتناهي��ة ال�سغر به��دف متكن اأكرب ق��در من الفئات امل�س��تهدفة 
وامل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رة للو�س��ول لو�س��ائل التموي��ل املختلف��ة، و�س��يتم ار�س��اله لدول��ة رئي���س ال��وزراء للب��دء يف ا�س��دار الت�س��ريع. 
واأ�س��در رئي���س هيئ��ة الرقاب��ة املالية القرار رقم )74( ل�س��نة 2019 باإ�س��تثناء ال�س��ركات القاب�سة اىل تبا�س��ر ن�س��اط تاأ�سي���س اأو اال�س��رتاك 
يف تاأ�سي���س ال�س��ركات اأو يف زيادة روؤو���س اأموالها )ال�س��ركات القاب�سة( وفقا ملتطلبات قانون �س��وق را���س املال الواردة والقرارات ال�سادرة 

نف��اذا ل��ه ، م��ن التقيد ب�س��روط هيكل امللكية الواجب توافرها يف ال�س��ركات عند التاأ�سي���س والرتخي���س من الهيئة .

كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة على مقرتح لتعديل بع�س اأحكام قانون االإيداع والقيد املركزي لالأوراق املالية، لي�سبح قانونًا �س��اماًل لتنظيم 
عمليات املقا�سة والت�س��وية �س��واء يف ال�س��وق احلا�سر اأو امل�س��تقبلي، وذلك باإ�سافة بع�س االأحكام املنظمة لعمليات املقا�سة والت�س��وية للعقود 
الت��ي ت�س��تق قيمته��ا م��ن اأ�س��ول مالي��ة، اأو عينية، اأو موؤ�س��رات االأ�س��عار، اأو �س��لع اأو اأدوات مالي��ة اأو غرها من املوؤ�س��رات. و�س��اماًل لعمليات 
املقا�س��ة والت�س��وية لكاف��ة االأوراق املالي��ة مب��ا يف ذلك االأوراق املالي��ة احلكومية �س��واء اأكانت اأذون خزانة اأو �س��ندات حكومية. وق��د اقت�سر 
قرار رئي���س جمل���س الوزراء رقم ) 1347( ل�س��نة 2019 واخلا�س بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �س��وق را���س املال على قيام 
�س��ركة خدم��ات االإدارة باإج��راء التقيي��م ال��دورى الإجمايل اأ�س��ول ال�سندوق العقارى لت�سبح كل �س��تة اأ�س��هر على االأقل )ب��دال من كل ثالثة 
ا�س��هر( يف احل��االت الت��ي يك��ون ال�سن��دوق فيها غ��ر مقي��دا بالبور�سة به��دف تخفيف االأعباء املالي��ة على ال�سن��دوق ، نظ��را لطبيعة بع�س 
ال�سنادي��ق الت��ي ت�س��تهدف اال�س��تثمار طويل االأجل يف اأ�س��ول عقارية اأو اأوراق مالية غر مقيدة يف البور�سة . مع االلتزام ب��ان يكون التقييم 

كل ثالث��ة اأ�س��هر اإذا كان ال�سندوق مقي��دا بالبور�سة.

كم��ا مت االإع��الن ع��ن الب��دء ف��ى اإن�س��اء مرك��ز للتحكي��م والت�س��وية يف املنازع��ات النا�س��ئة ع��ن تطبيق اأح��كام القوان��ن اخلا�س��ة باملعامالت 
املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة مبوج��ب قرار ال�س��يد رئي���س اجلمهوري��ة رقم 335 ل�س��نة 2019 ، وال�س��ادر بغر�س تفعي��ل املادة العا�س��رة من قانون 
تنظي��م الرقاب��ة عل��ى االأ�س��واق واالإدوات املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة رق��م )10( ل�س��نة 2009 ، والت��ي ت�سمنت اإن�س��اء مرك��ز للتحكيم والت�س��وية 
يف املنازع��ات وجتي��ز للمتعامل��ن اللج��وء اإلي��ه اإذا م��ا اتفق��وا ابتداءا اأو الحق��ا على ت�س��وية النزاع عن طري��ق التحكيم ، يف خط��وة تعزز حق 
املتعامل��ن ف��ى اللج��وء الآلي��ات تكفلها لهم الت�س��ريعات املنظمة لالأ�س��واق املالي��ة غر امل�سرفية وتت�س��م بالكفاءة والفعالية وال�س��رعة لت�س��وية 
وح��ل النزاع��ات اىل تن�س��اأ م��ن مقدمى اخلدمة. واأطلقت الهيئ��ة العامة للرقابة املالية الدليل االإ�سرت�س��ادى املعّد من قب��ل الهيئة عن اإ�سدار 
ال�سك��وك وهى االأداة امل�س��تحدثة يف �س��وق راأ���س املال وفق��ا للتعديالت الت�س��ريعية االأخرة مو�سحا مفه��وم اآلية ال�سكوك وعملي��ة الت�سكيك 
واطرافه��ا و�س��روط وقواع��د واإج��راءات ا�سدار ال�سكوك وقواع��د قيدها وتداوله��ا . واأ�سدر القانون رقم 141 ل�س��نة 2014 بتنظيم ن�س��اط 
التموي��ل متناه��ى ال�سغ��ر، وب��دء الهيئة ف��ى �سياغة الق��رارات التنفيذية وال�سوابط الالزم��ة لتنظيم الن�س��اط وحتديد متطلب��ات الرتخي�س 
لكل من اجلمعيات واملوؤ�س�س��ات االأهلية. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة على الرتخي�س ل�س��ركات الت�سنيف االإئتمانى للم�س��روعات ال�سغرة 
واملتو�س��طة بهدف اإتاحة التمويل للم�س��روعات ال�سغرة واملتو�س��طة، وقد بادر املجل���س بتلك اخلطوة التنظيمية الإتاحة التمويل للم�س��روعات 
ال�سغ��رة واملتو�س��طة م��ن خ��الل ا�س��دار ال�س��ندات باأنواعه��ا املختلفة، وم��ن بينها ال�س��ندات متو�س��طة االأج��ل لتموي��ل االأ�سول الراأ�س��مالية 
وال�س��ندات ق�س��رة االأج��ل لتموي��ل راأ���س املال العام��ل. ووافق جمل���س اإدارة الهيئة على اإ�ساف��ة مادة جديدة حتمل رق��م 28 مكرر اإىل قرار 
جمل���س اإدارة الهيئ��ة رق��م )20( ل�س��نة 2019 واخلا���س بالنظام االأ�سا�س��ي لالحتاد امل�س��ري لالأوراق املالي��ة، تن�س على اأال يجوز لل�س��ركة 
الع�س��و باالحت��اد وال�س��ركات التابع��ة له��ا وال�س��ركات اخلا�سع��ة لل�س��يطرة الفعلي��ة لذات ال�س��خ�س الطبيع��ي اأو االعتباري التق��دم باأكرث من 
مر�س��ح واحد لع�سوية جمل���س اإدارة االحتاد. وفى ذات ال�س��ياق وافق جمل���س اإدارة الهيئة على مّد الفرتة املمنوحة للجنة التاأ�سي�س��ية للدعوة 
لعق��د اأول جمعي��ة عامي��ة لالحت��اد امل�سرى لالأوراق املالية النتخاب اأع�ساء جمل���س اإدارة االحتاد ملدة �س��تة ا�س��هر اأخرى حتى يت�س��نى للجنة 

التاأ�سي�س��ية االإنته��اء م��ن االإجراءات واتخ��اذ القرارات الالزمة لعق��د اأول جمعية عامة لالحتاد .

اأ�س��درت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة القراري��ن رقم��ي )123 و 124( ل�س��نة 2019 يت�سمن��ا تعدي��اًل يف قواعد قيد و�س��طب االأوراق املالي��ة ل�سمان 
متثي��ل العن�س��ر الن�س��ائي يف جمال���س اإدارة ال�س��ركات املقي��د له��ا اأوراق مالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة وكذل��ك ال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال 
 .Doing Business االأن�س��طة املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة. وياأت��ي ذلك يف اإطار العمل على حت�س��ن ترتي��ب مركز م�سر يف تقري��ر مناخ االأعمال
كم��ا ياأت��ي اإ�س��دار ذل��ك الق��رار ات�س��اقًا مع منه��ج الهيئة يف حتقي��ق التنمية امل�س��تدامة ومتك��ن املراأة م��ن التمثيل يف ع�سوية جمال���س اإدارة 
ال�س��ركات اخلا�سع��ة له��ا. كم��ا اأعلنت الهيئة عن اجراء تعديل يف قواعد قيد و�س��طب االأوراق املالية بالبور�س��ة امل�سرية، وكذا ادخال تعديل 



27 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية26 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

عل��ى �سواب��ط الرتخي���س وا�س��تمرار الرتخي���س لل�س��ركات العامل��ة يف جم��ال االأن�س��طة املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة ، ومبوج��ب ه��ذ التعديل يتم 
اإعم��ال اآلي��ة الت�سوي��ت الرتاكمي عند اجراء انتخابات اأع�ساء جمل���س االإدارة ومبا ي�س��مح بالتمثيل الن�س��بي كلما اأمكن ذلك ، كاأحد �س��روط 
القي��د يف البور�س��ة بالن�س��بة لل�س��ركات املقي��دة ،واأحد �س��روط الرتخي���س وا�س��تمرار الرتخي�س ونق��ل امللكية بالن�س��بة لل�س��ركات العاملة يف 
جم��ال االأن�س��طة املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة وذل��ك دون احلاجة الإدخال ذل��ك التعديل  يف اأنظمته��ا االأ�سا�س��ية. واأعلنت هيئة الرقاب��ة املالية عن 
موافق��ة جمل���س االإدارة عل��ى اعف��اء م�سدري ال�س��ندات اخل�سراء م��ن %50 من اإجمايل مقاب��ل اخلدمات والفح���س بالهيئ��ة لتكون ن�سف 
يف االأل��ف م��ن قيم��ة االإ�س��دار ح��ال االكتت��اب العام ورب��ع يف االألف من قيم��ة االإ�سدار حال االكتت��اب اخلا�س ، بدال من واح��د فى االألف من 
قيم��ة االإ�س��دار ح��ال االكتتاب العام ، ون�سف يف االألف من قيمة االأ�سدر حال االكتتاب اخلا�س يف خطوة لتحفيز تفعيل وت�س��جيع املوؤ�س�س��ات 
وال�س��ركات على ا�سدار ال�س��ندات اخل�سراء. ووافق جمل���س اإدارة الهيئة على اإجراء تعديل على قواعد مزاولة ن�س��اط �سناديق اال�س��تثمار، 
بال�س��ماح لالأ�س��خا�س االعتباري��ة اخلا�س��ة م��ن غ��ر الكيان��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة -ويكون من ب��ن اأغرا�سها اال�س��تثمار - اأن تبا�س��ر 
ن�س��اط �سنادي��ق اال�س��تثمار م��ع البن��وك احلائ��زة عل��ى ترخي���س من الهيئ��ة وموافق��ة البنك املرك��زي يف مزاولة ن�س��اط �سناديق اال�س��تثمار 
بنف�س��ها. ع��الوة عل��ى قي��ام االأ�س��خا�س االعتبارية اخلا�سة باال�س��رتاك يف مبا�س��رة ن�س��اط �سنادي��ق اال�س��تثمار مع كل من �س��ركات التاأمن 
واإع��ادة التاأم��ن وال�س��ركات العامل��ة فى ن�س��اط تاأ�سي���س ال�س��ركات التي ت�س��در اأوراق مالية اأو يف زيادة روؤو���س اأموالها )بنوك اال�س��تثمار( 
و�س��ركات التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر املرخ���س له��ا م��ن الهيئ��ة مببا�س��رة تل��ك االأن�س��طة ومنحته��ا الهيئ��ة ترخي�سا مبزاول��ة ن�س��اط �سناديق 

اال�ستثمار.

كم��ا واف��ق جمل���س االإدارة عل��ى النظ��ام االأ�سا�س��ي الحت��ادي ال�س��ركات العاملة يف ن�س��اطي التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سي��م، ومن��ح كل منهما 
ال�س��خ�سية االعتباري��ة امل�س��تقلة الت��ي ت�س��هم يف تنمي��ة ن�س��اطي التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سي��م وزي��ادة الوع��ي ب��ه وتبني املب��ادرات الداعمة 
للن�س��اطن، والتاأك��د م��ن تطبي��ق اأع�س��اء االحتادين مليثاق �س��رف املهن��ة والقواعد املنظم��ة اللتزامات وحق��وق االأع�ساء، والعمل عل��ى تنمية 
مه��ارات العامل��ن يف ن�س��اطي التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سي��م. و�س��در ق��رار رئي���س جمل���س الوزراء رق��م 2339 ل�س��نة 2019 باإع��ادة تنظيم 
�سن��دوق حماي��ة امل�س��تثمر، وف��ى نف���س الوقت يت��م تخفي�س املقاب��ل عن عمليات الت��داول بن�س��بة 50 % لت�سيح ع�س��رة يف املائة الف بدال من 
ع�س��رين يف املائ��ة ال��ف. ويعت��رب " �سن��دوق حماي��ة امل�س��تثمر م��ن املخاط��ر غ��ر التجاري��ة " �ساح��ب ال�س��خ�سية امل�س��تقلة - و الت��ي ال يهدف 
للرب��ح-   ق��د ُاِعي��َد تنظيم��ه لي�سب��ح �سن��دوق تاأم��ن للمتعاملن يف االأوراق املالية من املخاطر غر التجارية النا�س��ئة عن ان�س��طة ال�س��ركات 
املقيد لها اوراق اأو ادوات مالية بالبور�سات امل�سرية وال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالية واالأدوات املالية وي�سدر النظام االأ�سا�س��ي 
ل��ه بق��رار م��ن جمل���س ادارة الهيئ��ة بناء عل��ى اقرتاح جمل���س ادارة ال�سندوق. ويف ه��ذا االإطار فقد �سدر قرار رئي���س جمل���س الوزراء رقم 
2339 ل�س��نة 2019 باملوافقة على مقرتح جمل���س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية بتعديل النظام االأ�سا�س��ي ل�سندوق تاأمن املتعاملن من 

املخاط��ر غ��ر التجاري��ة )�سن��دوق حماية امل�س��تثمر( وال��ذي ت�سمن خف�س م��ا يتقا�ساه ال�سندوق عل��ى قيمة املعاملة امل�س��جلة بالفاتورة اإىل 
) 1 ( يف الع�س��رة اآالف ب��داًل م��ن )2( يف الع�س��رة اآالف بتخفي���س ي�س��ل اإىل 50 % مما كان يتقا�ساه �س��ابقًا. وك�س��فت هيئ��ة الرقابة املالية 
 Regional Center For Sustainable finance   عن موافقة جمل���س االإدارة على م�س��روع قرار باإن�س��اء املركز االقليمي للتمويل امل�ستدام
متهي��دا ال�س��ت�سدار ق��رار باإن�س��ائه لت�س��ريع وت��رة التحول نح��و االقت�ساد االأخ�سر وامل�س��تدام وخل��ق القاع��دة املعلوماتي��ة والبحثية الالزمة 
ملعاون��ة الهيئ��ات وال�س��ركات عل��ى اتخاذ االإجراءات والق��رارات الالزمة للتوافق م��ع املعاير البيئي��ة واالجتماعي��ة يف حميطنا االأفريقي ويف 

منطقة ال�س��رق االأو�سط.

ويف املغ��رب، قدم��ت الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل دليلها العمل��ي املتعلق مبكافحة تبيي�س االأم��وال ومتويل االإرهاب، وذلك بح�سور وحدة 
معاجلة املعلومات املالية. وذكرت الهيئة يف بالغ لها اأن هذا الدليل، الذي جرى تقدميه خالل ور�س��ة موجهة ملهنيي �س��وق الر�س��اميل، يندرج 
يف اإط��ار تفعي��ل خارط��ة الطريق التي و�سعتها الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل من اأجل حت�سي���س ومواكبة املتدخلن يف �س��وق الر�س��اميل من 
اأج��ل التنفي��ذ الناج��ع اللتزاماته��م املتعلق��ة مبكافحة تبيي�س االأموال ومتويل االإره��اب. واأ�ساف امل�سدر ذاته اأن هذا الدلي��ل يقدم، بطريقة 
منهجي��ة، املتطلب��ات القانوني��ة والتنظيمي��ة املنوط��ة باالأ�س��خا�س اخلا�سعن الإ�س��راف الهيئة، وذل��ك لتح�سينهم �سد التعر�س الأي ا�س��تغالل 
يه��دف لتبيي���س االأم��وال اأو متوي��ل االإره��اب. و�س��كل ه��ذا احلدث كذل��ك منا�س��بة للع��ودة اإىل املوا�سي��ع املرتبطة بعالق��ة اخلا�سع��ن للهيئة 
املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل ووح��دة معاجلة املعلومات املالية، والتزاماتهم وم�س��وؤولياتهم يف جمال مكافح��ة تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب.
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ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية خالل عام 2019 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على االأ�س��واق املالي��ة وتنظيم االأعمال املرتبطة 
بتل��ك االأ�س��واق، ف�سم��ن ه��ذا االإط��ار، اأ�سدرت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردنية تعميمًا لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة لتذكره��ا ب�سرورة تزويد 
الهيئ��ة بالتقاري��ر الدوري��ة للع��ام 2018 واجتماع��ات الهيئات العامة خالل الف��رتة املحدة بالقانون ووفق��ًا للنموذج املخ�س�س حي��ث تت�سمن 
التقاري��ر املطلوب��ة نتائ��ج االأعم��ال االأولية بعد قيام ح�س��ابات قانوين باإج��راء عملية املراجعة االأولية لها وذك خالل خم�س��ة واأربعن يومًا من 
انته��اء �س��نته املالي��ة ح��دًا اأعل��ى، باالإ�ساف��ة اإىل االإف�ساح عن ق��رارات هذه االجتماعات قب��ل بدء جل�س��ة التداول ليوم العم��ل التايل وتزويد 
الهيئ��ة مبحا�س��ر ه��ذه االجتماع��ات حال املوافق��ة عليها من دائرة مراقبة ال�س��ركات، وحتمي��ل النموذج املخ�س���س لتزويد الهيئ��ة بالتقرير 
باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزي��ة للع��ام 2018 م��ن موقع الهيئة االإلكرتوين. كما اأقر جمل���س مفو�س��ي هيئة االأوراق املالية تعدياًل عل��ى تعليمات 
اإف�س��اح ال�س��ركات امل�س��درة واملعاي��ر املحا�س��بية ومعاي��ر التدقي��ق ل�س��نة 2004 يلزم ال�س��ركات امل�س��درة باإعالم الهيئ��ة دون اإبطاء وباأي 
و�س��يلة حتق��ق ال�س��رعة املطلوب��ة واإ�سدار بي��ان علني فورًا عند توف��ر اأي معلومة جوهرية تخ���س التغيرات الهامة التي تط��راأ على الفروقات 

ب��ن نتائ��ج االأعمال االأولي��ة والبيانات املالية ال�س��نوية معززة من مدقق احل�س��ابات اخلارجي.

كم��ا م��ددت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة املهل��ة املمنوح��ة لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املدرج��ة لت�سوي��ب اأو�ساعها مب��ا يتواف��ق وتعليمات 
احلوكمة حتى تاريخ 2020/4/30، وذلك فيما يخ�س االأع�ساء امل�س��تقلن يف جمال���س اإدارة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة وع�سوياتهم 
يف اللج��ان الدائم��ة املنبثق��ة ع��ن املجل���س اإ�ساف��ة اإىل احلك��م املتعلق ملن��ع اإدراج اأي موا�سي��ع جديدة غر مدرج��ة على جدول اأعم��ال الهيئة 
العامة املر�س��ل �س��ابقًا اإىل امل�س��اهمن. كما قرر جمل���س مفو�سي الهيئة ا�س��تثناء ال�س��ركات امل�س��اهمة من تطبيق قيد الثالث �سنوات الواردة 
يف اأحكام املادة 4/ج من تعليمات احلوكمة وذلك خالل فرتة ت�سويب االأو�ساع فقط، بحيث ال ينفي هذا القيد ا�س��تقاللية اأي من االأع�ساء 
احلالي��ن اأي��ًا كان��ت تواري��خ انتخابه��م اأو االأع�س��اء الذي��ن يتم انتخابهم قب��ل انق�ساء ف��رتة ت�سويب االأو�ساع الت��ي تنتهي يف 3 / 4 / 2020. 
كم��ا اأو�س��ح التعمي��م االأم��ور املتعلق��ة باأع�ساء جمال���س االإدارة م��ن حيث كونه��م ممثلي �س��خ�سيات اعتبارية اأو م�س��تقلة، اأو كون��ه تنفيذيًا اأو 
م�س��تقاًل، بحي��ث يت��م ذك��ر جميع ع�سويات جمال���س االإدارة التي ي�س��غلها ع�سو جمل���س االإدارة يف ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، واأمور اأخرى 
يف ه��ذا املج��ال. واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالية تعميمًا لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة توؤكد فيه عل��ى �سرورة تزويد الهيئ��ة بالبيانات والتقارير 
املالي��ة ال�س��نوية لع��ام 2018، وتقري��ر احلوكم��ة ال�س��نوي للع��ام 2018، والبيان��ات املالية الربعي��ة لع��ام 2019 باللغتن العربي��ة واالإجنليزية 
قب��ل نهاي��ة امل��دة املح��ددة بالت�س��ريعات ومراجع��ة من مدق��ق احل�س��ابات، باالإ�ساف��ة اإىل االإف�ساح ع��ن مواعيد ونتائ��ج اجتماع��ات الهيئات 
العام��ة ال�س��نوية، م��ع �سرورة قيام ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة بت�سمن التقرير ال�س��نوي كاف��ة البنود الواجب االإف�ساح عنه��ا جتنبًا التخاذ 

اأي تداب��ر بحق ال�س��ركات املخالف��ة ومنها فر�س غرام��ة مالية عليها. 

و�س��رعت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وبور�س��ة عم��ان يف تنفي��ذ املرحل��ة االأخ��رة من خطة بن��اء نظام االإف�س��اح االإلكرتوين بلغ��ة )XBRL(، حيث 
مت��ت دع��وة ع��دد من ال�س��ركات املدرجة يف البور�س��ة متثل كافة القطاع��ات اإ�سافة اإىل عدد من �س��ركات اخلدمات املالي��ة ومكاتب التدقيق 
اإىل امل�س��اركة يف املرحل��ة التجريبي��ة للنظام Pilot Test، حيث �س��يتم خالل االأ�س��بوعن القادم��ن البدء يف تنفيذ هذه املرحل��ة بهدف تقييم 
اأداء النظ��ام، وم��دى قدرت��ه على تنفي��ذ العملي��ات املطلوبة، باالإ�ساف��ة اإىل ح�سر املالحظات والتح�س��ينات عل��ى الن�س��خة التجريبية متهيدًا 
لالإط��الق الر�س��مي للنظ��ام يف الن�س��ف الث��اين م��ن الع��ام اجلاري. كم��ا اأ�سدرت هيئ��ة االأوراق املالي��ة تعميمًا حت��ث فيه �س��ركات اخلدمات 
املالي��ة واأمن��اء احلف��ظ و�سناديق اال�س��تثمار امل�س��رتك على �س��رورة اتخاذ اإجراءات تدقي��ق اإ�سافية اإىل جان��ب اإجراءاتها املعت��ادة للتعرف 
عل��ى العمي��ل ون�س��اطه عن��د تعاملها مع اأ�س��خا�س يتواجدون اأو ينتم��ون اإىل دول ال تتوافر لديها نظم منا�س��بة ملكافحة عمليات غ�س��ل االأموال 
اأو متوي��ل االإره��اب اأو م��ع االأ�س��خا�س الطبيعي��ن اأو االعتباري��ن الذي��ن ينتم��ون اأو يتواجدون يف دول ذات خماط��ر مرتفعة، وذلك ا�س��تنادًا 
اإىل القوائ��م املحدث��ة لل��دول عالي��ة املخاطر وال��دول اخلا�سع��ة للمتابعة يف جم��ال االلتزام مبعاير مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب 

ال�س��ادرة ع��ن جمموع��ة العمل املايل بتاري��خ 2019/6/21، وامتثااًل ملتطلبات املعي��ار الدويل )19( املتعلق بال��دول مرتفعة املخاطر. 

واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالي��ة تعميم��ًا ل�س��ركات اخلدم��ات املالي��ة م��ن اأج��ل العمل عل��ى تزويد الهيئ��ة مبعلوم��ات حمدثة تب��ن الرتاخي�س 
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املمنوح��ة له��ا ملمار�س��ة اأعم��ال اخلدمات املالية واأ�س��ماء املعتمدين للتعامل يف ال�س��وق املايل املحلي اأو االأجنبي وتعبئ��ة منوذج حتديث بيانات 
ال�س��ركة ومعتمديها وعك���س التحديثات امل�س��ار اإليها اأعاله على نظام الرتخي�س االإلكرتوين ودفع الر�س��وم وجتديد كفاالتها املقدمة للهيئة. 
كم��ا اأّك��دت هيئ��ة االأوراق املالية اأن القرار الذي اأعلنته احلكومة، �سمن احلزم��ة الثانية للربنامج االقت�سادي، واملتعلق مبركز اإيداع االأوراق 
املالي��ة، ل��ن مي���س حق��وق وملكي��ة وا�س��تثمارات املتعامل��ن يف االأوراق املالي��ة. واأو�سح��ت الهيئ��ة، اأن الق��رار ميث��ل اإع��ادة هيكل��ة ملركز اإيداع 
االأوراق املالي��ة كوح��دة حكومي��ة م�س��تقلة مع ا�س��تمرار مهام��ه وفقا للتو�سيات التي �س��ت�سدر ع��ن اللجنة الفني��ة املخت�سة التي �ست�س��كل لهذه 

الغاي��ة، والتي �س��تحر�س على االلت��زام باملعاير واملمار�س��ات الدولية املعتمدة.

اأم��ا هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع االإماراتي��ة، فق��د اأعلن��ت الهيئ��ة و�س��لطة تنظي��م اخلدم��ات املالي��ة يف �س��وق اأبوظب��ي العامل��ي و�س��لطة دبي 
للخدم��ات املالي��ة الي��وم ع��ن اإتاح��ة اآلي��ة جديدة لالع��رتاف املتبادل بينه��ا بخ�سو���س ترخي���س ال�سناديق املالي��ة املحلية وذل��ك بعد اأن مت 
اإ�سدار الت�س��ريعات والقواعد ذات ال�سلة. تتيح اآلية االعرتاف املتبادل- التي خ�سعت للت�س��اور العام واملكثف منذ توقيعها يف نوفمرب 2018 
لل�سنادي��ق املرخ�س��ة م��ن قب��ل اأي م��ن اجله��ات الثالث تروي��ج منتجاته��ا يف دولة االإم��ارات العربية املتح��دة. وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن كافة 
قواع��د وت�س��ريعات النظ��ام اجلديد لالع��رتاف املتبادل لرتخي���س ال�سناديق اال�س��تثمارية وترويجها قد مت ن�س��رها على املواق��ع االإلكرتونية 
للهيئ��ات امل�س��اركة. كم��ا ناق���س جمل���س اإدارة هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع خ��الل اجتماعه الثامن )م��ن الدورة ال�ساد�س��ة للمجل���س( عددًا 
م��ن املب��ادرات الت��ي ت�س��تهدف تطوير منظومة االأن�س��طة واخلدم��ات املالية املرتبط��ة بقطاع االأوراق املالية بالدول��ة لت�ساه��ي اأف�سل املعاير 
واملمار�س��ات الدولي��ة. وتن��اول االجتم��اع عددًا من املو�سوع��ات والق�سايا الهام��ة ذات ال�سلة بقط��اع االأوراق املالية منها اأداء �سانع ال�س��وق 
يف االأ�س��واق املالي��ة ونتائ��ج تقيي��م �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة وتقري��ر التحلي��ل امل��ايل لل�س��ركات املدرج��ة واأن�س��طة التوعي��ة �سم��ن امل�س��روع 
الوطن��ي لتوعي��ة امل�س��تثمرين وال�س��مول امل��ايل واإدراج عق��ود اآجل��ة ببور�سة ال�س��لع. واأطلق وزير االقت�ساد رئي���س جمل���س اإدارة هيئة االأوراق 
املالي��ة وال�س��لع "نظ��ام اخلدم��ات االإلكرتونية املُطّورة للهيئة" بح�سور اأع�ساء جمل���س اإدارة الهيئة، وذلك على هام���س اجتماع املجل���س الذي 
��ي النظ��ام االإج��راءات الداخلية اخلا�س��ة بالهيئة ويخ��دم جميع الفئات امل�س��تهدفة، مبا ف���ي ذلك الو�س��طاء و�سناديق  انعق��د يف دب��ي. وُيغطِّ
اال�س��تثمار وامل�س��تثمرين و�س��ركات اخلدمات املالية، ف�ساًل عن اأ�س��واق االأوراق املالية وال�س��لع. ويجري العمل حاليًا على اإطالق دفعة جديدة 
م��ن اخلدم��ات االإلكرتوني��ة خالل الف��رتة القليل��ة املقبلة، بحيث تغطي ه��ذه اخلدمات اأعمال مرك��ز التدريب واالختب��ارات املهنية، واإدارات 

التنفيذ، واالإ�سدار والت�س��جيل، واالإ�س��راف على ال�س��وق، والرقابة وااللتزام. 

وعق��دت اللجنة اال�ست�س��ارية الأ�س��واق راأ���س امل��ال اجتماعها ملناق�س��ة عدد من املو�سوع��ات ذات ال�سل��ة بتنظيم قط��اع االأوراق املالية وترقية 
اأ�س��واق الدول��ة عل��ى املوؤ�س��رات العاملي��ة. ناق���س االجتم��اع ع��ددًا م��ن املح��اور الهام��ة واملتعلق��ة بجوان��ب املقا�س��ة املركزي��ة، و�سانع ال�س��وق 
واملوؤ�س�س��ات ذاتي��ة التنظي��م، وال�س��مول والتثقي��ف امل��ايل واال�س��تفادة م��ن �سنادي��ق التقاع��د، باالإ�سافة اىل تطوي��ر �سناع��ة اإدارة االأ�سول. 
اأ�س��فرت املناق�س��ات الت��ي ج��رت خالل االجتماع عن التو�س��ل اىل جمموعة من التوجيه��ات والتو�سيات الرامية اإىل تطوير منظومة االأن�س��طة 
واخلدم��ات املالي��ة لت�ساه��ي اأف�س��ل املعاي��ر واملمار�س��ات الدولي��ة. وقد ناق�س��ت اللجنة اال�ست�س��ارية الأ�س��واق امل��ال خالل االجتم��اع مو�سوع 
املقا�س��ة املركزي��ة، واأو�س��ت بالعم��ل على اإيجاد جهة تقا�س مركزي موحدة على م�س��توى الدولة لل�س��وقن، كونها اأق��ل تكلفة واأكرث كفاءة من 
وج��ود �س��ركة م�س��تقلة ل��كل �س��وق عل��ى حدة، ف�س��اًل عن اأن رب��ط عمليات املقا�س��ة املركزية م��ع امل�سرف املركزي به��دف الت�س��وية النقدية؛ 
�س��يقلل اجله��د ويزي��د م��ن كف��اءة العملي��ات؛ مبا يدع��م التحول اىل اأ�س��واق اأفقي��ة وي�س��تويف متطلب��ات الرتقية عل��ى املوؤ�س��رات العاملية. ويف 
حم��ور اآخ��ر، وبه��دف تطوي��ر وتعزيز دور �سناع ال�س��وق، وجهت اللجنة اإىل �س��رورة اأن يتم منح �سانع ال�س��وق جمموعة من احلوافز، مثل رد 
ج��زء م��ن العم��والت )Rebate(، وذلك اأ�س��وة باملمار�س��ات العاملي��ة املتبعة يف هذا املجال، كم��ا وجهت اإىل �سرورة عقد ور���س عمل بح�سور 
كاف��ة االأط��راف ذات العالق��ة من �سناع ال�س��وق وممثلي ال�س��ركات امل�سدرة والهيئة واالأ�س��واق ل�س��رح اأهمية الدور الذي يلعبه �سانع ال�س��وق 

يف حتقيق التوازن يف االأ�س��واق املالية. 

واأك��دت اللجن��ة كذل��ك على اأهمية مناق�س��ة �سناع ال�س��وق العاملي��ن للتعرف على وجهات نظره��م والعوامل التي ميكن تقدميه��ا لهم جلذبهم 
للعمل يف االأ�س��واق املحلية. وفيما يخ�س حمور ال�س��مول املايل واال�س��تفادة من �سناديق التقاعد، قال الزعابي اأن الهيئة اأطلقت ا�س��رتاتيجية 
متكاملة يف هذا ال�س��اأن جلذب فئات جديدة من امل�س��تثمرين وتو�س��يع نطاق امل�س��تفيدين من خدمات اأ�س��واق املال، و�س��تقوم الهيئة بالتن�س��يق 
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م��ع اجله��ات املعني��ة ب�س��اأنها. واأك��دت على اأهمية ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية يف دعم ا�س��رتاتيجية ال�س��مول امل��ايل، اإىل جانب الدور الذي 
يلعبه طرح منتجات مالية تراعي م�س��روعات ومبادئ اال�س��تدامة كال�س��ندات وال�سكوك اخل�سراء يف جذب �س��رائح جديدة من امل�س��تثمرين 
الداعم��ن له��ذه املب��ادئ. كم��ا بحث��ت اللجنة �س��بل واآليات حتفيز �سناديق التقاعد على دخول اأ�س��واق راأ���س امل��ال يف الدولة ودورها يف دعم 
اال�س��تثمار املوؤ�س�س��ي، وناق�س��ت جمموعة من احللول لتمكن ال�س��ركات حمدودة امل�س��وؤولية من الو�سول الأ�سواق راأ�س املال. واإىل جانب ذلك، 
طرح��ت اللجن��ة جمموع��ة م��ن املقرتح��ات واحللول التي من �س��اأنها اأن ت�س��اهم ب�س��كل كب��ر يف حتقيق اأهداف ا�س��رتاتيجية ال�س��مول املايل، 
وتطرق��ت اىل اأهمي��ة تعزي��ز دور رواد االأعم��ال )Entrepreneurs( وحتفيزه��م عل��ى امل�س��اهمة يف دع��م االقت�ساد الوطن��ي، باالإ�سافة اإىل 
التن�س��يق م��ع مقدم��ي اخلدم��ات لتطوي��ر حل��ول تتنا�س��ب م��ع فئ��ات امل�س��تثمرين املختلف��ة، وعقد ور���س عم��ل ون�س��ر التوعية الالزم��ة ل�سغار 
امل�س��تثمرين م��ن جه��ة وال�س��ركات م��ن جهة اأخرى حول اآليات عمل االأ�س��واق، اإ�سافة اإىل ا�س��تخدام اأ�س��اليب مبتكرة جلذب �س��رائح جديدة 
م��ن امل�س��تثمرين االأف��راد وال�س��ركات ال�سغ��رة واملتو�س��طة )SMEs(. كم��ا ناق�س��ت اأهمي��ة تطوي��ر البني��ة االأ�سا�س��ية لالأ�س��واق ال�س��تيعاب 
امل�س��تثمرين اجلدد، والتن�س��يق مع البنوك لعقد برامج توعية م�س��رتكة الإزالة اأي عوائق نف�س��ية اأمام ا�س��تثمار االأفراد يف اأ�س��واق راأ���س املال.

وك�س��فت جلن��ة م��ن اجله��ات التنظيمي��ة املالية واأ�س��واق املال يف دول��ة االإمارات عن ت�س��كيل جمموعة عمل م�س��رتك هي االأوىل م��ن نوعها يف 
جمال التمويل امل�س��تدام .وتاأتي مبادرة ت�س��كيل جمموعة العمل يف اإطار االلتزام بتعزيز جهود وم�س��رة الدولة نحو حتقيق منو م�ستدام، عرب 
جمموع��ة م��ن اال�س��رتاتيجيات والربام��ج واخلطط واملب��ادرات الوطني��ة املختلفة، ومنها روؤية االإم��ارات 2021 وم�س��اريع االأجندة اخل�سراء 
2015 - 2030 واإع��الن دب��ي 2016. وت�س��م جمموع��ة العمل ع��ددًا من اجلهات احلكومي��ة االإماراتية واجله��ات التنظيمية واالأ�س��واق املالية 

للعم��ل مع��ًا عل��ى تاأ�سي���س اإط��ار ع��ام حمف��ز للتموي��ل امل�س��تدام ت�س��مل مهمات��ه الرئي�س��ية ت�س��هيل ومتك��ن اال�س��تثمارات امل�س��تدامة احلالي��ة 
واجلدي��دة يف دولة االإمارات .

اأم��ا هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية، فقد وا�سل��ت عمليات التفق��د والتق�سي الت��ي تقوم بها ل�سمان اح��رتام الت�س��اريع والرتاتيب اجلاري بها 
العمل.  ومن هذا املنطلق، اتخذت الهيئة جملة من االإجراءات اأبرزها تعليق تداول �س��ركات مدرجة �س��واء بال�س��وق الرئي�س��ية اأو البديلة اإىل 
حن مد ال�س��وق املالية باملعلومات الالزمة طبقا للقوانين والرتاتيب اجلاري بها العمل، ون�س��ر حتذير هيئة ال�س��وق املالية من اأن�س��طة موقع 
اإلك��رتوين يدع��و املدخري��ن اإىل توظيف اأموالهم يف م�س��اريع ا�س��تثمارية باعتماد من�سة متويل ت�س��اركي يف اأوراق مالية عرب اال�س��تناد ب�سفة 
م�سلل��ة اإىل �سن��دوق م�س��رتك للتوظي��ف يف راأ���س م��ال تنمية. كما متت دعوة �س��ركة م�س��اهمة عام��ة اإىل مد ال�س��وق باإي�ساحات تتعلق بن�س��ر 
اأخب��ار تخ�سه��ا ببلوم��ربغ، اإ�ساف��ة اإىل التذك��ر ال��دوري ل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة بواجب��ات االإف�س��اح الدورية املحمول��ة عليه��ا مبقت�سى 
الت�س��ريع اجل��اري ب��ه العم��ل، والتزام هيئة ال�س��وق املالي��ة، بعد اإعالن جمموع��ة العمل املايل FATF عن خ��روج اجلمهورية التون�س��ية ب�سفة 
ر�س��مية م��ن قائم��ة ال��دول اخلا�سع��ة ملتابعته��ا عل��ى �سوء تقري��ر الزي��ارات امليداني��ة ملمثليها التي اأجري��ت بتون���س بتاريخ 16 و 17 �س��بتمرب 

2019، مبوا�سل��ة العم��ل بنف���س درجة االلتزام واملثابرة للحفاظ على �س��المة ال�س��وق املالية ونزاه��ة املعامالت فيها.   

ويف ال�س��عودية، رخ�س��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة الأول من�س��اأة ذات اأغرا���س خا�سة )"اإتقان فاينان���س"( الإ�س��دار اأدوات دين مدعوم��ة باأ�سول 
وفق��ًا للقواع��د املنظم��ة للمن�س��اآت ذات االأغرا���س اخلا�س��ة الت��ي اأ�سدرته��ا الهيئ��ة ويعترب ه��ذا الرتخي�س االأول من نوع��ه باململكة لتاأ�سي���س 
من�س��اأة ذات اأغرا���س خا�س��ة ملمار�س��ة ن�س��اط اإ�س��دار اأدوات الدي��ن حي��ث تتمت��ع املن�س��اأة بالذم��ة املالي��ة وال�س��خ�سية االعتبارية امل�س��تقلة، 
وتنته��ي املن�س��اأة بانته��اء الغر���س ال��ذي اأ�س�س��ت م��ن اأجله. حي��ث تاأتي ه��ذه اخلطوة ا�س��تمرارًا لدور هيئ��ة ال�س��وق املالية يف تنظي��م وتطوير 
ال�س��وق املالي��ة، و�س��عيًا منه��ا اإىل تطوي��ر �س��وق ال�سك��وك واأدوات الدين وتنوي��ع م�سادر التموي��ل مل�س��اريع القطاعن الع��ام واخلا�س. والتي 
ت�سمنته��ا ا�س��رتاتيجية الهيئة يف حمور ت�س��هيل التمويل واملتما�س��ية م��ع برنامج )تطوير القطاع املايل( اأحد الربامج الرئي�س��ية لروؤية اململكة 
2030. واأعلن��ت الهيئ��ة ع��ن �سدور قرار جمل���س الهيئة باملوافقة على اإطالق اختبار ال�س��هادة الدولية يف اإدارة الرثوات واال�س��تثمار املقدمة 

م��ن املعه��د املعتم��د ل��الأوراق املالية واال�س��تثمارChartered Institute for Securities & Investment. وتغطي هذه ال�س��هادة اأ�سا�س��يات 
اال�س��تثمار وحتليل��ه، وتع��د متطلب��ًا لالأ�س��خا�س امل��راد ت�س��جيلهم يف الوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل حت��ت ن�س��اط االإدارة كمدي��ري ال�سنادي��ق، 

ومدي��ري املحاف��ظ اال�س��تثمارية، وحمللي اال�س��تثمار املرتبطن به��م اعتبارًا من تاريخ 2020/6/30.
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كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ن ال�س��ماح لل�س��ركات املدرج��ة با�س��تخدام من��وذج القيم��ة العادل��ة اأو اإع��ادة التقيي��م لقيا���س العقارات، 
والعقارات اال�س��تثمارية للفرتات املالية لل�س��نة املالية التي تبداأ خالل عام 2022 اأو بعده، مع ا�س��تمرار اإلزام ال�س��ركات املدرجة با�س��تخدام 
خي��ار من��وذج التكلف��ة لقيا���س االآالت واملع��دات واالأ�س��ول غ��ر امللمو�س��ة مل��دة خم���س �س��نوات تنته��ي بنهاي��ة ع��ام 2024 وج��اء ه��ذا الق��رار 
بع��د درا�س��ة اأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة وم��دى جاهزي��ة �س��وق التقيي��م يف اململك��ة، كذل��ك االأخ��ذ مبرئي��ات ع��دد م��ن  اجله��ات احلكومي��ة 
واخلا�سة  ذات العالقة. وت�س��تهدف الهيئة من قرارها ال�سادر هذا اليوم اإعطاء اخليار ملجال���س اإدارات ال�س��ركات وجلان املراجعة باالأخذ 
بال�سيا�س��ات املحا�س��بية االأن�س��ب، مب��ا يتواف��ق م��ع املعاي��ر املحا�س��بية الدولية املعتمدة م��ن الهيئ��ة ال�س��عودية للمحا�س��بن القانونين ومتكن 
امل�س��تثمرين م��ن اتخ��اذ قراراتهم اال�س��تثمارية ب�س��كل مو�سوعي. وياأتي قرار ال�س��ماح لل�س��ركات املدرجة با�س��تخدام من��وذج القيمة العادلة 
اأو اإع��ادة التقيي��م لقيا���س العق��ارات، والعقارات اال�س��تثمارية ابتداًء من عام 2022؛ مل�س��اعدة ال�س��ركات وال�س��وق على ا�س��تيعاب التغير يف 
القوائ��م املالي��ة لل�س��ركات املدرج��ة، واإعط��اء فر�س��ة للمقيم��ن ملعرفة اال�س��رتاطات وامل�س��وؤوليات واال�س��تعداد للقي��ود التي فر�سته��ا الهيئة، 

باالإ�ساف��ة الإعط��اء فر�س��ة لزيادة ع��دد احلا�سلن على ع�سوي��ة زميل من الهيئة ال�س��عودية للمقيم��ن املعتمدين.

اأم��ا يف �س��وريا، فق��د �س��در ق��رار جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية رق��م )65/م( تاري��خ 16 / 4 / 2019 املت�سمن 
اعتم��اد ثالث��ة مدقق��ي ح�س��ابات لتدقيق ح�س��ابات اجله��ات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة لع��ام 2019، علمًا اأنه �س��يتم اإ�سدار قوائ��م الحقة عند 
حتقي��ق مقدم��ي الطلب��ات ل�س��روط االإعتماد الواردة يف نظام مدققي احل�س��ابات رق��م /300/ لعام 2018. كما اأعلن��ت الهيئة عن بدء قبول 
طلب��ات االأ�س��خا�س الراغب��ن باعتماده��م كمحكم��ن معتمدي��ن ل��دى الهيئة لع��ام 2018 على اأن تتوف��ر يف املتقدمن �س��روط حمددة مثل اأن 
يك��ون ال�س��خ�س �س��وري اجلن�س��ية من��ذ خم���س �س��نوات عل��ى االأقل ويك��ون قد مار���س العمل القانوين ملدة ع�س��ر �س��نوات عل��ى االأقل يف اإحدى 
املوؤ�س�س��ات املالي��ة العام��ة اأو اخلا�س��ة اأو مار���س مهنة املحاماة واأن اليكون حمك��وم بجناية اأو جنحة خملة بال�س��رف اأو االأمانة ويكون حا�سل 
عل��ى �س��هادة خ��ربة واخت�سا�س يف القط��اع املايل ويقدم موافقة خطية من اجلهة الت��ي يعمل لديها على اعتماده �سم��ن قائمة املحّكمن لدى 
الهيئة وت�س��ديد بدل اعتماد حمكم بواقع )25.000( ل.���س خم���ٌس وع�س��رون األف لرة �س��ورية. كما مت اإ�سدار التعميم رقم /23/ املت�سمن 
متدي��د مهل��ة اإ�سافي��ة لقط��اع امل�س��ارف لتق��دمي االإف�ساحات املطلوبة خ��الل مدة اأق�ساها يوم االثن��ن بتاريخ 15 / 07 / 2019 وذلك نظرًا 
لتطبي��ق املعي��ار رق��م /9/ الأول مرة، وذلك ا�س��تنادًا اإىل اأحكام نظام االإف�ساح وال�س��فافية للجهات اخلا�سعة الإ�س��راف ورقابة هيئة االأوراق 

واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية ال�سادر بقرار وزير املالية )املفو�س عن رئي���س جمل���س الوزراء( رقم /110/ بتاريخ 24 / 04 / 2019.

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ب�س��لطنة ّعمان، فقد د�س��نت الهيئ��ة يف موقعها االلك��رتوين نافذة جدي��دة تعنى بالبالغ��ات، وتعد النافذة 
قن��اة توا�س��ل �س��هلة و�س��ريعة ب��ن الهيئة وجميع املتعاملن م��ع اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة يف كل من قطاعي �س��وق راأ���س املال والتاأمن؛ 
وذل��ك لالإب��الغ ع��ن وج��ود اأي خمالف��ات او جتاوزات غ��ر قانونية اأو غ��ر اأخالقية اأو �س��بهه لوجود ف�س��اد يف تل��ك اجلهات والتي قد ت�س��كل 
خطر على اأداءها اأو ا�س��تقرار القطاع. وتخدم هذه النافذة اأي �س��خ�س تبن له اأو �سادفه اأي من هذه املمار�س��ات مثل املوظفن وامل�س��اهمن 
واأع�ساء جمال���س اإدارة ال�س��ركات، اإىل جانب وحدات التدقيق الداخلي، ومراقبي احل�س��ابات اخلارجي، باالإ�سافة اإىل املوردين، والزبائن. 
كم��ا اأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ت�سريح��ا مبدئي��ًا الإن�س��اء اأول �سن��دوق ا�س��تثمار عقاري حتت م�س��مى "اأمان ريت���س" ل�س��ركة اأمان 
لال�س��تثمار العق��اري، وذل��ك �سم��ن مبادرات تعزي��ز التنويع االقت�سادي التي خ��رج بها خمترب املالي��ة والتمويل املبتكر والتي تدع��م تنفيذها 
وتتابعه��ا وح��دة دع��م التنفيذ واملتابعة، وم��ن املتوقع طرح اأول اكتتاب عام لل�سندوق خ��الل الربع االأول من العام اجلاري. وجاءت �سناديق 
اال�س��تثمار العق��اري لتعم��ل عل��ى حتري��ك عجلة االقت�س��اد والتنمية كونها ُتع��د اإ�سافة نوعية للن��اجت املحلي االإجمايل، والتي �س��وف تعمل على 
تعزي��ز الفر���س اال�س��تثمارية يف املج��ال العقاري وتوفر راف��دًا جديدًا لال�س��تثمار، من خالل تاأهيل �سغار وكبار امل�س��تثمرين لدخول ال�س��وق 
العمانية وحتريك عجلة االأموال فيه وت�س��جيع اال�س��تثمار يف املجال العقاري، مما �س��يكون له بالغ االأثر على منظومة اال�س��تثمارات االأجنبية، 
ك��ون ه��ذه ال�سنادي��ق حتف��ز كث��را م��ن تل��ك اال�س��تثمارات االأجنبية جللب روؤو���س االأم��وال من خ��ارج البل��د لداخله��ا، باالإ�ساف��ة اإىل تنويع 
اخلي��ارات املتاح��ة للم�س��تثمرين وزي��ادة عم��ق ال�س��وق املايل، واال�س��تفادة م��ن اخل�سائ���س التي متت��از بها ه��ذه االأداة التمويلية يف تن�س��يط 
حرك��ة العق��ار يف ال�س��لطنة. ه��ذا وقد مت ا�س��تحداث من قبل الهيئ��ة نظامًا اإلكرتونيًا لت�س��جيل اأع�ساء جمال���س االإدارة ويتي��ح الفر�سة لذوي 

الكف��اءة واخل��ربة العملي��ة واملهنية واملهارات املتخ�س�سة اال�س��تفادة وت�س��جعهم على االن�سمام لع�سوية جمال���س اإدارة ال�س��ركات.
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ويف فل�س��طن، اأعلن��ت �س��لطة النق��د وهيئة �س��وق راأ���س املال عن اإعادة ت�س��كيل الهيئ��ة العليا للرقابة ال�س��رعية، والذي ياأت��ي يف اإطار التعاون 
امل�س��تمر ب��ن �س��لطة النق��د وهيئة �س��وق راأ���س امل��ال لتطوي��ر منظومة العم��ل املايل االإ�س��المي يف فل�س��طن مبا يتوافق م��ع اأف�سل املمار�س��ات 
الدولي��ة واملعاي��ر ال�س��ادرة ع��ن هيئ��ة املحا�س��بة واملراجع��ة للموؤ�س�س��ات املالية االإ�س��المية )AAOIFI(. وج��اء اإعادة ت�س��كيل الهيئ��ة العليا 
للرقاب��ة ال�س��رعية لت�س��مل، باالإ�ساف��ة اإىل امل�س��ارف وموؤ�س�س��ات التمويل االإ�س��المية، �س��ركات التاأمن التكافلي و�س��ركات التاأج��ر التمويلي 

اخلا�سعة لرقابة واإ�س��راف هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية وال�سكوك اال�س��المية.

اأما يف قطر، فقد اأعلنت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية عن اكتمال جتزئة اأ�س��هم كافة ال�س��ركات )46( ووحدات ال�سناديق اال�س��تثمارية )2( 
املدرج��ة للت��داول يف بور�س��ة قط��ر. وقال��ت الهيئة اإن جتزئة االأ�س��هم قد متت وفق��ا لعملية جمدولة وبالتن�س��يق مع بور�سة قطر و�س��ركة قطر 
لالإي��داع املرك��زي ل��الأوراق املالي��ة واجله��ات املعني��ة االأخ��رى، وذلك خ��الل الفرتة م��ن 9 يونيو 2019 وحت��ى 7 يولي��و 2019 وعلى مدى 21 
جل�س��ة ت��داول. واأك��دت الهيئ��ة اأن عملية جتزئة االأ�س��هم �س��ارت كما هو خمط��ط لها، وتخلله��ا برناجما توعويا م�س��رتكا مت تنفي��ذه بن جميع 
اجله��ات ذات ال�سل��ة لتو�سي��ح فك��رة التجزئ��ة واآلياته��ا واالأهداف املرجوة منها. واأ�س��ادت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية بتع��اون كافة اجلهات 
املعني��ة يف اإجن��اح عملي��ة التجزئ��ة، وخ�سو�س��ا بور�س��ة قط��ر و�س��ركة قط��ر لالإي��داع املركزي ل��الأوراق املالية و�س��ركات اخلدم��ات املالية ملا 
بذل��وه م��ن جه��ود متوا�سل��ة قب��ل واأثناء فرتة تنفي��ذ عملي��ة التجزئة و�سم��ان تطبيقها عل��ى اأكمل وجه. وثمن��ت الهيئة كذلك، دور ال�س��ركات 
املدرج��ة يف بور�س��ة قط��ر والقائم��ن عل��ى وحدات ال�سنادي��ق اال�س��تثمارية املتداولة، عل��ى جتاوبهم والتزامه��م بتنفيذ جتزئة االأ�س��هم وفقا 
للخط��وات واجل��دول الزمن��ي املتف��ق علي��ه. كم��ا اأثن��ت الهيئة عل��ى دور خمتلف و�س��ائل االإع��الم يف متابعة كافة مراح��ل تنفي��ذ عملية جتزئة 
االأ�س��هم، موؤك��دة اأن و�س��ائل االإعالم �س��اهمت ب�س��كل اإيجاب��ي يف تو�سيح اأهداف عملي��ة التجزئة واإي�سال ر�س��الة الهيئة م��ن خاللها. وكانت 
عملي��ة جتزئ��ة االأ�س��هم قد انطلقت بتجزئة اأ�س��هم البنك التجاري وبنك قطر االأول، لتختتم بتجزئة اأ�س��هم �س��ركة قط��ر ل�سناعة االألومنيوم 
"قامك��و" ووح��دات ال�سنادي��ق اال�س��تثمارية، وبذل��ك اأ�سبح��ت القيم��ة االإ�س��مية الأ�س��هم جمي��ع ال�س��ركات ووح��دات ال�سناديق اال�س��تثمارية 

املدرج��ة يف بور�سة قطر رياال واحدا.

 .iFSAH - نظ��ام اإف�ساح - XBRL �ويف الكوي��ت، اأطلق��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال نظامها اجلدي��د لالإف�ساح��ات االإلكرتونية با�س��تخدام لغ��ة ال
وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن اجلهات املعنية بتطبيقات هذا النظام تتمثل يف االأ�س��خا�س املرخ�س لهم، �سناديق اال�س��تثمار، ال�س��ركات املدرجة، 
االأف��راد واملوؤ�س�س��ات "املتعامل��ن" يف ال�س��وق امل��ايل الكويت��ي، مراقبي احل�س��ابات، اجله��ات الرقابية االأخرى، و�س��ركة بور�س��ة الكويت، اأما 
تفا�سي��ل بيان��ات ومتطلب��ات االإف�س��اح املح��ددة يف النظ��ام. ه��ذا، وق��د ا�س��تبقت الهيئة موع��د اإطالق النظ��ام باإعداد خط��ٍة �س��املة ت�سمن 
االنتق��ال التدريج��ي له��ذا النظ��ام االلك��رتوين اجلدي��د ب�س��كٍل مرن وب��ال معوقاٍت، وف��ق مرحلت��ن رئي�س��يتن: االأوىل مرحل��ة تاأهيلي��ة تعقبها 
مرحل��ة التطبي��ق االلزام��ي. كم��ا مت اإط��الق اجل��زء االأول م��ن املرحل��ة الثالثة م��ن م�س��روع تطوير ال�س��وق، كما واك��ب ذلك تعديالت �س��املة 
لالئح��ة التنفيذي��ة م��ن القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 عن طريق ا�سدار القرار رقم )59( ل�س��نة 2019. ويعترب م�س��روع تطوير ال�س��وق احدى 
ركائ��ز اأه��داف الهيئ��ة يف تنمية �س��وق املال وتنويع االأدوات اال�س��تثمارية مع مراعاة التوافق مع اأف�سل املمار�س��ات واملعاي��ر العاملية، واأهمها 
مب��ادئ البني��ة التحتي��ة لل�س��وق امل��ايل. واجلدير بالذك��ر باأن املرحلة الثالث��ة تعد خطوة اإ�سافية يف م�س��روع تطوير ال�س��وق والذي اأمت املرحلة 
االأوىل يف ماي��و 2017 واملرحل��ة الثاني��ة يف اأبريل 2018. وجاءت اأبرز نتائج املراحل ال�س��ابقة من خالل ترقية الكويت اإىل م�ساف االأ�س��واق 
 ،)S&P Dow Jones( وا���س ان بي داو جونز )FTSE Russell( النا�س��ئة من قبل اأرقى موؤ�س�س��ات الت�سنيف العاملية وهي فوت�س��ي را�س��ل
باالإ�ساف��ة اإىل و�س��ع الكوي��ت يف قائم��ة املراقب��ة للرتقي��ة من قبل مورجان �س��تانلي )MSCI(. كما جتدر االإ�س��ارة اىل ان��ه مت تنفيذ تغيرات 
ه��ذه املرحل��ة بعد اإجراء �سل�س��لة من اختبارات مو�س��عة مع جميع االأطراف امل�س��اركة به��دف �سمان جهوزيتها مع تاأمن ق��درة اأنظمتها االآلية 
ال�س��تيعاب كاف��ة املتغ��رات اخلا�س��ة به��ذه املرحل��ة. وت�س��مل قائم��ة االأط��راف امل�س��اركة كل م��ن هيئ��ة اأ�س��واق املال و�س��ركة بور�س��ة الكويت 

لالأوراق املالية وال�س��ركة الكويتية للمقا�سة و�س��ركات الو�س��اطة املالية و�س��ركات اال�س��تثمار.

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة جمموعة م��ن التعاميم منه��ا تعميم اإىل كافة م�سف��ي ال�سناديق الذين ت�س��ري عليهم اأح��كام الكتاب 
الثال��ث ع�س��ر م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة ب�س��اأن التقري��ر الرب��ع �س��نوي ع��ن اأعم��ال الت�سفي��ة، وتعميم اآخ��ر ياأتي يف اإط��ار حر�س هيئة اأ�س��واق 
امل��ال عل��ى تنظي��م ن�س��اط االأوراق املالية و�سم��ان االلتزام بالقوان��ن واللوائح ذات العالقة مبا يف ذل��ك مراجعة تنظيم اأعم��ال الرقابة على 
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االأ�س��خا�س املرخ���س له��م ملمار�س��ة اأن�س��طة االأوراق املالي��ة خا�سة فيم��ا يتعلق مبتابع��ة التزامهم بت�س��ليم بياناتهم املالي��ة وفق املدد املحددة 
يف التعمي��م رق��م )6( ل�س��نة 2017 ال�س��ادر بتاري��خ 25 / 4 / 2017، باالإ�ساف��ة اإىل التزامه��م بتق��دمي التقاري��ر املالي��ة وفق��ًا للتعمي��م رقم 
)5( ل�س��نة 2018 ال�سادر بتاريخ 4 / 4 / 2018، ت�س��رتعي هيئة اأ�س��واق املال انتباه كل من ال�س��خ�س املرخ�س له، الذي تنح�سر اأن�س��طته 
يف اأن�س��طة االأوراق املالي��ة التالي��ة: )م�ست�س��ار ا�س��تثمار، مراقب ا�س��تثمار، تقومي االأ�سول، وكال��ة ت�سنيف ائتماين( وف��روع البنوك االأجنبية 
العامل��ة يف دول��ة الكوي��ت، والت��ي لديه��ا ترخي���س اأوراق مالي��ة �سادر م��ن الهيئة، باأنه ق��د مت اإعفائهم م��ن تق��دمي بياناتهم املالي��ة املرحلية 
املراجع��ة للهيئ��ة، م��ع االإبق��اء عل��ى التزامهم بتق��دمي البيانات املالية ال�س��نوية املدققة خ��الل 90 يومًا من انته��اء الفرتة املع��د عنها البيان، 
باالإ�سافة اإىل �سرورة تقدمي مناذج التقارير املالية املطلوبة ب�س��كل ربع �س��نوي بداًل من تقدميها ب�س��كل �س��هري، وعلى اأن يلغى اأي حكم ورد 

بتعمي��م اآخ��ر يتعار�س مع ما جاء يف ه��ذا التعميم.

 "FATCA" كم��ا دع��ت هيئة اأ�س��واق املال الكويتية كافة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم اخلا�سع��ن لرقابتها والذين يخ�سع��ون لنطاق تطبيق قانون
ب��اأن اإدارة خدم��ات االإي��رادات الداخلية االأمريكية )IRS( ب�سدد حتديث من��وذج تقرير الفاتكا، على اأن يتم االإبالغ ع��ن تقرير الفاتكا عن 
�س��نة 2018 يف الفرتة من 1 يونيو اإىل 30 اأغ�سط���س 2019، من خالل موقع وزارة املالية وذلك بح�س��ب االإ�س��عار ال�سادر عن اإدارة خدمات 
االإيرادات الداخلية االأمريكية )IRS( بخ�سو�س الن�س��خة رقم FATCA XML Schema 2.0، و�سرورة التزام املوؤ�س�س��ات املالية امل�س��جلة 
يف موق��ع )IRS( بتق��دمي تقاري��ر الفات��كا �س��نويًا حتى واإن مل يكن لديها ح�س��ابات اأمريكية، ويجب على املوؤ�س�س��ات املالية الت��ي لديها تقارير 
متاأخ��رة ع��ن �س��نوات �س��ابقة تق��دمي التقاري��ر ب�س��كل منف�س��ل لكل �س��نة على حدة، وعل��ى املوؤ�س�س��ات املالية التي ترغ��ب باإلغاء تقارير �س��بق 

اإر�س��الها يف ال�س��نوات ال�س��ابقة لوجود بع�س االأخطاء فيها.

كم��ا اأ�س��درت هيئة اأ�س��واق امل��ال تعميم بخ�سو���س عملية التحديث الت��ي قامت بها وحدة التحري��ات املالية الكويتية ع��رب موقعها االإلكرتوين 
عل��ى موؤ�س��رات اال�س��تباه اخلا�س��ة مبكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإره��اب، والتي ت�س��اعد املوؤ�س�س��ات املالي��ة واالأعمال واملهن غ��ر املالية 
املح��ددة يف ر�س��د املعام��الت امل�س��بوهة يف جم��ال مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب، ومب��ا يتواكب م��ع التط��ورات املحلي��ة واالإقليمية 
والدولي��ة، ل��ذا، فاإن��ه يتع��ن زي��ارة موقع وح��دة التحري��ات املالي��ة الكويتي��ة االإلك��رتوين )www.kwfiu.gov.kw( واالطالع على املوؤ�س��رات 
املحدث��ة، وتعمي��م اآخ��ر بخ�سو���س حك��م امل��ادة رق��م )3 - 39( م��ن الكت��اب ال�ساد���س ع�س��ر "مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإرهاب" من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية وتعديالتهما مبوجب القرار 
رقم )72( ل�س��نة 2015 ال�سادر بتاريخ 9 / 11 / 2015 االآتي ن�سها "يجب على ال�س��خ�س املرخ�س له احلر�س والتدقيق يف عالقات العمل 
اأو العملي��ات م��ع عم��الء اأو موؤ�س�س��ات مالية من دول ال تطبق اأو تطبق ب�س��كل غ��ر كاٍف تو�سيات جمموعة العمل امل��ايل. واإذا اأخطرت الهيئة 
ال�س��خ�س املرخ���س ل��ه اأن تل��ك الدول��ة ال تطب��ق ب�س��كل كاٍف تو�سيات جمموع��ة العمل املايل، ف��اإن على ال�س��خ�س املرخ�س ل��ه اعتبار جميع 
عالق��ات العم��ل والعملي��ات ال�س��ادرة ع��ن تلك ال��دول من فئة املخاط��ر العالية التي ت�س��توجب تطبيق االج��راءات املن�سو���س عليها يف املادة 
رق��م )19-3( م��ن ه��ذا الف�س��ل".  وعليه، فقد قام��ت جمموعة العمل امل��ايل بتحديث القائمة اخلا�س��ة بالدول التي ال تطبق اأو تطبق ب�س��كل 
غ��ر كاٍف تو�سي��ات املجموع��ة يف اجتماعه��ا االأخ��ر املنعقد يف يوني��و 2019.  وحر�سًا من هيئة اأ�س��واق املال على القيام بدوره��ا املن�سو�س 
علي��ه يف امل��ادة امل�س��ار اإليه��ا اأع��اله، فاإنه يتعن زي��ارة موقع جمموع��ة العمل امل��ايل )http://www.fatf-gafi.org( واحل�سول عل��ى القائمة 

املحدث��ة لل��دول الت��ي ال تطبق اأو تطبق ب�س��كل غر كاٍف تو�سي��ات جمموعة العمل املايل.

اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة برت�س��ية املناق�س��ة رق��م )CMA/PROC/02/2019( عل��ى �س��ركة كامك��و  وتنفي��ذًا لق��رار جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة 
لالإ�س��تثمار، قام��ت الهيئ��ة وال�س��ركة املذك��ورة الي��وم بالتوقي��ع على عقد اإدارة طرح اأ�س��هم �س��ركة بور�س��ة الكويت لالأوراق املالي��ة لالكتتاب 
العام للمواطنن بن�س��بة خم�س��ن يف املئة )50 %) من راأ���س مال ال�س��ركة. وي�س��مل عقد اخلدمات املقدمة من قبل �س��ركة كامكو لالإ�س��تثمار 
اإع��داد ن�س��رة االكتت��اب ودعوة جميع املواطنن الكويتين امل�س��جلة اأ�س��ماوؤهم يف الهيئة العامة للمعلوم��ات املدنية يف يوم االكتتاب، ف�ساًل عن 
االإ�س��راف عل��ى عملي��ة تخ�سي���س االأ�س��هم الت��ي مل يتم �س��داد قيمته��ا للهيئة مب��ا ي�سمن تغطية ن�س��بة خم�س��ن يف املئ��ة )50 %) املخ�س�سة 
للمواطن��ن بالكام��ل وف��ق االآلي��ات واالإج��راءات الت��ي �س��يتم االإعالن عنه��ا. وتعترب ه��ذه املرحلة ه��ي الثانية من مراح��ل خ�سخ�س��ة بور�سة 
الكوي��ت ل��الأوراق املالي��ة، حي��ث قام��ت الهيئ��ة بتاري��خ 14 /02 / 2019 باالنته��اء م��ن املرحلة االأوىل م��ن خ�سخ�س��ة احل�سة البالغ��ة اأربعة 
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واأربع��ن يف املئ��ة )44 %) م��ن راأ���س مال �س��ركة بور�سة الكويت ل��الأوراق املالية، برت�س��ية املزايدة عل��ى التحالف املكون م��ن كل من بور�سة 
اأثين��ا و�س��ركة اال�س��تثمارات الوطني��ة و�س��ركة االأوىل لال�س��تثمار وجمموع��ة اأرزان املالي��ة للتموي��ل واال�س��تثمار، كم��ا قام��ت املوؤ�س�س��ة العامة 
للتاأمين��ات االجتماعي��ة بتاري��خ 18 /02 /2019 باالكتت��اب يف احل�س��ة البالغ��ة �س��تة يف املئ��ة )6 %) م��ن راأ���س م��ال �س��ركة بور�س��ة الكويت 
ل��الأوراق املالي��ة، املخ�س�س��ة للجه��ات العام��ة، وذل��ك ا�س��تيفاًء الأحكام امل��ادة )33( من القانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة 

اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة والئحته التنفيذي��ة وتعديالتهما.

كم��ا قام��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة بالتعاون مع �س��ركة بور�س��ة الكويت وال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة با�س��تكمال العدي��د من االإجراءات 
لتنفي��ذ م��ا ج��اء يف ذل��ك االإعالن. وياأتي ال�س��عي لتطبي��ق هاتن االآليتن بحيث يكون ذلك متا�س��يًا مع ال�س��روط الت��ي و�سعتها MSCI الإمتام 
ترقي��ة دول��ة الكوي��ت اإىل ت�سني��ف االأ�س��واق النا�س��ئة يف موؤ�س��راتها، فق��د اأ�س��ار التقري��ر ال�سادر ع��ن MSCI يف نهاية �س��هر يوني��و من هذا 
العام عن ترقية دولة الكويت ك�س��وق نا�س��ئ �سمن موؤ�س��رات MSCI �س��ريطة توفر هيكل احل�سابات املجمعة "Omnibus Account" وتقابل 
عملي��ات احل�س��اب الواح��د "Same NIN Crossing" للم�س��تثمرين االأجان��ب قب��ل نهاي��ة �س��هر نوفم��رب 2019 ، وق��د اأ�س��ارت الهيئ��ة حينئذ 
باأن��ه ج��اري العم��ل عل��ى ا�س��تيفاء ال�س��روط واأن الهيئ��ة على ثقة ب��اأن هذه الرتتيبات �س��تدخل حي��ز النفاذ خ��الل الفرتة املقبل��ة وقبل املوعد 
املح��دد م��ن MSCI . وق��د قام��ت اجلهات الث��الث املعنية بو�سع ه��ذا املو�سوع كاأولوي��ة للتطبيق، خا�س��ًة واأن هاتن االآليت��ن متوفرتان اليوم 
لالأ�س��خا�س املرخ���س له��م املحلي��ن وف��ق القواع��د املعتمدة م��ن الهيئة. وق��د عملت الهيئ��ة على اتخاذ خط��وات هامة لتوفر هات��ن االآليتن 
للم�س��تثمرين االأجان��ب مو�س��ع التطبي��ق وقطع��ت اأ�س��واطًا هام��ة يف ه��ذا االإط��ار متهي��دًا ال�س��تكمالها ب�س��ورةٍ  نهائي��ة قبل املوع��د املحدد يف 

.2019 نوفمرب 

وخ��رج ق��رار هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة رق��م )143( ل�س��نة 2019 ال�س��ادر يف 19 �س��بتمرب 2019 لتاأ�سي���س �سن��دوٍق عقاري م��دٍر للدخل 
)مت��داول( ع��ن اإط��ار قراراته��ا العادي��ة املت�سلة مبهامها عل��ى �سعيد تنظيم اأن�س��طة االأوراق املالية واالإ�س��راف عليها، ليمث��ل اإعالنًا لها عن 
ب��دء عه��ٍد جدي��د عل��ى �سعيد اأنظمة اال�س��تثمار اجلماعي عل��ى وجه العموم وعل��ى �سعيد �سناديق اال�س��تثمار املحلية غ��ر التقليدية على وجه 
التحدي��د. وميث��ل الرتخي�س املمنوح لتاأ�سي���س هذا ال�سن��دوق، كاأول �سندوٍق عقاري مدٍر للدخل )متداول( تد�س��ينًا لل�سوابط اخلا�سة بتلك 
النوعي��ة م��ن ال�سنادي��ق والت��ي اأ�سدرته��ا الهيئة موؤخرًا، مم��ا يوؤكد �س��المة تلك ال�سوابط ومتا�س��يها م��ع تطلعات االأ�س��خا�س املرخ�س لهم 
ملزاولة ن�س��اط مدير نظام اال�س��تثمار اجلماعي، كما اأنه ياأتي ترجمًة لتوجهات الهيئة الإ�سدار ت�س��ريعات تتوافق واأف�سل املمار�س��ات العاملية 
املطبق��ة يف �س��تى اجلوان��ب ذات ال�سل��ة باأن�س��طة االأوراق املالي��ة، وكذل��ك توجهاته��ا اال�س��رتاتيجية لتنوي��ع االأدوات اال�س��تثمارية يف اأ�س��واق 
املال. كما اأعلنت هيئة اأ�س��واق املال عن جناح عملية االكتتاب العام يف الن�س��بة البالغة 50 % من اأ�س��هم راأ���س املال امل�سدر واملدفوع ل�س��ركة 
بور�س��ة الكوي��ت ل��الأوراق املالية والذي مت تغطيته بن�س��بة تف��وق 850 %، وبهذا مت اختتام املرحلة الثانية واالأخرة من اإج��راءات خ�سخ�سة 
�س��ركة بور�س��ة الكوي��ت لالأوراق املالية لت�سبح اأول �س��وق لالأوراق املالية يف ال�س��رق االأو�س��ط مملوك للقطاع اخلا�س.  يذك��ر اأن عملية طرح 
50 % م��ن اأ�س��هم راأ���س امل��ال امل�س��در واملدفوع ل�س��ركة بور�س��ة الكويت، والتي مت��ت باإدارة �س��ركة كامكو لال�س��تثمار كوكي��ل لالكتتاب، هي 

املرحل��ة الثاني��ة واالأخ��رة م��ن عملي��ة خ�سخ�سة ال�س��ركة والتي ج��اءت بعد جن��اح تخ�سي�س احل�سة البالغة 44 % من راأ���س مال ال�س��ركة 
برت�س��ية املزاي��دة عل��ى حتالف ا�س��رتاتيجي يف فرباير 2019. اأعلنت هيئة اأ�س��واق املال اأنها �س��تتيح لعمالئه��ا خا�سية الدفع االإلكرتوين )كي 
ن��ت( لبع���س خدماته��ا  اإ�ساف��ةً  اإىل االآلي��ة املتبع��ة حالي��ًا واملتمثلة يف �س��داد الر�س��وم ل��دى اجله��ات املعني��ة يف الهيئة واإرف��اق اإي�ساٍل مايل 

اإ�س��عارًا بال�س��داد، لت�سب��ح اآلي��ة الدف��ع االإلكرتوين )كي نت( اإلزامية لكاف��ة عمالء الهيئة املعني��ن بتلك اخلدمات كاآليةٍ  وحيدة لل�س��داد.

اأم��ا هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبناني��ة، فق��د  اأعلن��ت الهيئة عن اإط��الق من�سة الت��داول االإلكرتونية بعد ف���سّ العرو�س الت��ي تقّدمت بها ثالث 
جمموع��ات مالي��ة لبناني��ة اإىل هيئة االأ�س��واق املالية. مّت هذا االإعالن من مدينة لندن على هام���س موؤمتر باركليز لالأ�س��واق النا�س��ئة بح�سور 
��ة بعدًا دوليًا  جمموع��ة كب��رة م��ن امل�سرفي��ن واخل��رباء االقت�سادين واملوؤ�س�س��ات اال�س��تثمارية العاملية، االأمر اّل��ذي ي�سيف اإىل هذه املن�سّ
ه��ا بح�سور ممّثل��ن عنها  من��ذ اللحظ��ة االأوىل، وه��ذا بع��د االط��الع عل��ى نتائ��ج تقيي��م العرو���س املقدمة م��ن اجلهات الث��الث واّلت��ي مّت ف�سّ
 Athex ل�سم��ان اأعل��ى معاي��ر ال�س��فافية، ق��ّرر باالإجماع منح رخ�سة اإن�س��اء من�سة اإلكرتونية للتداول اإىل جمموع��ة بنك عوده وبور�سة اأثينا
Group بعد نيل هذه املجموعة النقاط االأعلى بح�س��ب املعاير املحددة م�س��بقًا �سمن دفرت ال�س��روط. ونظمت الهيئة الحقًا اجتماعًا مَو�س��عًا 
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�س��ّم روؤ�س��اء الهيئ��ات االقت�سادي��ة ونخب��ة من رجال االأعم��ال اللبناني��ن وممثلي ع��ن جمعيات القطاع اخلا���س اللبناين. وق��د جرى البحث 
باأب��رز اخلط��وات امل�س��تقبلية الإط��الق من�سة التداول االإلكرتوين وحث ال�س��ركات اللبنانية املغفلة على اال�س��تفادة منها عرب طرح اأ�س��همها اأو 

عر�س �س��نداتها على ال�س��وق وذل��ك لتحقيق متويل طويل االأمد ور�س��ملة بكلف��ة منخف�سة.

Financial.State- )ويف م�س��ر، ق��ررت هيئ��ة الرقاب��ة املالية تلق��ي القوائم املالي��ة الدورية وال�س��نوية من خالل الربيد االلك��رتوين التايل: 
ments@fra.gov.eg(، بجان��ب الن�س��خة الورقي��ة الت��ي تر�س��ل للهيئ��ة بالط��رق املتبع��ة قانون��ًا، عل��ى اأن حت�س��ب املواعي��د القانونية املقررة 

� ح��ال مواف��اة الهيئ��ة بتل��ك القوائ��م � مبجرد ا�س��تالم م��ا يفيد و�س��ول الربيد االلك��رتوين. وتهيب الهيئ��ة بال�س��ركات واجلهات الت��ي تتعامل 
معه��ا �س��رعة موافاتن��ا بالربي��د االلك��رتوين وم�س��ئويل االت�سال اخلا���س بها لت�س��هيل عملي��ة التوا�سل مع اأط��راف ال�س��وق املختلفة على ذات 
الربي��د االلك��رتوين. وعل��ى اأن يع��د الربي��د االلكرتوين املر�س��ل اإىل الهيئة مبثابة اإق��رار ب�سحة البيان��ات واملعلومات املقدمة يف هذا ال�س��اأن، 
واأن الربي��د االلك��رتوين املر�س��ل من الهيئة مبثابة اإخطار بعلم الو�سول. واأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة قراره باملوافقة عل��ى مٌد املهلة املمنوحة 
لل�س��ركات اخلا�سعة الأحكام قانون تنظيم ن�س��اطي التاأجر التمويلي والتخ�سيم رقم )176( ل�س��نة 2018 لتوفيق اأو�ساعها ملدة �س��تة اأ�س��هر 
جدي��دة اإعتب��ارا م��ن الرابع ع�س��ر من �س��هر فرباي��ر القادم ، وعلى �س��ركات التاأج��ر التمويلي والتخ�سي��م االإلتزام مبواف��اة الهيئة يف موعد 
اأق�س��اه نهاي��ة �س��هر مار���س 2019 مب��دى رغبته��ا يف توفي��ق اأو�ساعها م��ن عدمه وفقًا لقان��ون تنظيم ن�س��اطي التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سيم 
رقم )176( ل�س��نة 2018 والقرارات ال�سادرة عن جمل���س اإدارة الهيئة يف هذا ال�س��اأن، على اأن تلتزم حال اإبداء رغبتها يف توفيق االأو�ساع 
بالتق��دم للهيئ��ة بربنام��ج مرف��ق ب��ه خط��ة زمنية مبا اإتخذته وما �س��تتخذه م��ن اإجراءات لتوفي��ق االأو�ساع. كم��ا ا�س��تعر�ست الهيئة الربنامج 
الزمن��ى لتنفي��ذ ا�س��رتاتيجيتها ال�س��املة للخدم��ات املالي��ة غ��ر امل�سرفية ) 2018 – 2022 ( وما ي�ساحبه��ا من توجه هيئ��ة الرقابة املالية 
يف التح��ول الرقم��ى وتبن��ى �سيا�س��ات حتقيق ال�س��مول املاىل والتنمية امل�س��تدامة وبن��اء منظومة اإدارة خماطر جيدة.، حيث قدم رئي���س هيئة 
الرقاب��ة املالي��ة عر�س��ا عن اأبرز االإجن��ازات التى حققته��ا الهيئة فى العام املنق�س��ي 2018، واملتغرات التى �س��هدها قطاع اخلدمات املالية 
غر امل�سرفية خالل االثنى ع�س��رة �س��هرا املنق�سية والتى �س��هدت مراجعة �س��املة لكافة االإجراءات واالأطر الت�س��ريعية والتنظيمية لالأ�سواق 

املالي��ة غ��ر امل�سرفية به��دف خلق نظام ماىل غ��ر م�سرفى اإحتوائى وحمف��ز للنمو االأقت�سادى. 

�س��در ق��رار م��ن جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة ي�س��رتط عل��ى ال�س��ركات واجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات االأهلي��ة التى تزاول ن�س��اط 
لتموي��ل متناه��ى ال�سغ��ر وفق��ًا الأحكام القانون رقم )141( ل�س��نة 2014 واملرخ�س لها من الهيئة مبزاولة ن�س��اط التاأج��ر التمويلي متناهي 
ال�سغر باأن تخ�س�س ح�س��ابات م�س��تقلة ملزاولة ن�س��اط التاأجر التمويلى متناهى ال�سغر باإم�س��اك ح�س��ابات م�س��تقلة ملزاولة ن�س��اط التاأجر 
التمويل��ي متناه��ي ال�سغ��ر، واإع��داد قوائ��م مالي��ة م�س��تقلة ملزاول��ة ن�س��اط التاأج��ر التمويل��ي متناه��ي ال�سغ��ر، وتخ�سي�س مبل��غ ال يقل عن 
ع�س��رة ملي��ون جني��ه ملزاول��ة ن�س��اط التاأجر التمويل��ي متناهي ال�سغر. وك�س��فت هيئة الرقابة املالية اأن عدد �س��ركات التاأج��ر التمويلى التي 
وفق��ت اأو�ساعه��ا حت��ى االأن بل��غ 28 �س��ركة تاأج��ر متويل��ى م��ن اأ�سل 35 �س��ركة ن�س��طة فى اخلم���س �س��نوات االأخ��رة، باالإ�ساف��ة اإىل ثمانية 
�س��ركات تخ�سي��م م��ن ا�س��ل 9 �س��ركات مرخ�س لها مبزاولة الن�س��اط م��ن الهيئة. ياأتي ذل��ك يف �سوء اإعمال قرار جمل���س اإدارة الهيئة رقم 
137 ل�س��نة 2018 وال��ذى ت�سم��ن ال�سواب��ط وال�س��روط املطلوبة لتوفيق اأو�ساع �س��ركات التاأج��ر التمويل��ى والتخ�سيم القائم��ة عقب �سدور 

القان��ون رق��م 176 ل�س��نة 2018 – واخلا���س بتنظي��م ن�س��اطى التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سي��م وت�سمن��ت امل��ادة االأوىل من��ه من��ح ال�س��ركات 
القائمة فرتة �س��تة ا�س��هر لتوفيق او�ساعها.

وواف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية على النظام االأ�سا�س��ي لالحت��اد امل�سري لالأوراق املالي��ة ، ومنحه ال�س��خ�سية االعتبارية 
امل�س��تقلة الت��ى ت�س��هم يف تنمي��ة ن�س��اط �س��وق راأ���س املال وزي��ادة الوعي ب��ه وتبني املب��ادرات الداعمة للن�س��اط ، والتاأك��د من تطبي��ق اأع�ساء 
االحت��اد مليث��اق �س��رف املهن��ة والقواعد املنظمة الإلتزام��ات وحقوق االأع�ساء ، والعمل عل��ى تنمية مه��ارات العاملن يف جمال االأوراق املالية. 
ويخت���س االإحت��اد امل�س��ري ل��الأوراق املالي��ة بو�س��ع "ميث��اق �س��رف املهن��ة" للعامل��ن يف جم��ال االأوراق املالي��ة تواف��ق علي��ه اجلمعي��ة العامة 
وتعتم��ده الهيئ��ة ، باالإ�ساف��ة اإىل و�سع دليل عمل اإ�سرت�س��ادي لل�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالية اخلا�سعة الأحكام قانون �س��وق راأ���س 
امل��ال رق��م )95( ل�س��نة 1992 والأح��كام قان��ون االإيداع والقي��د املركزي لالأوراق املالي��ة ال�س��ادر بالقانون رقم )93( ل�س��نة 2000، ومبا ال 

يتعار���س مع القوانن ال�س��ارية والقرارات ال�س��ادرة تنفيذًا لها .
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واأ�س��درت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ق��رارا اإجرائي��ا بت�س��كيل جلن��ة تاأ�سي�س��ية لل�س��ر فى اإج��راءات اإنتخاب اأول جمل���س اإدارة لالإحت��اد امل�سري 
ل��الأوراق املالي��ة برئا�س��ة وع�سوي��ة اأربعة ممثلن عن ال�س��ركات احلا�سلة على ترخي�س ملزاولة ن�س��اط فى جم��ال االأوراق املالية اأو اخلا�سعة 
الأح��كام قان��ون االإي��داع والقي��د املرك��زى ل��الأوراق املالي��ة .ومت حتدي��د مه��ام اللجن��ة التاأ�سي�س��ية ف��ى اتخ��اذ اإج��راءات ان�سم��ام ال�س��ركات 
احلا�سل��ة عل��ى ترخي���س م��ن الهيئ��ة مبزاولة اأحد االأن�س��طة املتعلقة مبج��ال االأوراق املالية اخلا�سعة الأحكام قانون �س��وق راأ���س املال وقانون 
االإي��داع والقي��د املرك��زي لالأوراق املالي��ة لع�سوية االحتاد، وال�س��ر فى اإجراءات الدعوة النعق��اد اأول جمعية عامة لالحتاد النتخاب جمل���س 
اإدارة له وذلك خالل فرتة ال جتاوز �س��تة اأ�س��هر من تاريخ �سدور قراره رقم )375( ل�س��نة 2019 . كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة لل�س��ركات 
املرخ���س له��ا بن�س��اط ال�سم�س��رة ف��ى االأوراق املالي��ة اأن ت��زاول ن�س��اط الو�س��اطة ف��ى العق��ود االأجلة بع��د اإ�س��تيفاء احلد االأدنى لراأ���س املال 
امل�سدر واملدفوع لكال الن�س��اطن فى ال�سم�س��رة فى االأوراق املالية والو�س��اطة فى العقود االأجلة والتوافق مع عدد من ال�س��روط االأخرى من 
بينه��ا تعدي��ل النظ��ام االأ�سا�س��ى لها وتق��دمي ما يفيد قيام ال�س��ركة بفتح ح�س��اب لعمليات الت��داول بالعقود االآجلة لدى �س��ركة االآيداع والقيد 
املرك��زى ، واأخ��ر قوائ��م مالي��ة �س��نوية معتمدة اأو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب احل�س��ابات ع��ن مراجعة وفح�س هذه 
القوائ��م . واأ�س��درت الهيئ��ة الق��رار رقم 684 ل�س��نة 2109 مبنح �س��ركة ارقام لتداول االأوراق املالي��ة املوافقة على مزاول��ة عمليات اإقرتا�س 
االأوراق املالي��ة بغر���س البي��ع ،وم��ن املتوق��ع اأن تنتهى البني��ة التكنولوجية الالزم��ة لتنفيذا تل��ك االآلية بن �س��ركة م�سر للمقا�س��ة والبور�سة 
و�س��ركات ال�سم�س��رة وامناء احلفظ قريبا، و تق�سى تلك االلية باأن يقوم العميل باقرتا�س بع�س االأ�س��هم من عميل اخر وبيعها مقابل فائدة 
حمددة للمقر�س ، ويتعهد املقرت�س بان يرد االأ�س��هم املقرت�سة خالل فرتة حمددة من خالل اإعادة �س��رائها مرة اأخرى اأو من خالل ر�سيد 

مت��اح، حمققا بذلك اأرباحا من فوارق اأ�س��عار البيع وال�س��راء.

وا�س��ت�سافت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة اأول اأجتم��اع لالحت��اد امل�سري ل��الأوراق املالية يح�س��ره ممثلي كاف��ة ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق 
املالي��ة ، ملناق�س��ة واإتخ��اذ ع��دد م��ن االإج��راءات للم�سي يف اإج��راءات الدعوة الأول جمع��ة عمومي��ة لالحتاد واإنتخاب جمل���س ادارت��ه لتفعيل 
االآحت��اد وب��دء مبا�س��رته لن�س��اطه ، وذل��ك بن��اء عل��ى دعوة م��ن اللجنة التاأ�سي�س��ية - امل�س��كلة بق��رار من الهيئ��ة. ووافق جمل���س االإدارة على 
قائم��ة مراقب��ى البيئ��ة الدولي��ن امل�س��تقلن والت��ى ميك��ن للجه��ات الراغبة فى ا�سدار ال�س��ندات اخل�س��راء االإختيار م��ن بينها به��دف تفعيل 
ا�س��دارات ال�س��ندات اخل�س��راء داخ��ل االقت�ساد امل�سرى . وياتى ذل��ك تفعيال للمهام الت��ى حددتها املادة 35 مكرر من الالئح��ة التنفيذية 
لقان��ون �س��وق امل��ال والت��ي ت�س��رتط اعداد تقاري��ر درا�س��ة لتقييم واختب��ار امل�س��روعات ال�سديق��ة للبيئة )امل�س��روعات اخل�س��راء(، وحتديد 
م��دى تواف��ق امل�س��روعات املمول��ة بح�سيلة ال�س��ندات اخل�سراء با�س��رتاطات البيئ��ة النظيفة واإع��داد التقارير الدورية ويت��م اختيار اخلرباء 
واملوؤ�س�س��ات اال�ست�س��ارية اإليه��ا م��ن ب��ن املقيدي��ن يف جداول بالهيئ��ة يتم اإعداده بالتن�س��يق مع وزارة �س��ئون البيئ��ة. كما وافق��ت الهيئة على 
اأول برنامج لطرح �س��ندات ق�سرة االأجل مببلغ 2 مليار جنيه الإحدى �س��ركات الو�س��اطة يف االأوراق املالية يتيح لها متويل ملزاولة ن�س��اطها، 
وي�س��تهدف ا�س��دار ال�س��ندات ق�س��رة االأجل ب�سورة رئي�س��ية اتاحة التمويل لراأ���س املال العامل لل�س��ركات، وفى ذل��ك االإطار جاءت موافقة 
الهيئة على االإ�سدار االأول لربنامج ال�س��ندات ق�سرة االأجل لتمويل راأ���س املال العامل الإحدى �س��ركات الو�س��اطة يف االأوراق املالية املرخ�س 
له��ا م��ن الهيئ��ة مب��ا ميكنه��ا من تفعي��ل ن�س��اطها يف كافة جم��االت الو�س��اطة يف االأوراق املالية وم��ن بينه��ا متويل عمليات ال�س��راء بالهام���س 

ل��الأوراق املالية )اإقرا�س املتعاملن ل�س��راء االأوراق املالية(.

وعق��د مبق��ر هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة اأوىل اجتماع��ات جمل���س اأمن��اء "املرك��ز امل�س��رى للتحكي��م االختي��اري وت�س��وية املنازع��ات املالي��ة غ��ر 
امل�سرفي��ة" متهي��دا العتم��اده من رئي���س جمل���س ال��وزراء لتمكن املركز م��ن ممار�س��ة اخت�سا�ساته الواردة يف الق��رار اجلمهوري رقم 335 
ل�س��نة 2019، بغر�س تفعيل املادة العا�س��رة من قانون تنظيم الرقابة على االأ�س��واق واالإدوات املالية غر امل�سرفية رقم )10( ل�س��نة 2009، 
والتي ت�سمنت اإن�س��اء مركز للتحكيم والت�س��وية يف املنازعات – ذو �س��خ�سية م�س��تقلة - جتيز  للمتعاملن يف اخلدمات املالية غر امل�سرفية 

اللج��وء اإلي��ه اإذا م��ا اتفق��وا ابتداءا اأو الحقا على ت�س��وية النزاع عن طريق التحكيم بهدف ال�س��رعة يف ت�س��وية وحل النزاعات .

 وواف��ق جمل���س ادارة الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية على ال�س��ماح ل�س��ركات التموي��ل متناهي ال�سغ��ر بتقدمي منتج متويلي جدي��د يطرح للمرة 
االأوىل يف قط��اع التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر ويعتم��د ب�س��كل اأ�سا�س��ي عل��ى التقني��ات الرقمي��ة ويطل��ق علي��ه منت��ج التموي��ل االأ�سغ��ر. وقد األزم 
جمل���س االإدارة �س��ركات التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر الراغب��ة ف��ى تق��دمي املنتج اجلدي��د ) النان��و ( Nano Finance بعدد م��ن ال�سوابط فى 
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مقدمته��ا  ت�سني��ف املنت��ج باعتب��اره اأحد منتجات التمويل الفردي وبح��د اق�سى قدره 3000 جم )وال يجوز منح متويل جماعي من خالله(، 
وي�س��تهدف اإتاح��ة التموي��ل لتغطي��ة احتياجات الفئات االأك��رث احتياجًا يف املجتمع من اجلن�س��ن )ذكور واإناث( وال�س��باب، لتوفر احتياجات 
راأ���س امل��ال العام��ل الأن�س��طتهم االقت�سادي��ة متناهي��ة ال�سغر. وين�س الق��رار على اأن يدار من خالل جمل���س اأمناء مكون من �س��بعة اأع�ساء، 
منه��م اأربع��ة م��ن اخل��رباء واملتخ�س�سن يف جمال التحكيم وت�س��وية املنازعات، ي�س��در باختيارهم قرار من جمل���س اإدارة الهيئة، بناًء على 
تر�س��يح من رئي���س الهيئة ملدة اأربعة �س��نوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، ويخت�س جمل���س االأمناء بر�س��م ال�سيا�س��ات العامة وي�سع خطة عمل 
املرك��ز كم��ا يخت���س باإعتم��اد قواع��د قي��د اخل��رباء الذين يجوز له��م القيام باأعم��ال الو�س��اطة اأو ت�س��وية املنازعات، و اعتم��اد قواعد جتنب 
��َن واخل��رباء والقائمَن على اإدارة املرك��ز اأو العاملن به عند قيام املرك��ز بتاأدية مهامه ،باالإ�سافة اإىل امل�س��اهمة  تعار���س امل�سال��ح للمحكمِّ
يف ن�س��ر الثقاف��ة والتوعي��ة باأهمي��ة التحكي��م وو�س��ائل الت�س��وية الر�سائي��ة للمنازع��ات خا�س��ة يف جم��ال االأن�س��طة املالية غ��ر امل�سرفية من 

خ��الل عقد املوؤمترات والن��دوات والدورات التدريبية واإ�سدار الن�س��رات واملطبوع��ات املتخ�س�سة.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات االوراق املالي��ة العربي��ة باتخ��اذ عدد من ق��رارات االإنفاذ خالل عام 2019، حيث ق��ررت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية اإحالة 
�س��ركة االإمي��ان لال�س��تثمارات املالي��ة اإىل الت�سفي��ة االإجباري��ة نتيج��ًة للمخالف��ات اجل�س��يمة الت��ي ارتكبته��ا ال�س��ركة م��ن جان��ب ومل��ا تعانيه 
ال�س��ركة م��ن ع��دم الق��درة على مواجه��ة التزاماتها، وعدم توفر �س��يولة نقدية لت�س��ير اأعمالها الت�س��غيلية، وعجز يف راأ�س��مالها العامل حيث 
تفوق االلتزامات امل�س��تحقة على ال�س��ركة موجوداتها املتداولة، وعجز اآخر يف �سايف حقوق ملكية ال�س��ركة لتفوق بذلك ن�س��بة خ�س��ائر ال�سركة 
املرتاكم��ة راأ�س��مالها، ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل اأن ال�س��ركة توقف��ت ع��ن ممار�س��ة ن�س��اطها، وذل��ك وفق��ًا للنتائج التي خرج��ت بها جلنت��ا التدقيق 
املحلي��ة واخلارجي��ة الت��ي �س��كلتهما الهيئة للتحقق من ح�س��ابات واأو�ساع ال�س��ركة. وتطبيقًا الأحكام نظام �سندوق حماية امل�س��تثمرين، اأعلنت 
الهيئ��ة يف اأعق��اب ذلك عن ا�س��تعدادها ال�س��تقبال طلبات التعوي�س من عمالء ال�س��ركة املتعاملن ب��االأوراق املالية املت�سررين وذلك من اأجل 

النظ��ر يف ه��ذه الطلب��ات ودرا�س��تها متهي��دًا العتمادها وتعوي�س امل�س��تحق منها وفقًا للح��االت التي ن�س عليه��ا نظام ال�سندوق.

ويف االإم��ارات، قام��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع يف التحقي��ق يف �س��بهات خمالف��ات من�س��وبة لبع���س ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة 
وثبوت خمالفات بحق �س��ركة و�س��اطة تت�سمن عدم الف�سل بن ح�س��ابات العمالء وح�س��ابات ال�س��ركات، و�سرعت هيئة يف اإجراءات الفح�س 
والتحقيق يف �س��بهات يف عدد من املخالفات املن�س��وبة لبع�س ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة يف االأ�س��واق املالية بالدولة. ومن بن اأهم 
املخالف��ات املن�س��وبة الإح��دى تلك ال�س��ركات ع��دم اظهار البيان��ات املالية ب�س��ورة �سحيحة وعادلة، باالإ�ساف��ة لعدم التزام ال�س��ركة مبعاير 
حوكم��ة ال�س��ركات واالن�سب��اط املوؤ�س�س��ي. كم��ا متثلت املخالفات حم��ل التحقيق- الذي اأجري بناء على �س��كوى وطلب من بع�س امل�س��اهمن- 
ب�س��ركة مدرج��ة اأخ��رى يف بع���س املمار�س��ات املن�س��وبة لعدد من اأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة والتي ح�س��بما ورد بالطلب ت�س��ببت يف اإحلاق 
اأ�س��رار بامل�س��اهمن وبال�س��ركة، وم��ن اأهم تلك املمار�س��ات النواحي املالية لل�س��ركة وبع���س الت�سرفات التي متت م��ع اأطراف ذات العالقة. 
ويف �س��وء م��ا ي�س��فر عنه الفح�س والتحقيق، �س��تقوم الهيئة باتخاذ االجراءات القانوني��ة الالزمة عماًل باأحكام القانون االحتادي رقم )4( 
ل�س��نة 2000 يف �س��اأن هيئ��ة و�س��وق االإم��ارات ل��الأوراق املالية وال�س��لع والقان��ون االحتادي رقم )2( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن ال�س��ركات التجارية 
واالأنظم��ة والق��رارات ال�س��ادرة تنفي��ذا لهم��ا. وفيم��ا يخ�س ال�س��ركات املرخ�س��ة، اتتهت الهيئة م��ن التحقيق مع اإحدى �س��ركات الو�س��اطة 
وتنظ��ر يف ايقافه��ا ع��ن العم��ل واإ�سدار ع��دد من الغرامات املالي��ة بحقها وذلك يف �سوء ثب��وت ارتكابها لعدد عدد م��ن املخالفات من اأهمها 
ع��دم االلت��زام بالف�س��ل ب��ن ح�س��ابات العمالء وح�س��ابات ال�س��ركة، باالإ�ساف��ة اإىل ع��دم التزامها باملعاي��ر املحا�س��بية الدولي��ة وال�سوابط 

ال�س��ادرة من الهيئة.

كم��ت تتاب��ع هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع بع���س التغري��دات الت��ي تب��ث اآراء ال تتوافق مع قان��ون ال�س��ركات واأنظم��ة الهيئة و التي من �س��اأنها 
ت�سلي��ل امل�س��تثمر و ال��راأي الع��ام، وق��د تالحظ اأن بع���س التعليق��ات تتعر�س ملكان��ه ونزاهة اجلهات احلكومية، و�س��وف حتق��ق الهيئة يف تلك 
االنته��اكات وتتخ��ذ االجراءات القانونية �سد اأ�سحاب تلك احل�س��ابات. ومن وجهة اأخ��رى، وانطالقًا من الدور الرقابي لهيئة االأوراق املالية 
وال�س��لع مب��ا يخ��دم م�سلح��ة االقت�س��اد الوطن��ي ويكف��ل �س��المة املُعامالت وحماي��ة املُ�س��تثمرين، ويف اإط��ار التحقيق��ات التي اأجرته��ا الهيئة 
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ي�س��اأن اال�س��تحواذات وال�سفق��ات اخلا�س��ة باإح��دى ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املدرجة، ونظ��رًا الأن تلك اال�س��تحواذات ُي�س��تبه يف اأنها قد 
انط��وت عل��ى اأخط��اء اأدت اإىل ت�سخي��م قيمته��ا فقد قامت الهيئ��ة باإحالة املو�سوع اىل النياب��ة العامة تطبيقًا الأح��كام القانون االحتادي رقم 

)2( ل�س��نة 2015 ب�ساأن ال�س��ركات التجارية.

اأم��ا يف ال�س��عودية، فق��د اأعلن��ت االأمان��ة العام��ة للج��ان الف�سل يف منازع��ات االأوراق املالية ع��ن �سدور قرار جلن��ة اال�س��تئناف يف منازعات 
االأوراق املالي��ة رق��م 1684/ل.���س/2019 لع��ام 1440 ه��� بتاري��خ 1440/07/25 ه��� املواف��ق 2019/04/01، وق��د انتهى منط��وق القرار 
باالإدان��ة مبخالف��ة امل��ادة التا�س��عة واالأربع��ن من نظام ال�س��وق املالية، وامل��ادة الثانية من الئحة �س��لوكيات ال�س��وق. واإ�س��ارة اإىل اإعالن هيئة 
ال�س��وق املالي��ة املن�س��ور عل��ى موقعه��ا االإلك��رتوين بتاري��خ 1438/06/28ه��� املواف��ق 2017/03/27، املت�سم��ن �سدور ق��رار جمل���س الهيئة 
القا�س��ي بفر���س غرامة مالية مقدارها )50,000( خم�س��ون األف ريال، على �س��ركة املوا�س��اة للخدم��ات الطبي��ة، ملخالفتها الفقرة )و( من 
امل��ادة الثالث��ة ع�س��رة بع��د املائت��ن م��ن نظ��ام ال�س��ركات، لقيامها مبن��ع اأحد م�س��اهميها م��ن التمتع بحق��وق الت�سوي��ت املرتبطة باأ�س��همه يف 
�س��ركة املوا�س��اة للخدم��ات الطبي��ة يف اجتم��اع اجلمعية العام��ة العادية لل�س��ركة املنعق��د بتاريخ 1438/03/27ه��� املوافق 2016/12/26. 
ت��ود الهيئ��ة التنوي��ه ب�س��دور ق��رار نهائي من جلن��ة اال�س��تئناف يف منازعات االأوراق املالي��ة بتاريخ 1440/09/12ه��� املوافق 2019/05/17، 
وذل��ك يف الدع��وى املقام��ة من �س��ركة املوا�س��اة للخدمات الطبي��ة �سد هيئة ال�س��وق املالية، والذي انته��ى منطوقه اإىل تاأيي��د القرار ال�سادر 

م��ن جلن��ة الف�سل يف منازع��ات االأوراق املالية، القا�سي باإلغاء قرار جمل���س الهيئة امل�س��ار اإليه اأعاله.

وانطالق��ًا م��ن م�س��وؤوليات هيئة ال�س��وق املالية يف حماية ال�س��وق من املمار�س��ات غ��ر العادلة وغر ال�س��ليمة والتي تنطوي على احتيال وغ���س 
وتدلي���س وتالع��ب، والعم��ل عل��ى حتقي��ق العدال��ة والكفاي��ة وال�س��فافية يف معام��الت االأوراق املالي��ة. وبن��اًء عل��ى امل��ادة ال�س��ابعة ع�س��رة من 
نظ��ام ال�س��وق املالي��ة، ت��ود الهيئ��ة اإحاطة املتعاملن وامل�س��تثمرين يف ال�س��وق املالي��ة باأنه �سدر قرار جمل���س الهيئ��ة املت�سمن اإحالة اال�س��تباه 
يف خمالف��ة خم�س��ة م�س��تثمرين للم��ادة التا�س��عة واالأربع��ن م��ن نظ��ام ال�س��وق املالية وامل��ادة الثانية م��ن الئحة �س��لوكيات ال�س��وق اإىل النيابة 
العام��ة، لتداوالته��م حم��ل اال�س��تباه عل��ى اأ�س��هم �س��ركة مدرجة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية. وبهذا توؤك��د هيئة ال�س��وق املالي��ة حر�سها على 
تطبي��ق نظ��ام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذي��ة وحماية ال�س��وق من املمار�س��ات غر امل�س��روعة، كما يح��ق للمت�سرر من هذه املمار�س��ات اأن 
يرف��ع دع��وى التعوي���س اإىل اللجن��ة مبوجب املادة ال�س��ابعة واخلم�س��ن من النظام، على اأن ي�س��بق ذلك تقدمي �س��كوى للهيئة يف هذا ال�س��اأن. 
كم��ا علن��ت االأمان��ة العام��ة للج��ان الف�س��ل يف منازع��ات االأوراق املالي��ة الي��وم اأن��ه يح��ق للم�س��تثمرين املت�سرري��ن م��ن املخالف��ات املرتكب��ة 
عل��ى �س��ركة جمموع��ة حمم��د املعج��ل )ممن ا�س��رتى �س��هم ال�س��ركة بعد تاريخ ن�س��ر اأول قوائ��م مالية له��ا "مرحلة م��ا بعد االكتت��اب" بتاريخ 
2008/07/12 ومت االحتفاظ به حلن اإعالن ال�س��ركة بتاريخ 2012/02/22 عن حتقيقها خل�س��ائر خالل الربع الرابع من العام 2011 بلغت 

)1,034( ملي��ون ري��ال( االن�سم��ام اإىل الدع��وى اجلماعي��ة املقام��ة من اأح��د امل�س��تثمرين، املقّيدة لدى جلن��ة الف�س��ل يف منازعات االأوراق 
املالية للمطالبة باحلق اخلا�س يف املخالفات املرتكبة من اأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة وبع�س كبارها التنفيذين ومراجع ح�س��اباتها. وقد 
اأو�سح��ت االأمان��ة العام��ة للج��ان الف�س��ل يف منازعات االأوراق املالي��ة اأنه يح��ق للمت�سررين التق��دم بطلب االن�سمام اإىل الدع��وى اجلماعية 
امل�س��ار اإليه��ا خ��الل )90( يوم��ًا ابت��داًء من تاريخ ن�س��ر االإع��الن يف موقع االأمان��ة العامة للج��ان الف�س��ل يف منازع��ات االأوراق املالية، حتى 
تاري��خ 1441/07/07ه��� املواف��ق 2020/03/02. علم��ًا اأن الهيئ��ة ب��ادرت اإىل ت�س��هيل اإج��راءات طل��ب االن�سم��ام اإىل الدع��وى اجلماعية من 
خ��الل راب��ط اإلك��رتوين على موقع الهيئة، ُي�س��ّهل عل��ى املت�سررين الذين تنطبق عليهم ال�س��روط التق��دم بطلباتهم دون احلاجة اإىل احل�سور 

�س��خ�سيًا اإىل مقر الهيئ��ة اأو اأمانة اللجان.

ويف �س��لطنة عم��ان، اأ�س��درت جلن��ة التظلم��ات قرار اأيدت من خالل��ه القرار التاأديب��ي ال�سادر عن الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال باإيقاف مكتب 
ك��ي ب��ي اأم جي )KPMG( من ممار�س��ة اأعمال التدقيق على ال�س��ركات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة ملدة عام . وكانت الهيئة العامة ل�س��وق املال 
قد اأ�سدرت بتاأريخ 13 نوفمرب 2018 قرارا باإيقاف املكتب عن ممار�س��ة اأعمال التدقيق ملدة عام. واتخذ جمل���س اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق 
امل��ال ق��رارا مبن��ع كال من �س��ركتي الثقة الدولية لال�س��تثمارات املالية )���س.م.م( و�س��ركة امل�س��اهر الوطنية للخدمات املالية )���س.م.ع.ع( 
م��ن مزاول��ة االأن�س��طة املرخ�س لها مبمار�س��تها ملدة ثالثة اأ�س��هر حلن توفيق اأو�ساعها اعتبارا م��ن تاريخ �سدور القرار يوم االحد املوافق 3 
مار���س 2019 ؛ وذل��ك ا�س��تنادا لن���س املادة )31( الفقرة )ب( من قانون �س��وق راأ���س املال . وذلك بع��د املخاطبات التي وجهت لل�س��ركتن 
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ب�س��رورة توفي��ق اأو�ساعهم��ا، ولع��دم جتاوبهم��ا بتوفي��ق الو�س��ع امل��ايل واالإداري لهم��ا، حي��ث اأن اخ��الل ال�س��ركتن بالواجب��ات وااللتزامات 
املفرو�س��ة عليهم��ا مبوج��ب قان��ون �س��وق راأ���س املال والئحت��ه التنفيذي��ة يعد خطرا يه��دد م�سال��ح املتعاملن معه��ن، كون ال�س��ركتن عاملتن 
يف جم��ال االأوراق املالي��ة . ويف ح��ال م�س��ي مدة املنع امل�س��ار اإليها دون قيام ال�س��ركتن بتوفي��ق اأو�ساعهما �س��يتم اإلغاء ترخي�سهما ا�س��تنادا 

لن�س املادة )30( من قانون �س��وق راأ���س املال.

كما اأ�سدرت الهيئة العامة ل�س��وق املال قرارا اإداريا بحل جمل���س اإدارة �س��ركة احل�س��ن الهند�س��ية )���س.م.ع.ع( وتعين جمل���س اإدارة موؤقت 
للتمدي��د بق��رار م��ن الهيئ��ة حل��ن اختي��ار جمل���س اإدارة جديد وذل��ك بعد موافق��ة جمل���س اإدارة الهيئ��ة يف اجتماعه االأخ��ر املنعق��د بتاأريخ 
28 اأغ�سط���س 2019 ا�س��تنادا للم��ادة 148 م��ن قان��ون ال�س��ركات ال�س��ادر باملر�س��وم ال�س��لطاين 18 /2019 . وت�س��ر امل��ادة 148 م��ن قانون 

ال�س��ركات التجاري��ة باأن��ه يح��ق للهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال اتخ��اذ جملة م��ن التداب��ر اإذا ارتكبت ال�س��ركة ما ي�س��ر مب�سالح امل�س��اهمن اأو 
املتعامل��ن اأو الدائن��ن اأو اإذا ق��ام خط��ر يه��دد ا�س��تقرار �س��وق راأ���س املال، حيث تو�س��ح املادة يف بنده��ا الرابع اأنه يح��ق للهيئة حل جمل���س 

االإدارة وتعين جمل���س موؤقت الإزالة اأ�س��باب اخلطر اأو ال�سرر، وت�س��ير اأعمال ال�س��ركة حلن اختيار جمل���س اإدارة جديد. 

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال جمل��ة م��ن الق��رارات تق�س��ي باإيق��اف عدد م��ن مكاتب تدقي��ق احل�س��ابات املعتم��دة لديها ع��ن تدقيق 
ح�س��ابات ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة، وذلك ملدة ثالثة اأ�س��هر كمهل��ة لت�سحيح اأو�ساعها وا�س��تيفاء املتطلب��ات القانونية 
الالزم��ة لالعتم��اد. ياأت��ي ه��ذا الق��رار نتيجة ثب��وت خمالفة تلك املكات��ب الأحكام الفق��رة الثانية من املادة االأوىل م��ن القرار رقم 8 /2018 
ب�س��اأن الئح��ة �سواب��ط اعتم��اد مراقبي احل�س��ابات، والتي تن�س: “ وعل��ى مراقبي احل�س��ابات املعتمدين من الهيئة العامة ل�س��وق املال جتديد 
اعتمادهم خالل فرتة ال تتجاوز )6( �س��تة اأ�س��هر من تاأريخ العمل باأحكام هذه الالئحة". وتت�سمن قائمة املكاتب املوقوفة اأ�س��ماء 8 مكاتب 
لتدقي��ق احل�س��ابات وه��ي مكتب ابن حيان حما�س��بون قانونيون ومكتب ات���س �س��ي �س��اه حما�س��بون قانوني��ون ومكتب جمن الل تهاكر و�س��ركاه 
ومكت��ب بيك��ر تل��ي اأم كي عمان لتدقيق احل�س��ابات ومكتب طالل اأبو غزاله و�س��ركاه حما�س��بون قانونيون، ومكتب مزارز حما�س��بون قانونيون 
و�س��ركاه، واملكتب االقليمي حما�س��بون قانونيون، ومكتب مقبول ح�س��ن مو�س��ى يو�س��ف مدققون للح�س��ابات. وكانت الهيئة العامة ل�س��وق املال 
ق��در اأ�س��درت جمموع��ة م��ن ال�سوابط الت��ي تنظم عمل مكات��ب تدقيق احل�س��ابات ل�سمان اإلتزامها ب�س��كل �س��ارم باملعاير الدولي��ة للتدقيق 
)ISAs( ومتطلب��ات معاي��ر املحا�س��بية الدولي��ة )IFRS( اإىل جان��ب اأنه��ا تق��وم بتقيي��م اأدائه��ا ب�سف��ة م�س��تمرة م��ن خ��الل ف��رق التدقيق 
التابع��ة للهيئ��ة، نظ��را لدوره��ا الكبر الذي تلعب��ه مكاتب تدقيق احل�س��ابات يف مراجعة التقاري��ر املالية والبيانات الدورية املعلنة عرب �س��وق 
م�س��قط ل��الأوراق املالي��ة لتك��ون �سحيح��ة وحيادي��ة، والتي تع��رب عن االأداء احلقيقي لل�س��ركة اإىل جانب اأنها احلار���س االأمن يف الك�س��ف عن 
التالعب��ات وعملي��ات االحتي��ال الت��ي قد متار�س��ها ال�س��ركات فهي الركيزة االأ�سا�س��ية حلماية امل�س��تثمرين وتوف��ر املعلوم��ات الكافية التخاذ 

القرار اال�س��تثماري ال�سليم .

ويف الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�سر، مت اإ�سدار القرار رقم ) 129( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن مَد املهلة املمنوحة لل�س��ركات املقيدة اأوراقها 
املالي��ة بالبور�س��ة ومل تق��م باإمت��ام اإج��راءات تنفي��ذ الط��رح وفق��ا لن���س الفق��رة الثالثة من امل��ادة رقم ) 1 مك��رر (من قواعد قيد و�س��طب 
االأوراق املالي��ة بالبور�س��ة ملدة �س��تة ا�س��هر تنتهى يف 31 مار���س 2020 ، وعل��ى ان تلتزم تلك ال�س��ركات مبوافاة البور�س��ة امل�سرية يف موعد 

اأق�س��اه 30 نوفم��رب 2019 بخ��ط زمني��ة تت�سمن ما �س��تتخذه من اإج��راءات لتنفيذ الكرح وموافق��ة اإدارة البور�سة عليها .

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد ع��ام 2019 ن�س��اطا ملحوظ��ا م��ن قب��ل هيئات الرقاب��ة العربية يف جم��ال التعلي��م والتوعي��ة، فقد عق��دت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية 
بالتع��اون م��ع معه��د االأوراق املالي��ة واال�س��تثمار )The Chartered Institute for Securities & Investment CISI ( الي��وم يف مقره��ا 
ور�س��ة عم��ل تدريبي��ة جماني��ة ل�س��ركات اخلدم��ات املالي��ة وامل�س��تثمرين حتت عن��وان ” اأهمية ودور اال�س��تعانة بامل�س��تقات املالي��ة كاأداة هامة 
للتحوط يف اإدارة املحافظ اال�س��تثمارية" مب�س��اركة نخبة كبرة من امل�س��تثمرين والعاملن يف �س��ركات اخلدمات املالية ويف موؤ�س�س��ات �س��وق 
راأ���س امل��ال الوطن��ي. واأ�س��درت الهيئة يف �س��وء �سدور قان��ون تنظيم التعام��ل يف البور�س��ات االأجنبية لع��ام 2017 تعليم��ات لتنظيم و�سبط 
ه��ذا التعام��ل مت مبوجبه��ا حتديد ال�س��روط الواجب توافرها يف ال�س��ركات واالأفراد الذين يرغبون بتق��دمي خدمات مالية تتعل��ق بالتعامل يف 
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البور�س��ات االأجنبي��ة كما مت حتديد واجبات ال�س��ركة املرخ�سة جت��اه عمالئها، وما يتوجب اأن تت�سمنه االتفاقية بن ال�س��ركة وعمالئها. كما 
األزم��ت الهيئ��ة ال�س��ركات بتزويد عمالئها بن�س��رة اإر�س��ادية عند توقي��ع االتفاقية تت�سم��ن تعريف امل�س��تثمر بطبيعة اال�س��تثمار يف البور�سات 
االأجنبي��ة وخماط��ره و�س��رورة التاأك��د م��ن ت�س��جيل امللكي��ة. كم��ا الحظ��ت الهيئة وج��ود بع�س االأف��راد واجلهات غ��ر املرخ�سة التي متار���س 
ن�س��اط التعام��ل يف البور�س��ات االأجنبي��ة ونتيج��ة لذل��ك قام��ت باإ�س��دار حتذي��رات عدي��دة واأخط��رت اجله��ات املخت�س��ة ب�س��رورة خماطبة 
اجله��ات اخلا�سع��ة لرقابته��ا م��ن فن��ادق واأماكن عامة ومواق��ع اإلكرتونية وموؤ�س�س��ات اإنتاج ودعاية واإع��الن وما اإىل ذلك للتعاون م��ع الهيئة 
وع��دم ال�س��ماح للجه��ات غ��ر املرخ�سة من الهيئ��ة بعقد الفعالي��ات واالإعالنات الرتويجي��ة واإنتاجها وبثه��ا وتوزيعها وعر�سها ح��ول التعامل 
يف البور�س��ات االأجنبي��ة وح�س��ر ذل��ك بال�س��ركات املرخ�س��ة من قبل الهيئة فقط. وقد مت ن�س��ر قائمة باأ�س��ماء ال�س��ركات املرخ���س لها على 

املوق��ع االإلك��رتوين للهيئ��ة و�سفحات التوا�سل االجتماعي التابعة لها ومت ن�س��ر ذلك يف و�س��ائل االإعالم.

وعق��دت هيئ��ة االأوراق املالي��ة بالتعاون مع البنك االأوروب��ي الإعادة االإعمار والتنمية EBRD يف مقر الهيئة حلقة نقا�س��ية حت��ت عنوان"تنفيذ 
خارط��ة الطري��ق لتطوي��ر �س��وق راأ���س امل��ال الوطن��ي" مب�س��اركة نخبة م��ن االقت�سادي��ن وال�سيا�س��ين اأ�سح��اب امل�سلحة وع��دد من اخلرباء 
واملعني��ن يف ق�ساي��ا �س��وق االأوراق املالي��ة من االأردن والبنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية، حيث بحثت جل�س��ات احللقة النقا�س��ية اأربعة 
ق�ساي��ا اأ�سا�س��ية تتمث��ل يف مراجع��ة االأط��ر الت�س��ريعية والتنظيمي��ة وحوكم��ة ال�س��ركات وتطوي��ر قط��اع �سنادي��ق اال�س��تثمار امل�س��رتك ونظرة 
م�س��تقبلية للنهو���س ب�س��وق راأ���س امل��ال. كم��ا انطلق��ت فعاليات موؤمتر املال واال�س��تثمار مب�س��اركة خ��رباء وخمت�سن حملي��ن ودولين مبجال 
الفورك���س، باالإ�ساف��ة اإىل م�س��اركة خم�س��ن �س��ركة خدم��ات مالية عاملية وعربي��ة وبنوك عاملة مبج��ال التداول بالعم��الت االجنبية واملعادن 
واال�س��هم. وناق���س امل�س��اركون البيئة القانونية والت�س��ريعية للفورك���س يف االأردن، والفر�س التي توفرها اأ�سواق املال والتحديات التي تواجهها 
والت�س��ريعات والقوان��ن الت��ي تنظم بيئة الفورك���س، اإ�ساف��ة اإىل عر�س قواعد ال���بيانات والعمالت الرقمي��ة ما�سيها وحا�سرها وم�س��تقبلها، 
ومه��ارات وا�س��رتاتيجيات وتقني��ات الت��داول باأ�س��واق الفورك���س، ودور البن��وك املركزي��ة بتق��دم تلك االأ�س��واق، وكيفي��ة بناء اأنظم��ة التداول 
اخلا�س��ة ودور الو�س��طاء املحلي��ن، واإدارة املخاط��ر واالأ�سول املالي��ة، واأهمية التداول عرب اأ�س���س علمية، وخماطر التداول الع�س��وائي، وبيئة 

االأح��كام الناظمة للفورك���س وتخفي���س خماطر التداول عن طريق تنويع اال�س��تثمار.

كم��ا نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالية ور�س��ة عمل يف مقرها مبنا�س��بة الي��وم العاملي للح�سول عل��ى املعلومات بهدف رفع م�س��توى التوعية اخلا�سة 
بقان��ون �سم��ان ح��ق احل�سول عل��ى املعلومات، وذلك انطالقًا من اأهمي��ة تطبيق القانون ب�س��كل �سحيح وفعال ليظه��ر اأثره على الواقع، ذلك 
اأن اململك��ة ق��د ان�سم��ت اإىل مب��ادرة احلكوم��ات املفتوح��ة )ال�س��فافة( Open Government Partnership والت��ي يعد ح��ق احل�سول على 
املعلوم��ات اأح��د التزاماته��ا االأ�سا�س��ية، باالإ�ساف��ة اإىل االأخذ بتو�سيات »م�س��روع اإعرف« الذي ينفذه مرك��ز حماية وحرية ال�سحفين ب�س��اأن 
ماأ�س�س��ة اإج��راءات اإنف��اذ القان��ون ل�سم��ان التزام الهيئ��ة باملمار�س��ات الف�سلى ذات ال�سل��ة. وعقدت هيئة االأوراق املالية �سل�س��لة من ور���س 
العم��ل التدريبي��ة والتوعوي��ة ح��ول اآلي��ات عمل وا�س��تخدام نظ��ام االإف�ساح االإلكرتوين بلغ��ة XBRL بالتعاون م��ع بور�سة عم��ان، ملا جمموعه 
352 جه��ة توزع��ت عل��ى ع�س��ر جمموع��ات غط��ت خمتل��ف فئات اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة )ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة، �سناديق 

اال�س��تثمار امل�س��رتك، �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة، مكات��ب تدقي��ق احل�س��ابات( وذل��ك ل�سم��ان ن�س��ر املعرف��ة واالتق��ان الت��ام لكيفي��ة ت�س��غيل 
وا�س��تخدام النظام والعمل عليه واال�س��تفادة منه على الوجه االأمثل مبا يحقق االرتقاء مب�س��تويات ال�س��فافية وكفاءة االإف�ساح يف �س��وق راأ���س 

الوطني. املال 

اأما يف االإمارات، فقد انطلقت فعاليات "اأ�س��بوع احلوكمة" الذي نظمته هيئة االأوراق املالية وال�س��لع، وت�سمنت عددًا من املبادرات واالأن�س��طة 
التي ت�س��تهدف تعزيز الوعي باحلوكمة، والتعريف مببادئها، واملزايا واملنافع التي تعود على ال�س��ركة وامل�س��اهمن من جراء التطبيق الدقيق 
ل�سواب��ط احلوكم��ة.. و�ست�س��هد الفعاليات عقد ور�س��تي عمل بح�سور اأع�ساء جمال���س اإدارات ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، و�س��يحا�سر فيها 
خرباء ذوي تخ�س�س رفيع يف مو�سوعات احلوكمة واالإدارة الر�س��يدة وتطبيقاتها، ف�ساًل عن ور�س��ة عمل اأخرى يف اأبو ظبي بهدف الو�سول 
ب��اإدارة ال�س��ركة اإىل حتقي��ق مب��ادئ االإدارة الر�س��يدة ع��ن طري��ق حتقي��ق ال�س��فافية والعدال��ة ومن��ح ح��ق م�س��اءلة اإدارة ال�س��ركة، وبالتايل 
حتقي��ق احلماي��ة لكاف��ة امل�س��اهمن مع مراع��اة م�سالح العمل والعاملن واحلد من ا�س��تغالل ال�س��لطة يف غر امل�سلح��ة العامة مبا يوؤدى اإىل 
تعزي��ز اال�س��تثمار، وذلك باال�س��تناد اإىل املعاير الرئي�س��ية واملب��ادئ الدولية اخلا�سة بالقواعد املنظمة الإدارة ال�س��ركات الت��ي تو�سلت اإليها 
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منظم��ة التع��اون االقت�س��ادي والتنمي��ة OECD والت��ي تتلخ���س يف توفر اإطار فعال حلوكمة ال�س��ركات وحق��وق امل�س��اهمن واملعاملة العادلة 
للم�س��اهمن واالإف�س��اح وال�س��فافية وم�س��ئوليات جمل���س االإدارة ودور االأط��راف ذات امل�سلح��ة اأو ال�سل��ة. كم��ا اأطلق��ت هيئ��ة االأوراق املالية 
وال�س��لع ونا�س��داك دب��ي برنام��ج توعي��ة م�س��رتك لتنمية الوعي اال�س��تثماري ل��دى املتعاملن يف االأ�س��واق املالي��ة واملهتمن بتداول امل�س��تقات. 
ويف ه��ذا االإط��ار مت بالتع��اون ب��ن الهيئ��ة والبور�سة عقد ندوًة توعية يف مق��ر الهيئة بدبي تناول��ت االأ�سول القابلة للتداول مع الرتكيز ب�س��كل 
اأ�سا�س��ي عل��ى العقود امل�س��تقبلية لالأ�س��هم وكذلك عقود اخليارات. ا�س��تعر�س املحا�سر خالل الن��دوة منتجات امل�س��تقات املتوفرة يف املنطقة 
وط��رق تداوله��ا، كم��ا قدم �س��رحًا ل�س��بل دم��ج امل�س��تقات يف ا�س��رتاتيجيات الت��داول العامة، مبا يف ذل��ك فهم العالقة بن اأ�س��عار امل�س��تقات 
واأ�س��عار االأ�س��هم االأ�سا�س��ية اأو االأ�س��ول االأخ��رى. مت ت�سميم املحت��وى العلمي والفن��ي للندوة ليتوج��ه لكافة امل�س��تثمرين الذين يرغبون يف اأن 

يتعرف��وا ب�س��كل اأك��رب على مبادئ تداول امل�س��تقات باالإ�سافة اإىل جوانبه��ا العملية. 

ونظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع فعالي��ات ملتق��ى: "�س��باب ال�س��رقية واال�س��تثمار يف االأوراق املالي��ة"، وح�س��ر ه��ذه الفعالي��ة نخب��ة من 
م�س��وؤويل جامعة ال�س��ارقة ومديري وم�س��وؤويل اجلهات واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة والتعليمية باملنطقة ال�س��رقية. كما نظم��ت هيئة االأوراق املالية 
وال�س��لع ونا�س��داك دب��ي ندوًة توعويًة جدي��دة للمتعاملن وامل�س��تثمرين �سمن برنامج التوعية امل�س��رتك الذي اأطلقته اجلهت��ان موؤخرًا، لتنمية 
الوع��ي اال�س��تثماري ل��دى املتعامل��ن يف االأ�س��واق املالي��ة واملهتمن بتداول امل�س��تقات، تعد امل�س��تقات اإح��دى اأدوات التداول اال�س��تثمارية التي 
ميك��ن اأن ت�س��هم يف تنوي��ع خي��ارات الت��داول اأم��ام امل�س��تثمرين. وتناول��ت الن��دوة �س��مات وخماط��ر عق��ود امل�س��تقات مب��ا تت�سمنه م��ن عقود 
م�س��تقبلية، وعر�ست كذلك جمموعة اأ�س��ماء ال�س��ركات التي ميكن تداول العقود امل�س��تقبلية على راأ�س��مالها يف االأ�سواق العاملية، كما مت خالل 
الفعالية تعريف اجلمهور بطرق تداول العقود امل�س��تقبلية وعقود اخليارات، �س��واء يف حال التوقع بارتفاع االأ�س��واق املالية اأو انخفا�سها، مع 
فه��م حتركاته��ا ال�س��عرية وكيفية احت�س��اب �س��عر امل�س��تق وارتباطه باأ�س��عار االأ�سول التابعة له. كم��ا نظم مركز التدري��ب واالختبارات املهنية 
بهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع - بالتع��اون م��ع احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة- برناجم��ًا تدريبي��ًا لتاأهي��ل العامل��ن يف القط��اع املايل 
الختب��ار "االأوراق املالي��ة" م��ن املعه��د املعتمد لالأوراق املالية واال�س��تثمار)CISI( ويع��د هذا االختبار اأحد اأه��م متطلب��ات برنامج اختبارات 
الرتخي���س املهن��ي ال��ذي ت�س��رتطه الهيئة. يهدف الربنامج -ال��ذي مت تنظيمه على مدار ثالثة اأيام -اإىل تلبي��ة متطلبات االأفراد العاملن يف 
هذا القطاع، ويكفل االرتقاء باآدائهم، وذلك عن طريق تعريفهم بكافة اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق راأ���س املال، واأ�سا�س��يات التداول والت�س��وية 

واملقا�س��ة وف��ق اأف�سل املمار�س��ات املعرتف به��ا عامليا، وكذلك املخاط��ر ذات ال�سلة باالأوراق املالية.

واأحاط��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع ال�س��ادة امل�س��تثمرين واجلمه��ور ب��اأن الهيئ��ة تلق��ت عدة ا�ستف�س��ارات م��ن اجلمهور حول م��دى �سحة 
�س��هادات الت�س��جيل اأو الرتخي���س الت��ي ح�سل��وا عليه��ا من مروجن اأو مندوبي �س��ركات تعر�س فر�سًا ا�س��تثماريًة وتّدعي باأنه��ا مرخ�سة من 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع، علمًا باأن تلك ال�س��هادات مرّو�س��ة ب�س��عار الهيئ��ة. فقد تبن بعد معاينة هذه ال�س��هادات اأنها "�س��هادات مزيفة" 
واأن اأ�س��ماء ال�س��ركات املذك��ورة فيه��ا غ��ر م�س��جلة اأو مرخ�سة م��ن الهيئ��ة، واأن العرو�س اال�س��تثمارية التي يتم ت�س��ويقها والرتوي��ج لها من 
قب��ل مندوب��ي ه��ذه ال�س��ركات عبارة عن "عرو�س وهمية" ت�س��تهدف امل�س��تثمرين وخا�سًة االأفراد. كم��ا وتنوه الهيئة باأنه مت ر�س��د قيام بع�س 
ال�س��ركات بالت�س��ويق ع��رب موقعه��ا االإلك��رتوين عل��ى اأنه��ا مرخ�سة م��ن الهيئة ومن اجله��ات الرقابية االأخ��رى داخل دولة االإم��ارات العربية 
املتح��دة، ولك��ن تب��ن بع��د البحث اأنها �س��ركات غر مرخ�س��ة. و�سمن جهود هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف دعم اأجندة اال�س��تدامة الوطنية 
بالدول��ة واالرتق��اء ب�س��وق امل��ال وفق اأف�س��ل املمار�س��ات العاملية، ن�س��رت الهيئ��ة- عرب موقعه��ا االلكرتوين- اإ�س��دارًا توعويًا بعن��وان "مدخل 
اإىل اال�س��تثمار امل�س��تدام". وياأت��ي ه��ذا اال�س��دار كخطوة جديدة متهد لتنفيذ خطة اأ�س��واق راأ���س املال امل�س��تدامة التي اأطلقته��ا الهيئة بداية 
الع��ام اجل��اري، والت��ي جاءت يف اأعقاب اإعالنها عن طرح مبادرة لتاأ�سي���س من�سة لت��داول وحدات انبعاثات الكربون الع��ام املا�سي. ت�سمن 
االإ�س��دار ع��ددًا م��ن املح��اور املهمة، م��ن بينها مفهوم اال�س��تثمار امل�س��تدام ومدى اأهميت��ه يف حتقيق عائ��دات مالية طويلة امل��دى، وتاأثراته 
االيجابي��ة عل��ى البيئ��ة واالقت�س��اد، واأهداف��ه، ومميزاته، واأبرز الفروق بينه وبن االأنواع االأخرى من اال�س��تثمارات، كم��ا تناول كذلك حجم 
االأ�سول املالية املدارة با�س��تخدام هذا االأ�س��لوب اال�س��تثماري. كما تطرق اال�سدار االإلكرتوين كذلك اإىل جمموعة احلوافز التي تدفع فئات 
املجتم��ع باجت��اه اال�س��تثمار امل�س��تدام مث��ل املعتقدات والقي��م وغرها، وتناول اأي�سًا االأ�س��اليب الرئي�س��ة الثالث��ة التي يتبناها امل�س��تثمرون يف 
هذا النوع من اال�س��تثمارات، واالأدوات املالية املتاحة لهم عند ا�س��تثمار اأموالهم يف ال�س��ركات املدرجة، وال�س��ندات وال�سكوك، وال�سناديق 
اال�س��تثمارية.  و�س��لط االإ�سدار ال�سوء على التحديات التي تواجه امل�س��تثمرين يف اال�س��تثمار امل�س��تدام، من حيث عدم كفاية املعلومات حول 
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ممار�س��ات اال�س��تدامة يف ال�س��ركات، وال�سعوبات املتعلقة باملخاطر التنظيمية والتقنية والتجارية، وقلة الفر�س اال�س��تثمارية التي تتنا�س��ب 
م��ع معاير اال�س��تثمار امل�س��تدام، وعدم وجود خ��ربة كافية يف هذا املجال.

ونظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع و�س��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالية ن��دوة توعوي��ة م�س��رتكة للعاملن يف القط��اع املايل بالدولة م��ن ممثلي 
ال�س��ركات املدرجة باالأ�س��واق و�س��ركات الو�س��اطة املالية، وذلك يف اإطار جهود الطرفن يف تعزيز دور �سانع ال�س��وق وتعظيم اال�س��تفادة من 
تاأثرات��ه االإيجابي��ة عل��ى االأ�س��واق املالية. ا�س��تعر�ست الن��دوة يف مقدمتها املراح��ل املختلف��ة والتعدي��الت القانونية التي �س��اهمت يف تطوير 
نظ��ام �سان��ع ال�س��وق بالدول��ة وفق اأف�س��ل املعاير واملمار�س��ات الدولية. كما اأو�سح��ت للجمهور الفرق بن توفر ال�س��يولة وه��ي اخلدمة التي 
مبوجبه��ا يتعه��د �سانع ال�س��وق بتح�س��ن �س��يولة االأوراق املالية املدرج��ة بناًء على اتفاقية توفر ال�س��يولة مع اجلهة امل�سدرة، ومزود ال�س��يولة 
ال��ذي يعن��ي ب��اأن يتعامل �سانع ال�س��وق م��ع جهة اإ�سدار االأوراق املالية املدرجة من اأجل توفر ال�س��يولة عليه��ا وفقا لالأحكام. ويف اإطار جهود 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع الرامي��ة اإىل تعزي��ز الوع��ي اال�س��تثماري، وتعري��ف امل�س��تثمرين بحقوقه��م يف االأوراق املالي��ة، نظم��ت الهيئ��ة - 
بالتع��اون م��ع غرف��ة جت��ارة و�سناع��ة عجمان- ن��دوة قانوني��ة بعنوان "حق��وق امل�س��اهمن يف اجلمعي��ة العمومي��ة لل�س��ركة امل�س��اهمة العامة". 
وتاأت��ي الن��دوة الت��ي عقدت بفن��دق فرمونت عجمان، تفعياًل لبنود مذكرة التفاهم املوقعة بن الطرفن يف مار���س من العام اجلاري، و�سمن 
جهودهم��ا يف تطوي��ر اإط��ار عمل م�س��رتك ي�س��هم يف دع��م جماالت التنمي��ة املحلية، ويوؤ�س���س لبناء �س��راكة ا�س��رتاتيجية ت�سم��ن توفر املزيد 

للم�س��تثمرين. من احلماية 

كما اأقر جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع مبادرة الإطالق خارطة طريق تر�س��ي اأ�سا�س��ًا لتد�س��ن ا�س��رتاتيجية الهيئة لل�سمول املايل. 
تكف��ل اال�س��رتاتيجية الو�س��ول باخلدم��ات واملنتج��ات املالي��ة لكاف��ة �س��رائح وفئ��ات املجتم��ع، ومب��ا يحق��ق الفكرة الت��ي تكم��ن وراء املق�سود 
بال�س��مول امل��ايل وعل��ى وج��ه اخل�سو�س تعزيز وت�س��هيل و�سول كاف��ة فئات املجتمع اإىل اخلدم��ات املالية ومتكينهم من ا�س��تخدامها بال�س��كل 
ال�سحي��ح، باالإ�ساف��ة اإىل توف��ر خدم��ات مالي��ة متنوع��ة ومبتك��رة بتكلف��ة منخف�س��ة من خ��الل مزودي هذه اخلدم��ات. وتعمل ا�س��رتاتيجية 
الهيئة لل�س��مول املايل على الو�سول بخدمات ومنتجات االأوراق املالية الأكرب عدد ممكن من كافة االأفراد بدولة االإمارات من كافة ال�س��رائح 
العمري��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، واأنه��ا ترتك��ز عل��ى توعي��ة وتثقي��ف امل�س��تفيدين وامل�س��تهدفن م��ن اخلدم��ات واملنتج��ات املالي��ة بحقوقه��م 

م��ع  التن�س��يق  خ��الل  م��ن  وذل��ك  وواجباته��م، 
ال�س��ركاء اال�س��رتاتيجين يف قطاع �س��وق راأ�س 
امل��ال، واجله��ات االأخرى املعنية ب�س��اأن تو�س��يع 
نطاق اال�س��تفادة م��ن اخلدم��ات واملنتجات يف 
اأرج��اء الدولة، وا�س��تفادة كل هيئ��ة رقابية من 

املناف��ذ التي توفره��ا الهيئات االأخرى. 

ور�س��ة  وال�س��لع  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة  ونظم��ت 
عمل بعنوان " حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة " يف مبنى الهيئة بدبي ح�سرها نحو 130 من ممثلي ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة 
املعني��ة بق��رار رئي���س جمل���س اإدارة الهيئ��ة رق��م )7/ ر . م ( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن معاي��ر االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة 
العام��ة. وتاأت��ي ور�س��ة العم��ل يف اإطار جه��ود الهيئة لتعميق مفهوم احلوكمة لدى ال�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالية والتوعية مب�س��تجدات 
احلوكم��ة الت��ي يت�سمنه��ا الق��رار اجلدي��د اجل��اري العم��ل على اإ�س��داره مع بداي��ة العام اجلدي��د، والذي مت اإعداده وف��ق اأف�سل املمار�س��ات 

.ESG  العاملي��ة مت�سمن��ًا اأح��كام التقارير املتكاملة وتوازن اجلن�س��ن واال�س��تدامة وامل�س��وؤولية االجتماعية

كم��ا نظم��ت الهيئ��ة - بالتع��اون م��ع جلنة ال�س��لع اخلا�سعة لرقابة اال�س��تراد والت�سدي��ر بالدولة - لكافة اجله��ات اخلا�سعة لرقابتها ور�س��ة 
عم��ل ح��ول اآلي��ة تنفيذ قرار جمل���س الوزراء رقم 20 ل�س��نة 2019 ب�س��اأن "نظ��ام قوائم االإرهاب وتطبيق قرارات جمل���س االأم��ن املتعلقة مبنع 
وقم��ع االإره��اب ومتويله ووقف انت�س��ار الت�س��لح ومتويل��ه والقرارات ذات ال�سلة". وتناولت الور�س��ة الت��ي قدمها اأع�ساء من جلنة ال�س��لع عدة 
مو�سوع��ات ذات �سل��ة بنظ��ام مراقب��ة ال�س��ادرات وال��واردات، واالأط��ر القانوني��ة الدولي��ة، وقوائم ال�س��لع اال�س��رتاتيجية وامل��واد اخلا�سعة 



43 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية42 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

للرقاب��ة يف الدول��ة، واآلي��ة تق��دمي طل��ب ا�س��تراد اأو ت�سدي��ر �س��لعة ا�س��رتاتيجية، واآلية التعام��ل مع قائمة اجل��زاءات املوحدة ملجل���س االأمن 
التاب��ع ل��الأمم املتح��دة وقوائ��م االإرهاب املحلية ال�سادرة عن جمل���س الوزراء. وا�س��تعر�ست الور�س��ة املوقع والنظام االإلك��رتوين للجنة ودور 
القط��اع اخلا���س واملوؤ�س�س��ات املالي��ة جت��اه القوائ��م، واأهمية التاأك��د من احل�سول عل��ى اأحدث اإ�سدار م��ن قائمة اجلزاءات املوحدة ملجل���س 

االأم��ن وقائم��ة االإره��اب املحلية من خالل اال�س��رتاك والت�س��جيل يف موقع اللجن��ة ل�سمان تلقي االإ�س��عارات والتحديثات الالزمة.

بعن��وان  ملتق��ى  وال�س��لع  املالي��ة  االأرواق  هيئ��ة  ونظم��ت 
امل�س��تثمرين  عالق��ات  ادارة  ن�س��اط   دور  "اأهمي��ة 
مبتك��رة  توا�س��ل  قن��وات  تفعي��ل  املدرج��ة يف  بال�س��ركات 
وفعال��ة مع امل�س��تثمرين"، وذل��ك بح�سور رئي���س واأع�ساء 
بال�س��رق  امل�س��تثمرين  عالق��ات  جمعي��ة  اإدارة  جمل���س 
ال�س��ركات  اأك��رب  ع��ن  ممثل��ن  اىل  باالإ�ساف��ة  االأو�س��ط، 
امل��زودة خلدم��ات التحليل امل��ايل، عالوة عل��ى ما يقارب 
و�س��ركات  املدرج��ة  ال�س��ركات  ميثل��ون  �س��خ�س   140

هام���س  وعل��ى  امل��ايل.  والتحلي��ل  املالي��ة  اال�ست�س��ارات 
فعالي��ات امللتق��ى، وقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع مذك��رة تفاهم م��ع جمعية عالقات امل�س��تثمرين، كم��ا اأقيم معر�س �س��ارك فيه اأبرز 4 
م��ن كربي��ات ال�س��ركات االإقليمي��ة والعاملية الت��ي لديها من�سات واأنظم��ة متخ�س�سة يف حتليل البيانات وا�س��تخراج املوؤ�س��رات املالية،  وذلك 
به��دف تعري��ف احل�س��ور بكيفي��ة توظيف ه��ذه املن�سات لتوف��ر البيانات واالح�س��اءات املالية الإثراء املواق��ع االإلكرتونية لل�س��ركات املدرجة 

باملوؤ�س��رات والبيان��ات الت��ي ت�س��هم يف تعزيز قدرة امل�س��تثمرين واملتعاملن على اتخاذ القرار اال�س��تثماري ال�س��ليم.

كم��ا نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالية بالتعاون مع �س��وق دبي امل��ايل، ندوتي توعية 
ا�س��تثمارية لفئ��ة ال�س��باب م��ن طلب��ة اجلامع��ات، وذل��ك بالتن�س��يق م��ع مركز 
ال�س��باب. تناول��ت الندوت��ان ع��ددًا م��ن املح��اور املهم��ة املرتبط��ة بالتداول يف 
ال�س��وق املايل. كان مو�سوع الندوة االأوىل "ال�س��باب م�س��تقبل االأوراق املالية"، 
وناق�س��ت جمموع��ة االأهداف الرئي�س��ة م��ن وجود بور�س��ة االأ�س��هم، واأهميتها 
الالزم��ة  وال�س��يولة  االأم��وال  روؤو���س  وتوف��ر  الوطن��ي  االقت�س��اد  تعزي��ز  يف 
لل�س��ركات لتنفيذ م�س��اريعها وموا�سلة م�س��رة جناحها، كما ا�س��تعر�س كذلك 
مكونات �س��وق االأوراق املالية من �س��ركات وم�س��تثمرين وو�سطاء، وعالقة هذه 
املكون��ات ببع�سه��ا، وطبيعة املنتج��ات والعمليات التي يحتويها، و�س��لط ال�سوء 

يف النهاي��ة عل��ى الدور املحوري الذي يلعبه ال�س��باب يف م�س��تقبل االأوراق املالي��ة. فيما تناولت الندوة الثانية "حقوق امل�س��تثمرين"، مت خاللها 
ط��رح جمموع��ة م��ن املح��اور الت��ي من �س��اأنها اأن ت�س��هم يف تنمية الوعي اال�س��تثماري لدى ال�س��باب يف جم��ال االأوراق املالي��ة، وت�سمنت عدد 
م��ن الن�سائ��ح واالإر�س��ادات الت��ي يج��ب على ال�س��باب اأخذها بع��ن االعتبار عن��د التعامل يف هذا القطاع احلي��وي، والن�سائح التي من �س��اأن 
االأخ��ذ به��ا تخفي���س م�س��تويات املخاط��ر، مب��ا ميكن م��ن اتخاذ قرارات ا�س��تثمارية �س��ليمة ويتي��ح لهم يف الوق��ت ذاته احل�س��ول على عوائد 

منا�سبة. مادية 

اأم��ا يف تون���س، فق��د ا�س��تقبلت هيئة ال�س��وق املالية العديد من وفود املرتب�سن يف جم��االت خمتلفة )اقت�ساد / قانون/ جتارة...( ومت خالل 
هذه الزيارات ا�س��تعرا�س مهام الهيئة والقوانن و الرتاتيب املنظمة لل�س��وق املالية. و�س��اركت اإطارات الهيئة يف برامج تكوينية خمتلفة تهم 
ال�س��وق املالي��ة عل��ى غ��رار: "ال�س��جل الوطني للموؤ�س�س��ات "، "القانون املتعلق بتح�س��ن من��اخ اال�س��تثمار"، "انتقال القطاع امل��ايل نحو املعاير 

." IFRS الدولي��ة الإع��داد التقارير املالية
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ويف اجلزائ��ر، نظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة 
ومراقبته��ا ي��وم 05 فرباي��ر 2019 مبق��ر وزارة املالي��ة، 
الور�س��ة  ه��ذه  “املطابقة”.ن�س��ط  ح��ول  تقني��ة  ور�س��ة 
اأخ�سائين جزائرين و دولين، و هي موجه اإىل م�سئويل 
املطابق��ة و هذا يف اإطار تنفيذ االأح��كام املن�سو�س عليها 
يف امل��ادة رق��م 7 من قانون اللجنة رقم 01-15 املوؤرخ يف 
15 اأفريل 2015 و املتعلقة ب�س��روط اعتماد الو�س��طاء يف 

عملي��ات البو�س��ة و واجباته��م و مراقبته��م، و كذا املادة 
رقم 4 من تعليمة اللجنة رقم 04-16 املوؤرخة يف 18 دي�س��مرب 2016 واملتعلقة بوظائف و �س��روط ت�س��جيل م�س��ئول املطابقة. كما نظمت جلنة 
تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا مب�س��اركة مدر�س��ة الدرا�س��ات العليا التجارية يوم درا�س��ي ح��ول “تعزيز بور�س��ة االأوراق املالية:ع�سر 
الرقمن��ة” مبدر�س��ة الدرا�س��ات العلي��ا التجاري��ة بالقليع��ة، حي��ث ح�سر ك��م من اأع�س��اء اللجن��ة، الطاقم التقني و ك��ذا طلبة املدر�س��ة، حيث 
متح��ور ه��ذا الي��وم الدرا�س��ي ح��ول مو�سوعن اأ�سا�س��ين هم االبت��كار و الفجوة الرقمي��ة، ومتويل ال�س��ركات ال�سغرة و املتو�س��طة من خالل 

املالية. االأوراق  �سوق 

واأعلن��ت جلن��ة تنطي��م عملي��ات البور�س��ة ومراقبته��ا ع��ن انط��الق تكوين “م��ا بعد الت��درج تخ�س���س هند�س��ة مالية” وذلك الي��وم االأحد 07 
اأفري��ل 2019 مبعه��د التكوي��ن امل�س��ريف بال�س��راكة م��ع كل م��ن املدر�س��ة العلي��ا للدرا�س��ات التجاري��ة و معه��د التكوي��ن امل�س��ريف ،خم�س�س 
لالإط��ارات العامل��ن يف قط��اع البنوك، �س��ركات التاأمن، املوؤ�س�س��ات املالية الو�س��يطة، �سناديق اال�س��تثمار، الو�س��طاء يف عمليات البور�سة و 
م��ا اإىل ذل��ك، يختت��م بت�س��ليم �س��هادة جامعي��ة يف التعليم الع��ايل �سادرة عن املدر�س��ة العليا للدرا�س��ات التجارية و م�س��ادق عليه من طرف 
جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا، �س��يدوم على مدى �س��نة ون�سف، ال�س��نة االأكادميية موزع��ة على ثالثة )03( ف�سول درا�س��ية، 

واآخره��ا �س��يت�سمن اأطروحة و تدريب. 

كم��ا اأقي��م حف��ل تخ��رج الدفعة ال�ساد�س��ة م��ن تكوين 
�س��هادة حمرتف��و ال�س��وق املالية، وتع��د الدفعة )21( 
واح��د و ع�س��رون فائز من خمتلف البنوك و �س��ركات 
التاأم��ن و م�س��دري ال�س��وق املالي��ة. ميت��د التكوي��ن 
عل��ى م��دى 32 ي��وم مل��دة 04 اأ�س��هر ، يقدم��ه معه��د 
التدري��ب امل�س��ريف )IFB( وم�سدق��ًا علي��ه م��ن قبل 
جلن��ة التنظي��م واالإ�س��راف عل��ى عملي��ات البور�س��ة 
)COSOB(. ويتم ذل��ك بالتناوب بن يومن )02( 
يف االأ�س��بوع على م�س��توى IFB والذي ين�سطه مهنيون 
و خ��رباء حملي��ن وك��ذا خمت�س��ن اأجان��ب. و يتجاوب ه��ذا التدريب و اله��دف التنظيم��ي يف اال�س��رتاط التدريب يف جتارة و ت�س��ير االأوراق 

املالية امل�س��رتطة من جميع امل�س��جلن لن�س��اط الو�س��طاء و حافظوا احل�سابات.

ونظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا ور�س��ة عم��ل تقنية ح��ول مذك��رة التفاه��م املتعددة االأط��راف MMoU، وقام بتن�س��يط 
ا ممثله��ا يف جلنتي املنظمة  ه��ذه الور�س��ة ال�س��يد Christophe CAILLOT م��ن مديري��ة التحقيقات والرقابة - AMF France - وه��و اأي�سً
 الدولي��ة  لهيئ��ات   القي��م )IOSCO( تتعام��ل مع التعاون وتبادل املعلومات. تهدف ور�س��ة العمل هذه اإىل ن�س��ر اأهداف واآلي��ات تنفيذ منظومة 

تب��ادل املعلوم��ات بن جلن��ة تنظيم عملي��ات البور�سة و مراقبته��ا ونظراتها االأجانب.

واأطلق��ت جلن��ة تنطي��م عملي��ات البور�س��ة الف��وج الث��اين م��ن تكوي��ن "م��ا بعد الت��درج تخ�س���س هند�س��ة مالي��ة" مبعه��د التكوي��ن امل�سريف، 
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وذلك بال�س��راكة مع كل من املدر�س��ة العليا للدرا�س��ات 
خم�س���س  امل�س��ريف،  التكوي��ن  ومعه��د  التجاري��ة 
�س��ركات  البن��وك،  قط��اع  يف  العامل��ن  لالإط��ارات 
�سنادي��ق  الو�س��يطة،  املالي��ة  املوؤ�س�س��ات  التاأم��ن، 
اال�س��تثمار، الو�س��طاء يف عملي��ات البور�س��ة و م��ا اإىل 
يف  جامعي��ة  �س��هادة  بت�س��ليم  التكوي��ن  ويختت��م  ذل��ك، 
التعلي��م الع��ايل �سادرة عن املدر�س��ة العليا للدرا�س��ات 
تنظي��م  م��ن ط��رف جلن��ة  علي��ه  و م�س��ادق  التجاري��ة 
ي��دوم ه��ذا التكوي��ن   عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا.  
�س��نة ون�س��ف، ال�س��نة االأكادميي��ة موزع��ة عل��ى ثالث��ة 

)03( ف�س��ول درا�س��ية، واآخرها �س��يت�سمن اأطروحة وتدريب.        

ونظ��م معه��د التكوي��ن امل�س��ريف -IFB- بالتع��اون م��ع جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة ومراقبته��ا ن��دوة ح��ول "طريق��ة التقيي��م ع��ن طريق 
التحكيم APT"، حيث ن�س��طه ال�س��يد جان مي�س��يل باكو، املندوب العام ملعهد لوي���س بات�س��يلر يف باري���س وع�سو املجل���س العلمي ل���لجنة. كما 
نظم��ت جلن��ة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها، يف اإطار ن�س��اطات جمل�س��ها العلمي امللتقى اخلام���س حول "حتدي��ات التكنولوجية املالية". 
ن�س��ط ه��ذا امللتق��ى م��ن ط��رف خرباء حملي��ن ودولين وي�س��ارك فيه روؤ�س��اء املوؤ�س�س��ات العمومي��ة واخلا�سة، املوؤ�س�س��ات امل�س��درة، البنوك 
 Algeria ” واملوؤ�س�س��ات املالي��ة العمومي��ة واخلا�س��ة وك��ذا ممثل��و ال�س��احة املالية للجزائر. مت ت�س��كيل  فري��ق عمل لو�سع  ورقة طريق الإن�س��اء

.“ FinLab

اأم��ا يف ال�س��عودية، عق��دت هيئ��ة ال�س��وق املالية ممثل��ة بوكال��ة الهيئة لل�س��ركات املدرج��ة واملنتجات اال�س��تثمارية بالتع��اون مع الهيئ��ة العامة 
لل��زكاة والدخ��ل ور�س��ة عم��ل بعن��وان "اآلية احت�س��اب ال��زكاة وزكاة ال�سناديق العقاري��ة املتداولة"،  وذلك يف اإطار �س��عي هيئة ال�س��وق املالية 
للتوا�س��ل م��ع امل�س��اركن يف ال�س��وق املالي��ة ورف��ع م�س��توى الوع��ي بخ�سو���س اآلي��ة احت�س��اب ال��زكاة ل�سنادي��ق اال�س��تثمار العقاري��ة املتداولة 
)الري��ت(. رك��زت ور�س��ة العمل الت��ي ح�سرها مدراء ال�سنادي��ق العقارية املتداولة واملدراء املالي��ن واملراجعن اخلارجي��ن لل�سناديق على 
ا�س��تعرا�س اآلي��ة احت�س��اب ال��زكاة من قبل الهيئ��ة العامة للزكاة والدخل اإىل جانب اآلية احت�س��اب زكاة ال�سنادي��ق العقارية املتداولة واأثرها 
عل��ى العوائ��د. كم��ا مت خ��الل ور���س العمل مناق�س��ة مالحظات ومقرتح��ات امل�س��اركن واالإجابة على اأ�س��ئلة وا�ستف�س��ارات احل�س��ور وتو�سيح 
و�س��رح املتطلب��ات وااللتزام��ات املطلوبة م��ن ال�سناديق الراغبة يف الت�س��جيل. كما عقدت هيئة ال�س��وق املالية ممثلة بوكالة الهيئة لل�س��ركات 
املدرج��ة واملنتج��ات اال�س��تثمارية بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العامة لل��زكاة والدخل ور�س��ة عمل بعن��وان " �سريبة القيم��ة امل�سافة عل��ى ال�سناديق 
اال�س��تثمارية واآلي��ة احت�س��اب ال��زكاة ل�سنادي��ق امللكي��ة اخلا�س��ة". وج��اء ذلك يف اإطار �س��عي هيئة ال�س��وق املالي��ة للتوا�سل مع امل�س��اركن يف 
ال�س��وق املالية وتعزيز م�س��تويات الوعي يف اجلانب ال�سريبي والزكوي ملديري ال�سناديق. وا�س��تعر�ست ور�س��ة العمل �سريبة القيمة امل�سافة 
عل��ى ال�سنادي��ق اال�س��تثمارية اإىل جان��ب اآلي��ة احت�س��اب ال��زكاة ل�سنادي��ق امللكي��ة اخلا�س��ة من قب��ل الهيئة العام��ة للزكاة والدخ��ل. كما مت 
خالل الور�س��ة مناق�س��ة مالحظات ومقرتحات امل�س��اركن واالإجابة على اأ�س��ئلة وا�ستف�سارات احل�سور وتو�سيح و�س��رح املتطلبات واللتزامات 

املطلوبة م��ن ال�سناديق الراغبة يف الت�س��جيل.

وح��ّذرت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة م��ن التعام��ل مع االأ�س��خا�س واملواق��ع االإلكرتوني��ة امل�س��بوهة واالت�س��االت الهاتفية والر�س��ائل الن�سي��ة املبهمة 
الت��ي ت�س��ّوق لال�س��تثمار واملتاج��رة وجم��ع االأم��وال لغر�س االكتتاب يف طروح��ات دون وجود تراخي�س م��ن اجلهات املخت�سة، واأك��دت الهيئة 
اأنه��ا يف �س��دد اتخ��اذ االإج��راءات النظامية �س��د الذين يرّوجون لهذه الن�س��اطات. ونبه��ت الهيئ��ة املتعاملن يف االأوراق املالي��ة والعموم على 
اأهمي��ة التحف��ظ واالحرتا���س م��ن املواق��ع االإلكرتونية امل�س��بوهة واالت�س��االت الهاتفي��ة والر�س��ائل الن�سية التي ق��د تنطوي على اأن�س��طة غر 
نظامي��ة، والت��ي ت��رّوج م��ن خالل اإعالناتها وتوا�سلها لفر�س ا�س��تثمارية ووعود بتحقيق مكا�س��ب مالية وثراء �س��ريع، مما ق��د يعّر�س العديد 

م��ن املتعامل��ن معها اإىل عمليات ن�سب واحتيال وخ�س��ائر مادية ج�س��يمة.
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اأما هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية، فقد نظمت الهيئة ور�س��ة عمل بعنوان "ال�سكوك االإ�س��المية"، وتناولت الور�س��ة حماور اأ�سا�س��ية 
تت�سمن مفهوم ال�سكوك ودورها يف متويل امل�س��اريع االقت�ساد واالجتماعية واخلدمية وحتى امل�س��اريع اخلرية، واملعاير الفقهية لل�سكوك، 
ومقارنة بن ال�سكوك و اال�س��هم وال�س��ندات، واملقارنة بن ال�سكوك االإ�س��المية و العقود امل�سرفية االإ�س��المية، وانواع ال�سكوك، واالأركان 
االأ�سا�س��ية يف ا�س��دار ال�سك��وك حت��ى تاري��خ ا�س��تحقاقها، واأث��ر ال�سكوك يف ال�س��وق الثانوي��ة التابعة ل�س��وق االأوراق املالي��ة. اأما يف العراق، 
�س��ارك طلب��ة م��ن جامع��ة بغ��داد وجامعة الب�س��رة بامل�س��ابقة الدولية للتداول باال�س��هم املقامة من قب��ل منظمة االوراق املالي��ة والبور�سة يف 
اجلمهوري��ة اال�س��المية االيراني��ة حي��ث مت تر�س��يح ه��وؤالء الطلبة بناءًا عل��ى العالقات املتميزة ب��ن هيئة االوراق املالية يف الع��راق ونظرتها 
االيراني��ة. اجلدي��ر بالذك��ر ان ه��ذه امل�س��اركة تاأت��ي يف �س��ياق �س��عي هيئ��ة االوراق املالية اىل ن�س��ر ثقافة اال�س��تثمار يف اال�س��هم ب��ن خمتلف 

الفئ��ات املجتمعي��ة ومنها الطلبة.

وبالن�س��بة للهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ب�س��لطنة عم��ان، نظم��ت الهيئ��ة بالتعاون م��ع غرفة جت��ارة و�سناعة عم��ان حلقة عمل حول /ال�س��ركات 
امل�س��اهمة العام��ة يف قان��ون ال�س��ركات التجاري��ة اجلدي��د/ بح�س��ور اأ�سح��اب ال�س��عادة وممثلي ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ومكات��ب تدقيق 
احل�س��ابات واال�ست�س��ارات القانوني��ة ل��كل املهتم��ن بالقان��ون. وتت�سم��ن احللق��ة العديد م��ن املحاور الت��ي �س��تلقي ال�سوء عل��ى مالمح قانون 
ال�س��ركات التجارية اجلديد، كما �س��تتطرق اإىل اجلمعيات العامة وجمل���س االإدارة يف ال�س��ركات امل�س��اهمة وفق القانون اجلديد، واأثار اإلغاء 
القيمة االإ�سمية يف اإعداد البيانات املالية باالإ�سافة اإىل العديد من املحاور والنقا�سات يف ذات اخل�سو�س. وتهدف احللقة اإىل التعريف مبا 
يت�سمن��ه القان��ون م��ن تعدي��الت وبن��ود تنظيمية جديدة والتاأكيد يف ذات الوقت عل��ى املنطلقات التي اعتمد عليها امل�س��رع يف �سياغة القانون 
اإىل جان��ب تو�سي��ح روح امل��ادة القانوني��ة. كم��ا مت ابتع��اث عدد من ط��الب اجلامعة لهيئ��ات التاأمن واالأوراق املالية يف ال��دول العربية وذلك 
الإمت��ام مق��رر التدري��ب العملي املعتمد لطالب الكلية، وياأتي هذا التعاون بهدف تو�س��يع مدارك املتدربن بطبيعة عمل اأ�س��واق االأوراق املالية 
وهيئ��ات التاأم��ن واآلي��ات تنظيمه��ا مبا ي�س��هم يف تهيئتهم ل�س��وق العمل، واجلدي��ر بالذكر اأن الربنامج التدريبي ي�س��تمر قرابة ال�س��هرين بداأ 
باأ�س��بوع تعريف��ي يف الهيئة العامة ل�س��وق املال للتعريف بقطاعي �س��وق راأ���س امل��ال العماين والتاأمن واأنظمتها الت�س��ريعية واالإ�س��رافية بعدها 
مت ابتع��اث الطلب��ة اإىل ال��دول املح��ددة وبع��د الع��ودة يتم ا�س��تئناف الربنامج يف الهيئة العامة ل�س��وق املال وجامعة ال�س��لطان قابو���س الإعداد 

العرو���س ومناق�س��تهم  التقاري��ر وتق��دمي 
ال��دول  واأ�س��واق  الهيئ��ات  جت��ارب  ح��ول 

. مل�ست�سيفة ا

امل��ال  ل�س��وق  العام��ة  الهيئ��ة  وعق��دت 
االمتث��ال  بعن��وان  التدريب��ي  برناجمه��ا 
املخاط��ر  واإدارة  ال�س��ركات  وحوكم��ة 
بالتعاون م��ع احتاد هيئات االأوراق املالية 
اإىل  الربنام��ج  ه��ذا  يه��دف  العربي��ة. 

التعري��ف مبفه��وم االمتث��ال وحوكم��ة ال�س��ركات واإدارة املخاط��ر ودور اجله��ات الرقابية امل�س��رفة على اأ�س��واق راأ���س املال، و�س��لط الربنامج 
ال�س��وء عل��ى ع��دد م��ن املوا�سي��ع ذات العالق��ة حتدي��دًا م��ن وجهة نظ��ر اجله��ة الرقابية. كم��ا مت ا�س��تخدام جمموعة م��ن احل��االت العملية 
والنم��اذج م��ن الواق��ع العمل��ي. وا�س��تهدف الربنامج جميع العاملن يف موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���س امل��ال من الهيئ��ات وخا�س��ة العاملن يف دوائر 
الرقاب��ة واالإف�س��اح واالإدراج واالإنف��اذ، اإىل جان��ب العامل��ن يف البور�سات ومراكز االإيداع وغرها م��ن اجلهات املرتبطة باأ�س��واق املال مثل 
الو�س��طاء املالين واملوؤ�س�س��ات املالية وامل�سارف. وركز الربنامج على ثالثة حماور رئي�س��ية اأولها االمتثال، وتعرف امل�س��اركون فيه على عدة 
نق��اط منه��ا مفهوم االمتثال ودور اجلهات الرقابية اإىل جانب االأ�س���س التي ت�س��تند اإليه��ا الهيئات الرقابية يف تعزيز االمتثال، وخماطر عدم 
االمتثال، اأما املحور الثاين كان حتت عنوان حوكمة ال�س��ركات، تعرف من خاللة امل�س��اركون على ملحة تاريخية عن تطور حوكمة ال�س��ركات، 
ومب��ادئ حوكم��ة ال�س��ركات اإىل جان��ب اأهمي��ة وفوائد حوكمة ال�س��ركات وغره��ا من النقاط. وتوج��ه املحور الثال��ث اإىل اإدارة املخاطر، ومت 
في��ه التط��رق اإىل ع��دة نق��اط منه��ا مفهوم اإدارة املخاطر، واإدارة املخاطر واال�س��راف املبني عل��ى املخاطر والرقابة املكتبي��ة، باالإ�سافة اإىل 

التفتي���س امليداين.
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كم��ا ا�س��ت�سافت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال وفدًا م��ن الق�ساة م��ن املحاكم االبتدائي��ة واال�س��تئنافية وذلك لالطالع ع��ن االآلي��ات التنظيمية 
لقط��اع �س��وق راأ���س امل��ال والتاأم��ن مبا فيها م��ن تفا�سيل. وق��د ت�سمن ج��دول اأعمال زي��ارة اأ�سح��اب الف�سيلة عقد جل�س��ة تعريفي��ة ت�سمنت 
عر���س اأوراق عم��ل متخ�س�س��ة يف القط��اع للتع��رف عل��ى اآلي��ة عم��ل الهيئ��ة والوق��وف عل��ى اأه��م اجلوان��ب الت�س��ريعية والتنظيمي��ة املتعلق��ة 
بقطاع��ي �س��وق امل��ال والتاأم��ن، باالإ�ساف��ة اإىل مناق�س��ة الق�ساي��ا املتعلق��ة بعملي��ات بيع و�س��راء االأ�س��هم، والق�ساي��ا اخلا�س��ة بالتاأمن. قام 

الوف��د بزي��ارة ميداني��ة اإىل قاع��ة التداول من ثم بداأت اجلل�س��ة النقا�س��ية املفتوحة بح�سور ع��دد من مدراء الدوائر والقانوني��ن بالهيئة.

اأم��ا يف فل�س��طن، فق��د عق��دت هيئ��ة �س��وق راأ���س امل��ال 
وبالتع��اون م��ع هيئ��ة االأمم املتح��دة للمراأة يف فل�س��طن 
ومنت��دى �س��يدات االعم��ال يف مدين��ة رام اهلل موؤخ��رًا 
لق��اًء تدريبي��ًا متخ�س�س��ًا حول قطاع التاأج��ر التمويلي 
والبدائ��ل التمويلي��ة الت��ي يوفره��ا للمن�س��اآت ال�سغ��رة 
ومتو�س��طة احلج��م وخا�س��ة تل��ك الت��ي متلكه��ا الن�س��اء 
وا�س��تهدف اللق��اء التدريب��ي املتخ�س���س جمموع��ة من 
الن�س��اء الريادي��ات م��ن ال�سف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة. 
وياأتي هذا اللقاء على هام���س م�س��روع املحطة الواحدة 
"بط��والت ن�س��ائية" وه��و م�س��روع ينفذه منتدى �س��يدات 

االعم��ال و�س��ركة هي��دواي بالتعاون م��ع هيئة االأمم املتحدة للمراأة وبتمويل من موؤ�س�س��ة التعاون االإيط��ايل للتنمية ملجموعة من الن�س��اء لبناء 
وتعزي��ز قدراته��ن واإدارة م�س��اريعهن الريادي��ة مب��ا يتنا�س��ب مع احتياجات ال�س��وق، ومب��ا ميكنهم من امل�س��اركة الفاعلة يف �س��وق العمل بوما 
يحق��ق الو�س��ول اىل فر���س اقت�سادي��ة م�س��تدامة. كما عقدت هيئة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية وبالتعاون م��ع هيئة االأمم املتح��دة للمراأة 
يف فل�س��طن ومنت��دى �س��يدات االعم��ال يف مدين��ة رام اهلل موؤخرًا لق��اًء تدريبيًا متخ�س�س��ًا حول قطاع التاأج��ر التمويلي والبدائ��ل التمويلية 
الت��ي يوفره��ا للمن�س��اآت ال�سغ��رة ومتو�س��طة احلجم وخا�سة تلك التي متلكها الن�س��اء وا�س��تهدف اللق��اء التدريب��ي املتخ�س�س جمموعة من 

الن�س��اء الريادي��ات من ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة.

خ��الل  م��ن  امل��ال  راأ���س  �س��وق  هيئ��ة  وعق��دت 
االإدارة العام��ة لالأوراق املالي��ة اجتماع متهيديًا 
االأع�س��اء  املالي��ة  االأوراق  �س��ركات  م��ع ممثل��ي 
و�س��ركة  فل�س��طن  بور�س��ة  م��ن  كل  وبح�س��ور 
ا�س��راء للربجم��ة والكمبيوت��ر )اجله��ة امل��زودة 
مناق�س��ة  خالل��ه  مت  املحا�س��بية(،  للربام��ج 
ل��دى  االلكرتوني��ة  الربام��ج  تهيئ��ة  مو�س��وع 
واالتف��اق  االأع�س��اء،  املالي��ة  االوراق  �س��ركات 
عل��ى ا�س��تحداث تقاري��ر فنية ت�س��عى الهيئة اىل 
انفاذه��ا يف املرحل��ة املقبل��ة تزامن��ًا م��ع عملي��ة 
الع��ام  يف  فل�س��طن  لدول��ة  املتب��ادل  التقيي��م 
2020 عل��ى ي��د فري��ق م��ن اخل��رباء املخت�س��ن يف �س��وؤون مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإره��اب، حي��ث ت�س��تلزم عملي��ة التقيي��م املتبادل 

قي��ام املقّيم��ن بفح���س ومراجعة جمي��ع القوانن وال�سواب��ط احلالية اخلا�سة مبكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب للدولة حم��ل التقييم 
 ،IFC للوق��وف عل��ى م��دى فعاليته��ا ومطابقتها للتو�سيات الدولية. كما اأطلقت هيئة �س��وق راأ���س امل��ال وبالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل الدولية
برناجم��ن متخ�س�س��ن لتدري��ب املدرب��ن يف جم��ال حوكم��ة ال�س��ركات يف العا�سم��ة االأردني��ة عم��ان، والذي ي�س��تهدف مدر�س��ي اجلامعات 
الفل�س��طينية م��ن كلي��ات االقت�س��اد والعل��وم االإدارية واحلق��وق وبرامج الدرا�س��ات العليا يف املوؤ�س�س��ات االكادميي��ة الفل�س��طينية املوقعة على 
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اتفاقي��ة التع��اون امل�س��رتك م��ا بن الهيئة وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية لدمج م�س��اق حوكمة ال�س��ركات يف اخلط��ط التدري�س��ية للكليات. وعقدت 
هيئة �س��وق راأ���س املال وبالتعاون مع وحدة املتابعة املالية ور�س��ة عمل متخ�س�سة مل�س��وؤويل االت�سال يف �س��ركات التاأجر التمويلي بخ�سو�س 
مكافح��ة جرميت��ي غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب ت�سمنت عر�س اآخر امل�س��تجدات اخلا�س��ة بعملي��ة التقييم املتبادل التي �س��تخ�سع لها دولة 

فل�س��طن بداي��ة العام 2020، وذلك يف مق��ر معهد اأبحاث ال�سيا�س��ات االقت�سادية.

ويف قط��ر، عق��دت هيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة بالتعاون مع 
تدريبي��ا  برناجم��ا  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد 
متخ�س�س��ا ح��ول مواجه��ة اجلرائ��م املالي��ة. وال��ذي عق��د 
عل��ى م��دى يوم��ن مب�س��اركة 144 متدرب��ا ميثل��ون 51 جهة 
يف الدول��ة، مت�سمنا املهني��ن والعاملن يف جمال اخلدمات 
التنظيمي��ة  اجله��ات  خمتل��ف  يف  العامل��ن  و   ، املالي��ة 
والرقابي��ة واإنف��اذ القان��ون، والقط��اع التج��اري واخلا���س. 
ح��ول  متنوع��ة  ق�ساي��ا  الربنام��ج  مو�سوع��ات  وتناول��ت 
اجلرائ��م املالية، من بينها غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب، 
الر�س��وة، الف�س��اد واالحتي��ال، كم��ا ا�س��تعر�س العدي��د م��ن 
الط��رق العملي��ة ملواجه��ة ه��ذه اجلرائ��م، وا�س��تمرار تط��ور 

القوان��ن واللوائ��ح واأف�س��ل املمار�س��ات املتبعة يف ه��ذا املجال. كما نظم��ت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية، ور�س��ة عمل للجهات املرخ�سة ب�س��اأن 
مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب، وذل��ك بح�سور 25 م�س��اركا ميثلون 16 جهة، وج��اء تنظيم ور�س��ة العمل يف اإطار م�س��اهمة الهيئة 
م�س��اهمة الهيئ��ة باجله��ود الوطني��ة الرامية اإىل تعزيز كف��اءة منظومة مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب يف الدولة، والتح�س��ر لعملية 
التقيي��م املتب��ادل. وتناولت ور�س��ة العمل احلدي��ث عن عنا�سر برنامج مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب لدى اجلهات املرخ�س لها من 
الهيئ��ة والت��ي ت�س��مل احلوكمة املوؤ�س�س��ية لنظم مكافحة غ�س��ل االأموال، برامج االإلتزام واإجراءات الرقابة الداخلية، املراقبة بهدف الك�س��ف 

واالإبالغ عن االأن�س��طة امل�س��بوهة، التدريب والتثقيف ون�س��ر الوعي، واملراجعة والتدقيق امل�س��تقل.

كم��ا نظم��ت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة بالتع��اون م��ع وح��دة املعلوم��ات املالية، اأعم��ال االجتم��اع الثال��ث ملنتدى احل��وار بن القط��اع العام 
واخلا���س، واملتعل��ق مبكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب. ويه��دف االجتم��اع ال��ذي عق��د يف مقر وح��دة املعلوم��ات املالي��ة، اإىل تعزيز 
التع��اون الوطن��ي جت��اه املنظومة الوطنية ملكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب. وقد مت خالل االجتماع، ا�س��تعرا�س اجلزء الثاين لدرا�س��ة 
املراجع��ة لبالغ��ات اال�س��تباه، والنظ��ام االإلك��رتوين لالإبالغ عن املعام��الت، اإ�سافة اإىل عر�س مرئ��ي للقطاع اخلا���س. وح�سر االجتماع 37 
م�س��اركا ميثل��ون املوؤ�س�س��ات املالي��ة واجله��ات املرخ�سة من قبل هيئة قطر لالأ�س��واق املالية. و�س��اركت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية يف اأ�س��بوع 
امل�س��تثمر العامل��ي، ومتث��ل ن�س��اط الهيئ��ة خ��الل ه��ذا االأ�س��بوع يف تنظي��م حلقة نقا�س��ية مو�س��عة ح��ول مبادئ اال�س��تثمار، وحت��دث يف احللقة 
النقا�س��ية ممثل��ون ع��ن الهيئ��ة، حي��ث قدموا �س��رحا مف�سال عن العملية اال�س��تثمارية ا�س��تمل على ن�س��ر ر�س��ائل توعوي��ة وتثقيفية هدفت اإىل 
تعزي��ز ثقاف��ة امل�س��تثمرين واالرتق��اء مب�س��توى وعيه��م ومعرفته��م املالي��ة، ف�س��ال ع��ن تبادل االأف��كار واالآراء الت��ي ميكن اأن ت�س��ب يف تعزيز 
الوع��ي اال�س��تثماري ب�س��كل ع��ام. وقد ركز املتحدث��ون خالل احللقة النقا�س��ية على عدة حماور اأبرزه��ا التعريف بالتنمي��ة االقت�سادية لروؤية 
قط��ر 2023، والتعري��ف باأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي، والتعري��ف باملنظم��ة الدولي��ة ل��الأوراق املالي��ة االي�س��كو، والتعري��ف بهيئة قطر لالأ�س��واق 
املالي��ة )روؤيته��ا – ر�س��التها – ا�س��رتاتيجيتها(. ويف نهاي��ة احللق��ة النقا�س��ية، دار نقا���س مو�س��ع ب��ن املتحدث��ن واحل�سور مت خ��الل االإجابة 
عل��ى العدي��د من االأ�س��ئلة املتعلقة مبجال اال�س��تثمار ون�س��اطه وكيفية احلد م��ن املخاطر التي ميكن اأن ت�ساح��ب العملية اال�س��تثمارية وكيفية 

حماية امل�س��تثمرين.

ويف الكوي��ت، اختتم��ت هيئة اأ�س��واق املال برنامج ور���س العم��ل التوعوية اخلا�سة لالأ�س��خا�س املرخ�س لهم بعنوان "برنام��ج املوؤهالت املهنية 
للوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل"، وذل��ك يف اإط��ار توج��ه هيئة اأ�س��واق امل��ال بتطبيق م�س��روع االختب��ارات التاأهيلي��ة للوظائ��ف الواجبة الت�س��جيل 
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 ،)The Charted Institute of Securities and Investments) بالتع��اون م��ع املعه��د الربيط��اين املعتم��د ل��الأوراق املالي��ة واال�س��تثمار
و�س��عيًا منه��ا ل�سم��ان جن��اح تطبي��ق هذا امل�س��روع يف دولة الكويت. وق��د ت�سمن هذا الربنامج ع�س��رة ور���س عمل توعوية امتدت ملدة ا�س��بوع 
بواق��ع ور�س��تن عم��ل يومي��ًا، للفئ��ات امل�س��تهدفة واملتمثلة باالأ�س��خا�س املرخ�س لهم لدى هيئة اأ�س��واق املال، حيث �س��ارك عدد 174 �س��خ�س 

من عدد 79 جهة. كما اأقامت هيئة اأ�س��واق املال فعالية توعوية حول مو�سوع موؤ�س��رات االأ�س��واق واال�س��تثمار غر الن�س��ط.

كم��ا نف��ذت هيئة اأ�س��واق املال 
برنامج ور���س العم��ل التوعوية 
)املتطلب��ات  ب���  اخلا���س 
الرقابي��ة اخلا�س��ة بالبيان��ات 
املدرج��ة  لل�س��ركات  املالي��ة 
و  له��ا")،  املرخ���س  "غ��ر 

يومي��ًا  عم��ل  ور�س��تي  بواق��ع 
خ�س�س��ت لل�س��ركات املدرجة 
م��ن  و  له��ا(  املرخ���س  )غ��ر 
خ��الل توجي��ه دع��وات خا�سة 
له��م. هذا، وقد تناولت ور���س 
عمل الربنام��ج اأهداف دائرة 
الرقاب��ة عل��ى ال�س��ركات املدرج��ة التابع��ة الإدارة الرقاب��ة املكتبي��ة بالهيئ��ة، وم��ن ث��م مت ا�س��تعرا�س التزام��ات ال�س��ركة بالقواع��د واملعاي��ر 
املعتم��دة ابت��داًء م��ن امل��ادة )1 - 15( م��ن الكت��اب الث��اين ع�س��ر اخلا���س بتق��دمي البيان��ات املالي��ة، و اإع��داد البيان��ات املالية وف��ق املعاير 
املحا�س��بية الدولي��ة، لتنتق��ل ل�س��رح االلت��زام باملحل��ق رق��م )1( م��ن الكت��اب احلادي ع�س��ر اخلا���س بتقييم االأ�س��ول العقاري��ة، ومن ثم اإىل 
الت��زام ال�س��ركة باالإف�ساح��ات املذكورة بالكتاب العا�س��ر م��ن الالئحة التنفيذية )االإف�ساح وال�س��فافية(. وعقدت هيئة اأ�س��واق املال موؤمترًا 
�سحفيًا ل�س��رح اإجراءات طرح ما ن�س��بته 50 % من اأ�س��هم راأ���س املال امل�سدر واملدفوع ل�س��ركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية. وقد اأطلقت 
الهيئ��ة اأثن��اء املوؤمت��ر املوق��ع االإلك��رتوين boursaipo.com املخ�س���س الكتت��اب املواطن��ن وال��ذي �س��يتم م��ن خالل��ه التعرف على ال�س��ركة 
ومن��وذج عمله��ا، باالإ�ساف��ة اإىل توف��ر ن�س��رة االكتت��اب واإجراءات ال�س��داد وفقًا لالإج��راءات واالأحكام وال�س��روط التي ت�س��تمل عليها ن�س��رة 

االكتت��اب املتاحة على املوقع.

ود�س��نت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال برناجمه��ا التدريب��ي ال�ساد���س لتدريب وتاأهي��ل الكويتين حديث��ي التخرج من الك��وادر الوطني��ة املتميزة، وذلك 
ا�س��تكماال لدوره��ا يف تنمي��ة املجتم��ع واال�س��تثمار يف العن�س��ر الب�س��ري الوطن��ي، وتهيئت��ه لالنخراط يف �س��وق العمل، حيث يه��دف الربنامج 
التدريب��ي اىل اإتاح��ة الفر�س��ة للكوادر ال�س��ابة لتطوي��ر مهاراتهم وتنمي��ة معارفهم وبن��اء قدراتهم واالطالع على اخل��ربات املحلية والدولية 
يف جمال اأ�س��واق املال، وفق اأ�س���س علمية ومهنية، ومبا يرتتب عليه من زيادة الفر�س الوظيفية املتنوعة اأمامهم. و�س��اركت الهيئة يف تنظيم 
"الور�س��ة الوطني��ة لتطوي��ر �س��وق ال�سك��وك يف دول��ة الكوي��ت" والتي عق��دت بالتع��اون مع مركز الكوي��ت لالقت�س��اد االإ�س��المي التابع لوزارة 
االأوق��اف وال�س��وؤون االإ�س��المية وحت��ت رعايته، خا�سًة م��ع توافق التوجه��ات ذات ال�سلة بتطوير االأدوات اال�س��تثمارية املحلي��ة لدى اجلهتن، 
حي��ث ت�س��عى الهيئ��ة لتحقي��ق مب��ادراٍت عدة تنفيذًا للفق��رة الثانية من املادة الثالثة  من قانون اإن�س��ائها اآنفة الذكر، والتي تن���س على "تنمية 

اأ�س��واق امل��ال وتنوي��ع وتطوير اأدواتها اال�س��تثمارية مع ال�س��عي للتوافق مع اأف�سل املمار�س��ات العاملية".

كما دعت هيئة اأ�س��واق املال الكويتية اجلمهور مبا يف ذلك امل�س��تثمرين واملتعاملن باأن�س��طة االأوراق املالية واملهتمن بدخول عامل اال�س��تثمار 
ب�س��تى �س��وره وجماالت��ه اإىل �س��رورة توخ��ي اأق�سى درج��ات احليطة واحل��ذر  اإزاء قيام اأ�س��خا�ٍس و�س��ركاٍت وهمية اأو جمهول��ة وجهات غر 
مرخ�س��ة با�س��تخدام و�س��ائل االت�س��ال املتاح��ة ال�س��يما املواق��ع االإلكرتوني��ة وو�س��ائل التوا�س��ل االجتماعي واالت�س��االت الهاتفية والر�س��ائل 
الن�سي��ة الق�س��رة وغره��ا للرتوي��ج خلدماٍت ا�ست�س��ارية واالإعالن عن منتجاٍت ا�س��تثمارية ومالية م�س��بوهٍة وعالي��ة املخاطر دون احل�سول 
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عل��ى الرتاخي���س الالزم��ة اأو خ�سوعه��ا لرقاب��ة جه��اٍت ر�س��مية، ون�س��ر اإعالن��اٍت زائف��ة ودع��واٍت م�سلل��ة لال�س��تثمار يف املعادن اأو ال�س��لع اأو 
النف��ط اأو الت��داول يف االأوراق املالي��ة يف البور�س��ة املحلي��ة اأو يف بور�س��اٍت خارجي��ة، اأو العم��الت الرقمي��ة الت��ي �س��بق للهيئ��ة اأن ح��ذرت 
م��ن تعامالته��ا نظ��رًا لع��دم خ�سوعه��ا جله��اٍت تنظيمي��ٍة اأو رقابي��ة تقدم احلماي��ة املطلوب��ة للمتعامل��ن فيها. كم��ا توؤكد للجمه��ور اأن دعوات 
اال�س��تثمارات االآمن��ة امل�سمون��ة ال��واردة م��ن تلك اجلهات وم��ا تعد به من دخل اإ�س��ايف و عوائد مذهلة واأرباح �س��ريعة خالل اأوقاٍت قيا�س��ية 
ال تتواف��ق بح��اٍل م��ن االأح��وال م��ع قواع��د اال�س��تثمار ال�سحي��ح واأدوات��ه، و ال تخرج عن نط��اق ممار�س��ات "االحتيال امل��ايل" الهادفة ل�س��لب 
اأم��وال االآخري��ن على حٍد �س��واء وا�س��تنزاف مدخراتهم بطرٍق غر م�س��روعة، خا�سًة واأن بع�س تلك اجلهات يرف��ق عبارات الدعوة اجلذابة 
با�س��م الهيئ��ة اأو �س��عارها بطريق��ٍة خمالف��ة للقانون الإيه��ام اجلمهور باحل�س��ول على الرتخي�س الالزم، وميث��ل حافزًا اإ�سافيًا ل��ه لتلبية تلك 

الدع��وات والوق��وع �سحية عملي��ات الن�سب واالحتيال املايل وا�س��عة االنت�س��ار اإلكرتونيًا يف الوقت الراهن.

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ق��رارا يه��دف اإىل تنظي��م احلماي��ة القانوني��ة للبيان��ات ال�س��خ�سية لالأ�س��خا�س الطبيعي��ن واإج��راءات نقله��ا 
وتبادله��ا م��ع اجله��ات الرقابي��ة املثيل��ة يف ال��دول االأخ��رى االأع�ساء يف منظمة االأي�س��كو حي��ث اأجرت التعدي��الت الالزمة عل��ى الكتاب االأول 
والثاين لالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية والتي تت�سمن املعاجلة 
الالزم��ة. تابع��ت الهيئ��ة تنفي��ذ ث��اين الفعالي��ات اخلارجية لربناجمه��ا التوعوي وال��ذي يت�سمن جمموع��ًة م��ن الفعاليات التوعوي��ة الداخلية 
واخلارجية، وقد خ�س�ست ور�س��ة العمل التوعوية اخلارجية ل�س��رح مو�سوع "مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب". وقد اأكدت الور�س��ة يف 
خمتل��ف حماوره��ا عل��ى وجوب حتدي��ث كٍل من مناذج معرفة العميل واأدلة ال�سيا�س��ات واالإج��راءات اخلا�سة مبكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل 

االإره��اب وذل��ك وفقًا للت�س��ريعات املطبقة، لتختتم فعاليات الور�س��ة بعد االإجابة على ا�ستف�س��ارات امل�س��اركن.

كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال اأن��ه ال ميكن ادراج ق��رار م�س��روع االختب��ارات التاأهيلي��ة للوظائف واجب��ة الت�س��جيل مو�س��ع التطبيق ودخول 
مرحلت��ه االأوىل املتمثل��ة يف "برنام��ج املوؤه��الت املهني��ة" حي��ز النف��اذ اعتب��ارًا من تاريخ �س��دوره، يف اإطار قراراته��ا االعتيادي��ة ذات ال�سلة 
مبهامه��ا يف تنظي��م اأن�س��طة االأوراق املالي��ة واالإ�س��راف عليه��ا، حي��ث ان هن��اك ع��دة اعتب��ارات تك�س��ب ه��ذا الق��رار اأهمي��ة خا�س��ة ياأتي يف 
مقدمته��ا اأن��ه ميث��ل  اإيذان��ًا بب��دء تطبي��ق اأحد اأهم م�س��اريع الهيئ��ة اال�س��رتاتيجية والذي ي�س��تهدف اإح��داث تغيراٍت جذري��ة يف اآليات عمل 
اأط��راٍف ع��دة يف منظومة اأ�س��واق املال، ويوؤ�س���س ملرحل��ًة فا�سلة قواًل وفعاًل عل��ى �سعيد متطلبات الكفاءة ل�س��اغلي الوظائف واجبة الت�س��جيل 
ل��دى تل��ك االأط��راف، وميثل عاماًل حا�س��مًا لالرتق��اء بتلك الكف��اءة وحتقيق اأق�سى درج��ات التوافق املمكن��ة مع املعاير الدولي��ة املطبقة يف 
ه��ذا االإط��ار، كم��ا اأن��ه ياأت��ي تتويج��ًا جله��وٍد حثيث��ة بالتعاون م��ع املعهد املعتم��د ل��الأوراق املالية واال�س��تثمار CISI. وق��د ت�سم��ن القرار اآنف 
الذك��ر اإ�ساف��ًة اإىل حتدي��ده موع��د اإط��الق برنام��ج املوؤه��الت املهني��ة، اإجراء تعدي��الت ت�س��ريعية يف بع�س كت��ب الالئح��ة التنفيذي��ة لقانون 
اإن�س��اء الهيئة ذات ال�سلة بهذا الربنامج، كما حدد اآلية اإعفاء بع�س املعنين بتطبيقه يف �س��تى مراحله. وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن اآلية تطبيق 
برنام��ج املوؤه��الت املهني��ة متت��د عل��ى مرحلت��ن: مرحلة تطبي��ق مبدئي متتد لعام واحد بن 1 - 10 - 2019  و 30 - 9 - 2020 تعقبها مرحلة 
تطبي��ق اإلزام��ي اعتبارًا من مطلع اأكتوبر لعام 2020.  وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن م�س��روع االختب��ارات التاأهيلية للوظائف واجبة الت�س��جيل لدى 
الهيئ��ة ين��درج يف اإط��ار روؤيته��ا املتكاملة ال�س��تدامة اأ�س��واق امل��ال يف دولة الكوي��ت وتطوير منظومة اأ�س��واق امل��ال يف خمتلف مفا�س��ل عملها، 
مب��ا ي�س��اعد يف التو�س��ل اإىل البيئ��ة اال�س��تثمارية املطلوبة كاأحد املقومات الرئي�س��ة للتحول اإىل مركٍز مايٍل اإقليمي، وي�س��تهدف هذا الربنامج 
التواف��ق م��ع املعاي��ر الدولي��ة املطبق��ة واالرتقاء بالكف��اءة املهني��ة والفنية ل�س��اغلي الوظائف واجبة الت�س��جيل لدى اأطراٍف ع��دة يف منظومة 
اأ�س��واق امل��ال مب��ا ي�سم��ن �س��المة تل��ك املنظوم��ة. وتوجت الهيئ��ة جهود االإع��داد للربنام��ج بحملٍة توعوي��ة مو�س��عة نفذتها خالل �س��هر ابريل 
املا�س��ي بغر���س توعي��ة املعني��ن بتطبيق��ه بكاف��ة جوانب��ه واإي�س��اح م�س��تهدفاته ومتطلبات��ه واآلي��ة تطبيق��ه، �سمنته��ا فعالي��ات ع��دة: كموؤمتر 
�سحف��ي ون��دوة توعوي��ة عام��ة وبرنام��ج مو�س��ع لور���س العم��ل التوعوي��ة اخلا�سة بالربنام��ج، اإ�ساف��ًة اإىل اإ�س��دار مطبوعة توعوي��ة وعدٍد من 
الفيديوه��ات التوعوي��ة التعريفي��ة بالربنام��ج.  تعل��ن هيئ��ة اأ�س��واق املال ع��ن انطالق اأوىل مراح��ل هذا الربنام��ج، واإنها على ثق��ة يف حتقيق 
اأهدافه��ا املن�س��ودة بتع��اون �س��ركائها يف منظوم��ة اأ�س��واق امل��ال، كم��ا تلف��ت عناية املعني��ن به��ذا الربنام��ج اإىل اإمكانية احل�س��ول على كافة 

املعلوم��ات اخلا�س��ة بتفا�سي��ل هذا الربنام��ج وتطورات تطبيقه عل��ى موقعها االإلكرتوين يف �سفح��ة الركن التوعوي.

اأم��ا هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانب��ة، فق��د �س��اركت الهيئ��ة يف حلقة حواري��ة متخ�س�س��ة حتت عن��وان “حوكمة ال�س��ركات اللبناني��ة وتاأثرها 
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احللق��ة  ورك��زت  اللبناني��ة”،  البور�س��ات  يف  االإدراج  عل��ى 
احلواري��ة عل��ى اأهمي��ة امل�س��عى الذي تق��وم به هيئة االأ�س��واق 
املالي��ة وغره��ا م��ن املوؤ�س�س��ات النا�س��طة يف اإط��ار احلوكمة 
الر�س��يدة وذل��ك الإر�س��اء ثقاف��ة تعت��رب من االأه��م يف حتديث 
وح�س��ن  ال�س��فافية  اإر�س��اء  ناحي��ة  م��ن  ال�س��ركات  العم��ل يف 
بكلف��ة  التموي��ل  اإىل  الول��وج  عل��ى  الق��درة  وحت�س��ن  العم��ل 
منخف�س��ة ع��رب االأ�س��واق املالي��ة اأو اإدراج اأ�س��هم ال�س��ركات 
للت��داول. كم��ا تطرق��ت اإىل ال��دور اّل��ذي تقوم ب��ه الهيئة من 
خ��الل تخ�سي���س اأج��زاء خمت�س��ة م��ن اأنظمته��ا التطبيقي��ة 
لتفعي��ل احلوكمة الر�س��يدة لدى ال�س��ركات اأو االأدوات املالية 

الت��ي تعر���س للعر���س العام، مذكرًا بتو�سيات الهيئة لل�س��ركات ال�سغرة واملتو�س��طة احلجم وال�س��ركات SAL كافة باأن تق��وم بتعين اأكرثية 
اأع�س��اء جمال���س اإداراته��ا م��ن املدراء امل�س��تقلن. ويف حال مل ي�س��تعان بامل��دراء املذكورين، يج��ب تبليغ الهيئة عن ال�س��بب بذل��ك، واأن هيئة 
االأ�س��واق املالي��ة تدع��م ب�س��كل عام املبادرات الت��ي تقوم بها املوؤ�س�س��ات التدريبية مثل “متّيز” وذلك الأنها ت�س��اهم يف تدريب مدراء م�س��تقلن 
حائزي��ن عل��ى �س��هادات )Certified independent directors( توثق قدرته��م على القيام باملهام املناطة بهم على جمال���س االإدارات لدى 

ال�س��ركات اللبنانية.

اأم��ا يف م�س��ر، فق��د افتت��ح رئي���س هيئة الرقاب��ة املالية فعالي��ات اجلل�س��ة التو�سيحية امل�س��رتكة بن الهيئ��ة والبنك االأوروب��ي الإعادة االإعمار 
والتنمي��ة EBRD خلل��ق وعى عام لدى ال�س��وق امل�سرى باالأدوات املالية امل�س��تحدثة من اأدوات الدي��ن ق�سرة االأجل، وعر�س وتقدمي االإطار 
التنظيم��ى والت�س��ريعى املنظ��م له��ا وال�سادر عن الهيئة اأمام االأطراف ذوى العالقة من اجلهات املوؤهلة الإ�سدار تلك النوعية من ال�س��ندات، 
وامل�س��تثمرين املوؤهل��ن لالكتت��اب اخلا���س ف��ى اأدوات الدي��ن ق�س��رة االأج��ل ، واجله��ات العامل��ة يف جم��ال االأوراق املالية املرخ���س لها من 
الهيئ��ة بن�س��اط تروي��ج وتغطي��ة االكتت��اب الإدارة الط��رح والت��ي يق��ع عليها م�س��ئولية التاأك��د من امل��الءة املالي��ة لالأ�س��خا�س الطبيعين الذين 
يقوم��ون باالكتت��اب . كم��ا ينظ��م معهد اخلدم��ات املالية للهيئ��ة العامة للرقابة املالي��ة بالتعاون مع املعهد امل�سرف��ى والبنك املركزى امل�سرى 
برنام��ج تدريب��ى متخ�س���س ف��ى التعري��ف باأن�س��طة التموي��ل غر امل�س��ريف للم�س��روعات ال�سغرة واملتو�س��طة ب�س��كل مُمَتد عل��ى مدارالعام 

للك��وادر امل�سرفية فى ع��دد كبر من البن��وك بجميع املحافظات. 

ونظم��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ور�س��ة عم��ل متخ�س�س��ة " معاي��ر ال�س��لوك املهن��ى واملعاي��ر الدولي��ة لتقيي��م االأداء “ بالتن�س��يق م��ع اجلمعية 
امل�سري��ة خل��رباء اال�س��تثمار، حي��ث يناق���س احل�سور فى اليوم االأول اإ�س��كالية االأخ��الق ومعاير ال�س��لوك املهنى و اإلقاء ال�س��وء على ظاهرة 
تاأث��ر التحي��زات ل��دى القائمن باإتخاذ القرار وخا�سة عن اأتخاذ القرار اال�س��تثماري ، مع تقدمي مناذج حلاالت تفاعلية لفه��م كيفية التغلب 
عل��ى تل��ك املع�س��الت االأخالقي��ة . وترك��ز فعالي��ات اليوم الثانى من الور�س��ة على مو�س��وع املعاير الدولي��ة لتقييم االأداء االإ�س��تثمارى بهدف 
تعزي��ز النزاه��ة وال�س��فافية داخل االأ�س��واق املالية غ��ر امل�سرفية مب�س��اركة متحدثن من معه��د املحللن املالين حيث يتم الق��اء ال�سوء على 
املعاي��ر الدولي��ة لتقيي��م االأداء االإ�س��تثمارى وال�س��رورات الت��ي دفع��ت لتطبيقه��ا وتطوره��ا، وفه��م متطلب��ات التوافق معه��ا. ويتطرق احلوار 
داخ��ل الفعالي��ات اإىل فه��م املبادئ االأخالقية لعدال��ة العر�س واالإف�ساح الكامل وفقا ملعاير االأداء، واملق�سود باالإعالن واإر�س��ادات االإعالن 

وفق��ا للمعاير الدولية لتقييم االأداء االإ�س��تثمارى.

ومت اإ�س��دار اأول دلي��ل تف�سيل��ى حلماية املتعاملن باأن�س��طة �س��وق راأ���س املال والتاأم��ن و�سناديق التام��ن اخلا�سة واأن�س��طة التمويل املتعددة 
مب�س��ر وباملوافق��ة عل��ى " دلي��ل مبادئ حماي��ة املتعاملن يف القطاع املايل غر امل�سريف " بالقرار رقم 446 ل�س��نة 2019 �س��تلتزم ال�س��ركات 
واجله��ات العامل��ة يف جم��ال االأن�س��طة املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة ب��اأن تتواف��ق م��ع املب��ادئ ال��واردة بدلي��ل حماي��ة املتعامل��ن ، وان تتخ��ذ كافة 
االإج��راءات الالزم��ة لن�س��ر الدليل وتوعية عمالئه��ا بحقوقهم والتزاماتهم ، وعلى وج��ه اخل�سو�س و�سع الدليل ب�سفة دائم��ة على ال�سفحة 
الرئي�س��ية للموق��ع االلك��رتوين و من�سات التوا�سل االجتماعي لتلك ال�س��ركات واجلهات العاملة فى جمال االأن�س��طة املالية غر امل�سرفية لها 
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، وان ُيذك��ر لعمالئه��ا بو�س��وح كيفية احل�سول واالإط��الع على دليل حماية املتعامل��ن ال�سادر عن الهيئة يف اأي م�س��تند يت�سمن تقدمي خدمة 
مالي��ة ،باالإ�ساف��ة لت�س��ليم العم��الء ن�س��خة مطبوع��ة من الن�س��رة التعريفية للدلي��ل املعد من قبل الهيئ��ة عند تقدمي اأي منتج م��ايل اأو تاأميني 
اأو متويل��ي خا�س��ع لرقاب��ة الهيئ��ة ، واالإلت��زام بو�س��ع لوح��ة تو�سيحي��ة باأه��م مب��ادئ حماي��ة املتعامل��ن يف ال�س��ركة وفروعها وكاف��ة االأماكن 
االأخ��رى الت��ي تق��دم خدم��ات للعمالء. وك�س��ف رئي���س هيئة الرقاب��ة املالية عن اإجراء �سل�س��لة م��ن اللقاءات لالإ�س��تماع لوجه��ات نظر ممثلي 
اجلمعيات واملوؤ�س�س��ات االأهلية واملوؤ�س�س��ات املالية ب�س��اأن مقرتح تعديل قانون التمويل متناهي ال�سغر رقم )141( وال�سادر فى عام 2014 
ليتنا�س��ب م��ع التط��ورات الت��ي ك�س��ف عنه��ا التطبي��ق الفعل��ي للقانون عرب ال�س��نوات االأرب��ع املا�سية م��ن احلاجة لزي��ادة قيم��ة التمويل الذي 
يج��وز منح��ه للعم��الء، واإتاح��ة �س��قف جديد م��ن التمويل لفئ��ة اأخرى ومبا ٌيَي�س��ر على اجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات االأهلية مزاولة ن�س��اط التمويل 
فى �سوء ما �س��هده االأقت�ساد امل�سرى من متغرات. ونظم معهد اخلدمات املالية برنامج عن امل�س��قات املالية بهدف زيادة كفاءة االأ�س��واق 
الت��ي تراقبه��ا وت�س��رف عليه��ا باإدخال برام��ج تدريبية جدي��دة ومتطورة واأتاحه �س��هادات مهنية فى الهند�س��ة املالية بالتعاون مع املوؤ�س�س��ات 
االأكادميي��ة العلمي��ة لن�س��ر فك��ر امل�س��تقات املالي��ة داخل االقت�س��اد امل�سري، وان الداف��ع نحو اإ�س��تحداث اأدوات مالية غ��ر م�سرفية جديده 
ف��ى ال�س��وق امل�س��رى كان به��دف جذب املزيد من اال�س��تثمارات وحتقي��ق تنوع يف االدوات املالية املتداولة فى ال�س��وق امل�سرى مبا يو�س��ع من 
قاع��دة اختي��ار اأداة التموي��ل االن�س��ب لكل موؤ�س�س��ة وفق��ا ل�سيا�س��اتها املالية، واأنه املحرك الرئي�س��ى لقرارات الهيئ��ة التنظيمي��ة املتتالية منذ 

اول الع��ام احل��ايل لتفعي��ل بور�س��ة العقود االآجلة اأحد اأهم تعديالت قانون �س��وق راأ���س املال ال�سادر بالقانون رقم 17 ل�س��نة 2018.

اأما يف املغرب، فقد اأطلقت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل م�س��طرة التاأهيل ملمار�س��ة مهن ال�س��وق، املن�سو�س عليها يف القانون 12 - 43، 
والت��ي ته��دف اإىل تاأهي��ل االأ�س��خا�س الذاتين ملزاولة بع���س املهام داخل االأ�س��خا�س املعنوين اخلا�سعن ملراقبتها. وي�س��كل اإطالق م�س��طرة 
التاأهي��ل مرحل��ة جدي��دة يف تفعيل املهام املنوطة بالهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل، خا�سة فيما يتعلق مبمار�س��ة الرقابة على ال�س��وق وحماية 
املدخري��ن. وته��دف هذه امل�س��طرة اإىل التاأكد من اأن االأ�س��خا�س الذين ي�س��غلون منا�سب معين��ة يف الهيئات اخلا�سعة ملراقب��ة الهيئة املغربية 
ل�س��وق الر�س��اميل يتوف��رون عل��ى املع��ارف واملوؤهالت الالزمة ل�س��غل هذه املنا�س��ب، والتي توؤهله��م ملزاولة مهامهم يف اإط��ار احرتام القانون 
واالأخ��الق املهني��ة م��ع التوفر على املكت�س��بات التقني��ة ال�سرورية. كما انخرطت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل لل�س��نة الثانية على التوايل، 
يف تنظي��م ال��دورة الثامن��ة لالأيام املالية لفائدة االأطفال وال�س��باب، بتعاون مع فروع بنك املغرب واجلمعية ، وذلك من خالل برجمة �سل�س��لة 
م��ن الن��دوات لفائ��دة تالم��ذة الثانوي��ات وطلبة اجلامعات ع��رب الرتاب الوطن��ي. ويندرج تنظي��م هذه ال��دورة الثامنة لالأيام املالي��ة لفائدة 
االأطفال وال�س��باب يف اإطار احلدث الدويل البارز "اأ�س��بوع املال العاملي" )Global Money Week(الذي ت�س��ارك فيه 169 دولة وي�س��تفيد 
من��ه اأزي��د م��ن 32 مليون طفل و �س��اب عرب العامل. و بهدف تقريب االأطفال وال�س��باب م��ن عامل املالية واإعداده��م ب�سفتهم �سناع القرار يف 
امل�س��تقبل، واإفتتح��ت الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل هذه ال�سل�س��لة من الندوات من مدينة العرائ���س، حي��ث ُخ�س�ست احل�س��ة ال�سباحية 
لتعري��ف تالمذة م�س��لك البكالوري��ا االقت�سادية باملفاهيم املالية االأ�سا�س��ية )كامليزانية، الدخل، االدخار، اال�س��تثمار، ومهام االأبناكوهيئات 
التقنن(، مع تقدمي �س��روح مب�س��طة حول �س��وق الر�س��اميل، وال�س��وق املالية، واالأدوات املالية، وكذا املتدخلن يف ال�سوق، واال�ستثمار، اإ�سافة 

اإىل التعري��ف ب��دور الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل يف حماية املدخرين. 

ونظم��ت وزارة االقت�س��اد واملالي��ة )مديري��ة اخلزين��ة واملالي��ة اخلارجي��ة(، ب�س��راكة م��ع الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل، ن��دوة الإط��الق 
ن�س��اط هيئ��ات التوظي��ف اجلماع��ي العق��اري OPCI -املغرب. و�س��ارك يف الن��دوة ممثل��و القطاعات احلكومي��ة، وهيئات الرقاب��ة، وقطاعي 
البن��وك والتاأمين��ات، واملوؤ�س�س��ات العمومي��ة. ودع��ي للم�س��اركة يف ه��ذه الن��دوة ممثلو جمموع��ة البنك الدويل، واملوؤ�س�س��ات املالي��ة الدولية، 
اإ�ساف��ة اإىل ممثل��ي الهيئ��ة االإ�س��بانية ل�س��وق القي��م املنقولة. ومتحورت اأ�س��غال هذه الن��دوة حول تقدمي االإط��ار القانوين والتنظيم��ي لهيئات 
التوظي��ف اجلماع��ي العق��اري باملغ��رب ومناق�س��ة فر���س التموي��ل وتوظي��ف االأم��وال الت��ي تتيحه��ا ه��ذه االأدوات املالي��ة اجلدي��دة يف ال�س��وق 

املغربية للر�س��اميل.

كما نظمت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل، بال�س��راكة مع مركز تورونتو، ور�س��ة عمل حول مو�سوع "تطوير اأ�س��واق الر�ساميل اخل�سراء" يف 
اإفريقي��ا، وين��درج ه��ذا احلدث يف اإط��ار تخليد الذكرى الثالثة لتعهد مراك���س » Marrakech Pledge «، وهي املبادرة الت��ي اأطلقتها الهيئة 
املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل عل��ى هام���س موؤمتر االأطراف حول تغر املناخ كوب 22، والتي حظي��ت بتوقيع 23 ع�سوا، تعه��دوا مبوجبها بالعمل 
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امل�س��رتك م��ن اأج��ل تنمي��ة التموي��ل االأخ�س��ر يف اإفريقي��ا. وبدعم م��ن مركز تورونت��و، امل�س��هود له باخل��ربة يف اإ�س��داء التكوينات امل�س��تهدفة 
لفائ��دة هيئ��ات الرقاب��ة بالقط��اع امل��ايل، يه��دف هذا احل��دث اإىل تكوين نح��و 30 م�س��اركا ميثلون هيئ��ات الرقاب��ة والبور�س��ات اإ�سافة اإىل 
ال��وكاالت الدولي��ة النا�س��طة يف جم��ال التموي��ل االأخ�س��ر. وتط��رق ج��دول اأعم��ال ه��ذا احل��دث اإىل جمي��ع اجلوان��ب املتعلق��ة باالإ�س��كاليات 
الت��ي يطرحه��ا تطوي��ر اأ�س��واق الر�س��اميل اخل�س��راء يف اإفريقي��ا، مبا يف ذل��ك اجلوان��ب التنظيمي��ة والرقابية، واجلوان��ب املتعلق��ة بت�سنيف 
امل�س��اريع اخل�س��راء وامل�س��تدامة، وك��ذا تاأطر ومواكب��ة عمليات اإ�سدار ال�س��ندات اخل�سراء، اإلخ. وعقب اإجناز ه��ذا الربنامج، مت اإ�سدار » 
الكت��اب االأبي���س « ال��ذي يجم��ع اأف�سل املمار�س��ات التي مت ر�سدها خالل الور�س��ة، ويت�سم��ن كذلك �سل�س��لة من التو�سيات من اأج��ل النهو�س 
باأ�س��واق الر�س��اميل اخل�سراء وتطويرها على ال�س��كل االأمثل. كما يت�سمن برنامج عمل على املدى املتو�س��ط بهدف توطيد اأ�س��واق الر�س��اميل 

اخل�س��راء يف اإفريقي��ا وتعزيز ال�س��راكات االإقليمية يف ميدان التمويل امل�س��تدام.

خامسًا: التعاون الدولي
ا�ستمرت هيئات االأوراق املالية االأع�ساء 
عل��ى  الفاع��ل  دوره��ا  بتعزي��ز  باالحت��اد 
امل�س��توى ال��دويل، حي��ث اتخ��ذت خ��الل 
عام 2019 عدة اإج��راءات بهذا املجال، 
فف��ي االأردن، عقد احتاد هيئات االأوراق 
هيئ��ة  م��ع  بالتع��اون  العربي��ة  املالي��ة 
االأوراق املالي��ة االأردني��ة املوؤمت��ر الث��اين 
الأ�س��واق راأ���س املال العربية ح��ول تعزيز 
ال�س��فافية واالبت��كار املايل وذلك مبدينة 
يوم��ي  "فرمون��ت"  ال���  فن��دق  عّم��ان يف 
املوؤمت��ر  وناق���س   .2019 اآذار  و28   27

جمموع��ة م��ن املح��اور الرئي�س��ية املرتبط��ة باأ�س��واق راأ���س امل��ال العربي��ة والدولي��ة، مب��ا يف ذل��ك النم��و والتط��ور اال�س��رتاتيجي والتحدي��ات 
الت��ي تواج��ه االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، وفر���س التجديد واالبت��كار وتعزيز االإف�س��اح وال�س��فافية وحماي��ة امل�س��تثمرين، وتاأثر البني��ة التحتية 
االإلكرتوني��ة عل��ى اأ�س��واق را���س امل��ال العربية، والتمويل االإ�س��المي وغرها م��ن املوا�سيع.  عق��د هذا املوؤمت��ر بالتزامن مع انعق��اد االجتماع 
ال�س��نوي الثالث ع�س��ر الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف دورته الثالثة ع�س��رة والتي مبوجبها �س��تنتقل رئا�س��ة االحتاد لهذه الدورة من 
الرئي���س احل��ايل رئي���س هيئ��ة االأوراق املالي��ة اللبناني��ة حاكم م�سرف لبنان ال�س��يد ريا�س �س��المة اإىل رئي���س هيئ��ة االأوراق املالية االأردنية 
ال�س��يد حممد �سالح احلوراين. هذا وقد مت ت�س��ليم رئا�س��ة االحتاد لرئي���س هيئة االأوراق املالية االأردنية ال�س��يد حممد �سالح احلوراين الذي 

با�س��ر مهامه مبا�س��رة كرئي���س لالحتاد وذلك خالل انعقاد اجلل�س��ة اخلتامية لالجتماع. 

كم��ا ق��ام وف��د من �س��وق اأبوظبي لالأوراق املالية بزيارة اإىل مقر موؤ�س�س��ات اأ�س��واق راأ���س املال االأردنية حي��ث التقى الوفد االإماراتي برئي���س 
هيئة االأوراق املالية بح�سور جمل���س مفو�سي الهيئة واملدراء التنفيذين ملوؤ�س�س��ات �س��وق راأ���س املال الوطني. واطلع الوفد على جتربة الهيئة 
وبور�س��ة عم��ان ومرك��ز اإي��داع االأوراق املالي��ة وناق���س �س��بل اال�س��تفادة من خربة ه��ذه املوؤ�س�س��ات الوطني��ة، كما جرى كذل��ك بحث جماالت 
تعزي��ز التع��اون امل�س��رتك وت�س��هيل تب��ادل املعلومات واخلربات ب��ن الطرفن، ف�ساًل عن �س��بل مواكبة االجتاهات واملعاي��ر الدولية يف جمال 
حماي��ة امل�س��تثمرين يف االأوراق املالي��ة، مو�سح��ًا اأن الوف��د ا�س��تمع اإىل عر���س موج��ز مت تقدميه عن اأهم االإجن��ازات والتطورات الت�س��ريعية 
والتقني��ة الت��ي �س��هدتها موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���س امل��ال الوطني خ��الل ال�س��نوات االأخرة واخلط��ط امل�س��تقبلية ملواجه��ة التحدي��ات التي تواجه 
�سناع��ة االأوراق املالي��ة ودور ه��ذه املوؤ�س�س��ات يف توف��ر بيئ��ة جاذب��ة لال�س��تثمار وحت�س��ن املن��اح اال�س��تثماري يف ال�س��وق. كما  ق��ام وفد من 
الربملان العراقي يرافقه رئي���س جلنة االقت�ساد واال�س��تثمار يف جمل���س النواب االأردين بزيارة اإىل هيئة االأوراق املالية التقى خاللها برئي���س 
واأع�س��اء جمل���س مفو�س��ي هيئة االأوراق املالية، واملدير التنفيذي لكل م��ن الهيئة وبور�سة عمان ومركز اإيداع االأوراق املالية، بهدف االطالع 
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عل��ى اأهم التطورات يف �س��وق راأ���س املال الوطني واالإج��راءات التي اتخذتها الهيئة وموؤ�س�س��ات ال�س��وق لتطوير االأطر التنظيمي��ة والفنية فيه 
لتعزي��ز املن��اخ اال�س��تثماري وحمايت��ة من املخاطر التي ق��د يتعر�س لها واالرتقاء بكفاءت��ه واأداءه وتعزيز ثقة امل�س��تثمرين فيه. 

ويف االإم��ارات، اتفق��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع وغرفة جت��ارة و�سناعة عجمان عل��ى تطوير التع��اون بينهما يف جم��االت التنمية املحلية، 
وت�س��جيع وا�س��تقطاب اال�س��تثمارات، وتعزي��ز �س��بل حماية امل�س��تثمرين. وياأتي التوقيع عل��ى مذكرة التفاهم الت��ي �سمت بنود االتفاق يف اإطار 
رغب��ة الطرف��ن يف تطوي��ر اإط��ار عمل م�س��رتك بينهما يهيئ �س��بل التع��اون والتفاهم امل�س��رتك، وتبادل املعلوم��ات، والقيام بتوفر امل�س��اعدة 
الفني��ة لبع�سهم��ا البع���س، مب��ا ي�س��هم يف دعم جماالت التنمية املحلية، ويوؤ�س���س -بوجه عام- لبناء �س��راكة ا�س��رتاتيجية ت�سمن توفر مزيٍد 
م��ن احلماي��ة للم�س��تثمرين، وتعم��ل عل��ى االرتق��اء مب�س��توى كفاءة ال�س��وق املايل و�سمان �س��المة املعام��الت التي تت��م بها. كما اأبرم��ت هيئة 
االأوراق املالي��ة وال�س��لع مذك��رة تفاه��م م��ع جلنة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة ومراقبتها على هام���س اجتماع��ات احتاد هيئ��ات االأوراق املالية 
العربي��ة الت��ي عق��دت يف العا�سم��ة االأردنية عم��ان. وتت�سمن بنود املذك��رة االتفاق على تبادل اخلربات والدرا�س��ات لتطوير االأ�س��واق املالية 
 ،blockchain و�سال�س��ل كت��ل البيانات "Fintech" ب��ن البلدي��ن؛ مب��ا يف ذل��ك �س��بل تطوي��ر اأدوات التموي��ل االإ�س��المي والتكنولوجيا املالي��ة
والتموي��ل اجلماع��ي crowd funding وكل م��ا يتعل��ق بالهند�س��ة املالي��ة واالبت��كار امل��ايل، وتب��ادل الزي��ارات الفني��ة امليداني��ة لتحقي��ق ه��ذا 

الغر�س.

و�س��اركت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع يف فعاليات الن�س��خة التا�س��عة والع�س��رين م��ن معر�س اأبوظبي ال��دويل للكتاب، وذل��ك �سمن جهودها 
لتوعية فئات اجلمهور باأ�سا�س��يات وقواعد التداول يف االأ�س��واق املالية مبا يتنا�س��ب مع احتياجات واهتمامات كل فئة. وتاأتي م�س��اركة الهيئة 
يف اإط��ار امل�س��روع الوطن��ي لتوعي��ة امل�س��تثمرين وال�س��مول املايل يف االأ�س��واق املالية بالدولة، ف�ساًل ع��ن التعريف بالدور ال��ذي يقوم به مركز 

تاأهي��ل املتخ�س�س��ن  التدري��ب واالختب��ارات املهني��ة بالهيئ��ة يف 
هيئ��ة  وحتر���س  املالي��ة.  االأوراق  جم��ال  يف  بالعم��ل  والراغب��ن 
االأوراق املالي��ة عل��ى امل�س��اركة ب�س��كل منتظ��م يف املعر���س. و�سم 
جن��اح الهيئ��ة ع��ددًا م��ن امل��واد الفيلمي��ة والرقمي��ة ومطبوع��ات 
التوعي��ة اال�س��تثمارية وامل��واد التعريفية لربامج الهيئة واأن�س��طتها 
املختلف��ة، اإ�ساف��ًة اىل جمموع��ة م��ن مقتني��ات العر���س املتحف��ي 
ل��دى الهيئ��ة وال��ذي يت�سمن عددًا من العم��الت الورقية والنقدية 

املتداولة يف منطق��ة اخلليج قدميًا. 

وبحثت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع مع الرئي���س التنفيذي للمعهد 
املعتمد لالأوراق املالية و اال�س��تثمار )CISI( اأوجه تعزيز التعاون 

امل�س��رتك بن اجلانبن فيما يخ�س برنامج اختبارات الرتخي�س املهني. كما �س��اركت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف القمة ال�س��نوية الإعادة 
هيكلة ال�س��ركات التي عقدت يف دبي، ويذكر اأن القمة ال�س��نوية الإعادة هيكلة ال�س��ركات يف منطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اإفريقيا عقدت 
بدع��م و�س��راكة من �س��وق اأبوظب��ي العاملي، وتهدف اإىل تقلي��ل التعر�س للمخاطر، وحت�س��ن الربحية، وحتليل فر�س االندماج واال�س��تحواذ يف 
القطاع املايل، اإ�سافة لتح�س��ن اإعادة الهيكلة املالية، وا�س��رتاتيجية اإدارة القرو�س املتعرثة. واأعلنت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع ان�سمامها 
لع�سوي��ة "ال�س��بكة العاملي��ة لالبت��كار امل��ايل" GFIN  الت��ي ت�س��م يف ع�سويته��ا 50 موؤ�س�س��ة وجه��ة رقابي��ة عاملي��ة رائدة يف جم��ال االبتكار يف 
القط��اع امل��ايل. وت�س��عى الهيئ��ة عرب ان�سمامها لع�سوية هذه ال�س��بكة اإىل تعظيم دور االبتكار واالأ�س��اليب االإبداعية يف تطوير �سناعة االأوراق 
املالي��ة يف الدول��ة مب��ا يعزز من تناف�س��يتها، وامل�س��اركة يف امل�س��اريع املبتكرة واالطالع على اأف�س��ل التجارب واملمار�س��ات املقدمة من اأع�ساء 

ال�س��بكة يف ه��ذا املج��ال، مبا يعود بالنفع على القطاع املايل بالدولة من اأ�س��واق مالية و�س��ركات وم�س��تثمرين.

ووقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع وجمعية عالقات امل�س��تثمرين بال�س��رق االأو�س��ط مذكرة تفاهم من اأج��ل تعزيز التع��اون بينهما، ون�ست 
املذك��رة عل��ى تعزي��ز التعاون فيما بن الطرفن من خالل اال�س��تفادة من برامج التاأهيل والتدريب الت��ي يقدمها مركز التدريب واالختبارات 
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املهنية بهيئة االأوراق املالية، وذلك مبا ي�س��هم يف تطوير اأ�س��واق راأ���س املال و�سناعة اخلدمات املالية ب�س��كل عام ورفع م�س��توى االأداء املهني 
للعامل��ن يف ه��ذا املج��ال ب�س��كل خا���س. ومبقت�سى ن�سو�س املذك��رة املوقعة يتحدد اإطار العم��ل الذي اتفق علي��ه اجلانبان يف التعاون بن يف 
جم��االت التدري��ب والتوعي��ة، وتب��ادل املعلومات واخلربات يف جماالت اأ�س��واق راأ���س امل��ال، وجمال اخلدم��ات املالية واال�س��تثمار بهدف رفع 

م�س��توى املعاي��ر املهني��ة للعاملن يف هذا املجال وتعزيزه��ا وتطويرها يف دولة االإمارات.

كم��ا ح�سل��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع على �س��هادة اعتماد من �س��ركة "لويدز ريجي�س��رت كواليتي اأ�سورن���س العاملية" لتطبيقها االر�س��ادات 
العاملي��ة ملوا�سف��ات �س��هادة اجل��ودة "االآيزو 10002:2018 "، وذلك يف اإط��ار جهودها الرامية اىل تبني اأف�سل املمار�س��ات العاملي��ة واملتعلقة 
ب��اإدارة مالحظ��ات املتعامل��ن. وياأت��ي ذل��ك انطالق��ًا م��ن الت��زام الهيئة عل��ى حتقي��ق اأهدافه��ا اال�س��رتاتيجية املتمثل��ة يف رفع م�س��توى ر�سا 
و�س��عادة املتعامل��ن وحت�س��ن ج��ودة اخلدم��ات املقدمة لهم. وت�س��عى الهيئة م��ن خالل تطبيقه��ا للموا�سف��ات، اإىل خلق ثقافة موؤ�س�س��ية تركز 

عل��ى املتعامل��ن، وت�س��جعهم عل��ى طرح اآرائه��م ومقرتحاتهم والتعبر ع��ن حتدياتهم باعتبارها االأ�سا���س لعمليات التطوير والتح�س��ن.

و�س��اركت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية يف جملة من التظاهرات الدولية اإ�سافة اإىل ا�س��تقبال وف��ود تابعة لهيئات اأجنبية نا�س��طة يف املجال 
امل��ايل وذل��ك يف اإط��ار العم��ل عل��ى مزي��د تعزيز تب��ادل اخل��ربات التعديلي��ة والرقابي��ة، حيث �س��اركت يف اأ�س��غال ال��دورة ال�س��نوية الجتماع 
املعهد الفرنكفوين لهياكل االإ�س��راف على اأ�س��واق املال املنعقدة ببور لوي���س / موري���س من 04 اإىل 06 �س��بتمرب 2019. و�س��اركت يف اأ�س��غال 
االجتم��اع ال�س��نوي الأع�س��اء اللجن��ة االإقليمية الإفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط التابع��ة للمنظمة الدولية لهيئ��ات االأوراق املالية والذي ا�س��ت�سافته 
هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة  يوم��ي 22 و23 جانف��ي 2019. واجتم��اع فري��ق العم��ل املعن��ي ب�������"حوكم��ة ال�س��ركات" التاب��ع ملنظم��ة التع��اون 
والتنمية االقت�سادية لل�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اإفريقيا حتت رعاية برنامج املنظمة للتناف�س��ية وبدعم من الوكالة ال�ّس��ويدية للتعاون الدويل 
يف مق��ر منظم��ة التع��اون والتنمي��ة االقت�سادي��ة بباري���س – فرن�س��ا يوم��ي 17 و18 اأفري��ل 2019. باالإ�ساف��ة اإىل امل�س��اركة يف امللتق��ى الدويل 
حول”اإ�س��دار وت��داول ال�ّس��ندات والبني��ة التحتي��ة لل�س��وق املالية” مع ت�س��ليط ال�سوء عل��ى الق�ساي��ا القانوني��ة والتنظيمية واالمتث��ال. وانتظم 
امللتق��ى مبدين��ة مدري��د م��ن 13 اإىل 15 نوفم��رب 2019 حتت اإ�س��راف املنظم��ة الدولية لهيئ��ات االأوراق املالي��ة بالتعاون مع معهد اال�س��تقرار 

املايل لبنك الت�س��ويات الدولية.

كم��ا �س��اركت الهيئ��ة يف ع��دد م��ن الن��دوات وال��دورات التدريبي��ة على غ��رار برنام��ج "الرقابة عل��ى التقاري��ر املالي��ة ال�سادرة وف��ق املعاير 
الدولي��ة الإع��داد التقاري��ر املالي��ة" وبرنام��ج “املقا�س��ة والت�س��وية واالإيداع”  وقد مت عقد ه��ذه الربامج من قبل هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
بالتع��اون م��ع احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة مبدين��ة الريا���س. اإ�ساف��ة اإىل امل�س��اركة يف ن��دوة وور�س��ة عم��ل ح��ول "رقاب��ة مكافح��ة 
االإرهاب ومنع غ�س��ل االأموال يف جمال االأوراق املالية " مبدينة لوك�س��ومبورغ يومي 21 و22 اأكتوبر 2019. وور�س��ة عمل حول "تطوير اأ�س��واق 
الر�ّس��اميل اخل�س��راء" م��ن تنظي��م الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�ّس��اميل بال�س��راكة م��ع مركز تورونت��و الكندي وذلك يوم��ي 4 و5 نوفمرب 2019 

الّرباط. مبدينة 

ووا�سل��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية العم��ل عل��ى تطوي��ر وتنوي��ع اأدوات التع��اون الدويل و�س��بله. ويف ه��ذا االط��ار، ا�س��تقبلت الهيئة وفد 
م��ن بور�س��ة اخلرط��وم ي��وم 20 فيف��ري 2019 يف اإطار زي��ارة عمل وق��ع تاأديتها من 18 اإىل 22 فيف��ري 2019 بهدف االطالع عل��ى التجربة 
التون�س��ية يف جم��االت عملي��ات م��ا بع��د ال�س��وق OPERATIONS POST-MARCHE، وخدم��ات الرتخي���س والرقاب��ة املت�سل��ة بو�س��طاء 
البور�س��ة، وعملي��ات االإدراج بالبور�س��ة، وخدمات الو�س��اطة املالي��ة. كما ا�س��تقبلت الهيئة اخل��رباء املحا�س��بين املوريطانين يوم 19 اأفريل 
2019 لالطالع على جتربة هيئة اخلرباء املحا�س��بين بالبالد التون�س��ية واإر�س��اء عالقات تعاون بن الهيئتن ونزوال عند رغبة الوفد املذكور 

يف التع��رف عل��ى بع���س اجلهات الر�س��مية ذات ال�سبغ��ة املالية وبع�س املوؤ�س�س��ات االقت�سادية اأو ذات ال�سل��ة باالقت�ساد.

اأم��ا هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية، فق��د ان�سم��ت اإىل املنت��دى ال��دويل ملنظم��ي مهن��ة املراجع��ة امل�س��تقلن )IFIAR(، والتي تع��د من اأبرز 
املنظم��ات الدولي��ة املهتم��ة مبهن��ة مراجع��ة احل�س��ابات وتعزي��ز جودتها، حي��ث �ست�س��هم ع�سوي��ة الهيئة يف ه��ذه املنظمة اإىل تعزي��ز مهماتها 
وم�س��وؤولياتها املتعلقة باالإ�س��راف على مراجعي ح�س��ابات املن�س��اآت اخلا�سعة الإ�س��رافها، مما �س��يعزز من حماية امل�س��تثمرين ويزيد الثقة يف 
القوائ��م املالي��ة لل�س��ركات املدرج��ة وبالت��ايل �ستنعك���س اإيجاب��ًا على ال�س��وق املالية ال�س��عودية. وم��ن اأبرز فوائ��د ان�سمام الهيئ��ة اإىل ع�سوية 
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املنظم��ة، م�س��اركة املعرف��ة حول تطورات بيئ��ة مهنة املراجعة واخلربة العملية للمنظمن امل�س��تقلن ملهنة املراجعة، وتعزيز التعاون واالت�س��اق 
يف الن�س��اط التنظيم��ي، وكذل��ك �س��يتيح من�س��ة للحوار مع املنظمات الدولي��ة االأخرى املهتمة بجودة مراجعة احل�س��ابات. 

ويف �س��وريا بحثت هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية و�سوق دم�سق 
ل��الوراق املالي��ة م��ع وفد ر�س��مي اإيراين برئا�س��ة املدي��ر العام 
ل�س��ركة فرابور���س اإيران؛ وذلك يف اإطار مهمة ر�س��مية لبحث 
�س��بل التع��اون ب��ن الطرف��ن. واأك��د الطرف��ن عل��ى �س��رورة 
فت��ح جم��ال التع��اون امل�س��رتك بن دم�س��ق واإي��ران مبا ي�س��هم 
االإ�س��تثمارية  امل�س��اريع  نح��و  للتوج��ه  امل��ال  راأ���س  يف حتري��ك 
االإنتاجي��ة، وبالت��ايل فتح املجال للتع��اون يف املجاالت االأخرى 
االأوراق  هيئ��ة  و�س��اركت  امل�س��رتكة.  امل�سال��ح  عل��ى  حر�س��ا 
ال��دويل  دم�س��ق  معر���س  افتت��اح  ال�س��ورية  املالي��ة  واالأ�س��واق 
بدورته احلادية وال�س��تن حتت �س��عار “من دم�س��ق اإىل العامل” افتتح رئي���س جمل�س الوزراء معر�س دم�سق الدويل يف دورته احلادية وال�ستن، 

حيث ت�س��ارك هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية يف جناح امل�سارف والتاأمن.

وافتتح��ت فعالي��ات امل�س��ابقة الدولي��ة الثالث��ة للتعام��الت ب��االأوراق املالي��ة يف طه��ران، الت��ي تقوم خالله��ا الوفود امل�س��اركة ب��اإدارة املحفظة 
املالي��ة مل��دة �س��هر ون�سف ال�س��هر، ثم يتم االإعالن عن امل�س��ابقة لعر�س مامت اإجن��ازوه والفائزين بها. خالل االفتتاح قامت الوفود امل�س��اركة 
باإج��راء ع��دة مقاب��الت مع وكالة اأنب��اء البور�سة االإيرانية ووكالة بر���س االإيرانية وقناة اخلرب االإيراين. ويف وقت �س��ابق مت اإنهاء التدريبات 
اخلا�س��ة بامل�س��ابقة، الت��ي تلخ�س��ت باإج��راء عدة مقاب��الت وت�سريحات من قبل الوفود امل�س��اركة ل��كل من وكالة االأنباء )طهران- �س��انا(، 
 ،Mofid Securitiesو Bourse Bimeh Iran Brokerage Co كما زارت الوفود امل�س��اركة بامل�س��ابقة �س��ركتي و�ساطة وخدمات مالية وهما
حي��ث مت التع��رف عل��ى اأق�س��امها وعمله��ا وكيفية العم��ل على اأنظمتها، اإ�سافة اإىل زيارة خا�سة بالوفد ال�س��وري اإىل �س��وق فرابور���س اإيران، 

.DSE للتع��رف عل��ى اآلي��ة عمل ال�س��وق واال�س��تفادة من تنوع االأدوات املالية فيه وتبادل خرباته مع �س��وق دم�س��ق لالأوراق املالية

وا�س��تقبلت هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية املدير التنفيذي لبور�سة فارابور���س-اإيران، حيث ناق���س الطرفان اآفاق التعاون امل�سرتك 
بن اجلانبن، وتركزت املناق�س��ات على العر�س املقدم الإن�س��اء بور�سة اأخرى غر 
بور�سة دم�س��ق ُتعنى بال�س��وق االأويل واالأوراق املالية االإ�س��المية ب�سكل خا�س. ومت 
خ��الل اللقاء مناق�س��ة العوام��ل املعيقة لتطبيق هذا املقرتح، وال�س��يما الت�س��ريعات 
الناف��ذة حالي��ًا، ومت ا�س��تعرا�س ع��دد م��ن الطروح��ات  واالأف��كار التي من �س��اأنها 
اأن تزي��د م��ن فعالي��ة وتطوي��ر املقرتح، م��ن اأهمه��ا التاأكيد عل��ى �سرورة  تاأ�سي���س 
�سنادي��ق ا�س��تثمار  ب��االأوراق املالي��ة اأو  �سناديق ا�س��تثمار  للخدم��ات غر املالية، 
و تاأ�سي���س م�س��ارف ا�س��تثمار  م�س��رتكة  ت�س��هم يف متوي��ل االأن�س��طة اال�س��تثمارية 

وتقدمي اخلدمات اال�ست�س��ارية.

اأم��ا يف الع��راق، وقع��ت هيئ��ة االوراق املالي��ة مع نظرته��ا االردنية مذك��رة تفاهم 
ته��دف اىل تعزي��ز التع��اون االقت�س��ادي امل�س��رتك ب��ن اجلانبن يف جم��ال تنظيم 
وتطوي��ر �س��وقي را���س امل��ال يف البلدي��ن ال�س��قيقن . ووق��ع املذك��رة كل من رئي���س 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة العراقي��ة بح�س��ور الوفد املرافق لرئي���س الهيئ��ة، وممثل عن 
ال�س��فر العراقي يف عمان و رئي���س هيئة االوراق املالية االأردنية، واأع�ساء جمل���س 
مفو�س��ي هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة ومديرها التنفيذي ورئي���س جمل���س اإدارة 
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بور�س��ة عم��ان، ورئي���س جمل���س اإدارة مرك��ز اإي��داع االأوراق املالي��ة االردنية ، واملديري��ن التنفيذي��ن للبور�س��ة واملركز. وترك��ز املذكرة على 
التع��اون وتب��ادل اخل��ربات به��دف تطوي��ر االط��ر الناظم��ة لعمل اجله��ات اخلا�سع��ه لرقاب��ة الطرف��ن وتطبي��ق املعاي��ر الدولية فيم��ا يتعلق 
باأ�س��داراالوراق املالي��ة وادراجه��ا واالف�س��اح الكام��ل والدقيق ع��ن املعلومات الالزم��ة للم�س��تثمرين �سم��ن املواعيد املحددة يف الت�س��ريعات 

وتنفيذ القوانن وامل�س��اعدة يف ك�س��ف واتخاذ االجراءات �سد اي ممار�س��ات غر قانونية يف اال�س��واق املالية.

وح�سل��ت الع��راق عل��ى ع�سوي��ة املنظم��ة الدولية لهيئ��ات االوراق املالية IOSCO كع�سو م�س��ارك فيها ابتداءًا من �س��هر كانون الثاين 2019 
وت�سم��ن خط��اب القب��ول دع��وة الع��راق للم�س��اركة يف اعمال االجتماع ال�س��نوي لرووؤ�س��اء هيئات االوراق املال العاملية الذي �س��يعقد يف �س��هر 

ايار القادم يف ا�س��رتاليا.

كم��ا وقع��ت هيئ��ة االوراق املالية العراقية م��ع نظرتها االيرانية مذكرة تفاه��م تهدف اىل تعزيز التعاون االقت�سادي امل�س��رتك بن اجلانبن 
يف جم��ال تنظيم وتطوير �س��وقي را���س امل��ال يف البلدين. وتركزاملذكرة عل��ى التعاون وتبادل اخلربات بهدف تطوير االطر الت��ي تنظم العمل 
يف اجله��ات اخلا�سع��ه لرقاب��ة الطرف��ن وتطبي��ق املعاي��ر الدولية فيم��ا يتعلق باأ�س��داراالوراق املالية وادراجه��ا واالف�ساح الكام��ل والدقيق 
ع��ن املعلوم��ات الالزم��ة للم�س��تثمرين �سم��ن املواعيد املحددة يف الت�س��ريعات وتنفيذ القوانن وامل�س��اعدة يف ك�س��ف واتخ��اذ االجراءات �سد 

اي ممار�س��ات غر قانونية يف اال�س��واق املالية.

ويف قطر، اختتم اأمن عام املنظمة الدولية لهيئات اأ�س��واق املال "االأي�س��كو"، زيارة اإىل الدوحة ا�س��تغرقت ثالثة اأيام، وذلك بدعوة من هيئة 
قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة. وتزامن��ت زيارة االأمن العام م��ع انعقاد برنامج تدريبي ح��ول "مواجهة اجلرائم املالي��ة" نظمته الهيئة بالتن�س��يق مع 
احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية خالل الفرتة من 4 اإىل 5 فرباير. وتعد زيارة االأمن العام اإىل دول��ة قطر االأوىل له كاأمن عام ملنظمة 
االأي�س��كو ، فيم��ا ترتب��ط هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالي��ة بعالقات تع��اون وثيقة مع املنظم��ة الدولية الت��ي تلعب دورا مهما يف الرقابة واالإ�س��راف 
عل��ى هيئ��ات اأ�س��واق املال العاملية مبا ي�س��اهم يف �سمان جانب النزاهة وال�س��فافية يف عملها واأن�س��طتها وكاف��ة اإجراءاتها، االأمر الذي يدعم 

تل��ك الهيئ��ات وي�س��اندها يف جهود مكافحة خمتل��ف اجلرائم املالية. 

كم��ا وقع��ت جامع��ة قط��ر وهيئة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة، مذكرة 
تفاه��م لتعزي��ز التعاون امل�س��رتك ب��ن اجلانبن. وت�س��مل مذكرة 
التفاه��م الت��ي مت توقيعه��ا يف جامع��ة قط��ر، جم��ال الدرا�س��ات 
واالأبحاث وامل�س��وح امليدانية، اإ�سافة اإىل اال�س��تبيانات والربامج 
والفعالي��ات. ووفق��ا لن�س مذكرة التفاهم، فاإن جماالت التعاون 
ب��ن الطرف��ن ت�س��مل العم��ل يف جمال تب��ادل اخل��ربات، والعمل 
يف جم��ال تب��ادل املعلوم��ات مب��ا يف ذل��ك الن�س��رات والدوري��ات 
يف  والعم��ل  العام��ة،  والبيان��ات  واالإح�س��اءات  والدرا�س��ات 
جم��ال تنظيم الدرا�س��ات واملوؤمت��رات واالجتماع��ات والتدريب، 
والتع��اون يف جم��ال البح��وث والدرا�س��ات، اإ�ساف��ة اإىل التع��اون 
يف املج��االت االأخ��رى املمكن��ة ذات االهتمام امل�س��رتك لدى الطرفن. وت�س��ر مذكرة التفاهم اإىل اأن اآلية تنفيذها �س��تكون من خالل ت�س��كيل 
جل��ان عم��ل وف��رق م�س��رتكة وعق��د اجتماعات ت�س��اورية للتن�س��يق يف املجاالت الت��ي تدخل يف نطاق املذكرة، وم��ن خالل مراجع��ة تنفيذ بنود 
مذك��رة التفاه��م وتقيي��م النتائ��ج املرتتب��ة عليها ب�سف��ة دورية، اإ�ساف��ة اإىل اإمكانية اإعداد برنام��ج تنفيذي اأو اأكرث ب��ن القطاعات االإدارية 
املختلف��ة م��ن الطرف��ن م��ن خ��الل اتفاقيات منف�سل��ة. وياأتي توقيع مذك��رة التفاهم امل�س��رتكة بن جامعة قط��ر والهيئة اإميان��ا من الطرفن 
بالدور احليوي والفعال الذي ت�س��كله موؤ�س�س��ات الدولة، و�س��عيا اإىل تبادل املعلومات واخلربات لرفع كفاءة االأداء لدى الطرفن وفقا ملعاير 
اجلودة ال�س��املة، واالخت�سا�سات والت�س��ريعات املحددة قانونا لكل منهما واملعمول بها يف الدولة، ف�سال عن �سرورة اإر�س��اء تعاون م�س��رتك 

يف �س��تى املج��االت ذات ال�سل��ة باملجال العلم��ي واالإداري والتقني والبحثي.
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 ،)AMERC( اأما يف الكويت، ا�س��ت�سافة الهيئة فعاليات االجتماع ال�س��نوي الثاين واالأربعن للجنة االإقليمية ملنطقة اأفريقيا وال�س��رق االأو�سط
وهي اإحدى اللجان الرئي�س��ية لدى املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )االأي�س��كو(، وت�سم يف ع�سويتها اأكرث من ع�س��رين دولة. اأما ثاين 
تل��ك الفعالي��ات والت��ي تعق��ب االجتماع الدويل اآنف الذك��ر، وحتديدًا يف اليوم التايل له مبا�س��رة، فتتمث��ل يف رابع املوؤمترات ال�س��نوية للهيئة 
وال��ذي يحم��ل عن��وان " تطوي��ر �س��وق املال من خ��الل املب��ادرات االإقليمية"، وحظ��ي املوؤمتر ال�س��نوي الراب��ع للهيئ��ة مب�س��اركة اإقليمية ودولية 

ل�س��خ�سيات اقت�سادي��ة ب��ارزة، يتن��اول مو�سوع��ه املخ�س�س ببحث اآفاق تطوير �س��وق املال من خالل املب��ادرات االإقليمية.

وقع��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال على مذكرة تفاه��م مع وحدة التحري��ات املالية الكويتي��ة، حول التعاون وتب��ادل املعلومات يف جمال مكافحة غ�س��ل 
االأم��وال واجلرائ��م االأ�سلي��ة املرتبطة بها ومتويل االإرهاب. وياأتي توقيع هذه املذكرة تي�س��رًا لتحقيق االأهداف امل�س��رتكة الت��ي جتمع بينهما، 
ومل��ا يتمتع��ان ب��ه م��ن �س��لطة يف جمال تب��ادل املعلوم��ات الأغرا���س التع��اون يف �س��بيل امل�سلحة العام��ة بهدف مكافح��ة جرمية غ�س��ل االأموال 

واجلرائ��م املرتبطة به��ا وجرمية متويل االإرهاب.

وب��داأت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال مرحل��ًة جدي��دة م��ن م�س��روعها الوطن��ي لتعزي��ز الثقاف��ة املالي��ة، بتوقيعه��ا اتفاقي��ة رعاي��ة جدي��دة م��ع "جمعي��ة 
اإجن��از الكويتي��ة" لتنفي��ذ برام��ج توعوي��ة يف املراح��ل التعليمي��ة املتو�س��طة والثانوي��ة متت��د عل��ى م��دار العام��ن الدرا�س��ين )2020/2019 - 
2021/2020(. واأعقب��ت ذل��ك باإط��الق اأوىل برام��ج االتفاقية بتنفيذ ور�س��ة عمل توعوية ا�س��تهدفت 56 طالبًا يف مدر�س��ة م�س��عان اخل�سر 

املتو�س��طة للبنن مبنطقة م�س��رف، و ور�س��ة عمٍل اأخرى يف مدر�س��ة �س��عاد ال�سايغ للبنات مبنطقة جابر العلي ا�ستهدفت 123طالبة حيث توىل 
موظف��و الهيئ��ة مه��ام تقدميها بالتعاون م��ع ممثلي اجلمعية املذكورة، ومن املنتظر اأن ت�س��تكمل كافة فعاليات الربام��ج املزمع تنفيذها خالل 
الف�س��ل الدرا�س��ي احل��ايل. وياأت��ي توقيع اتفاقي��ة الرعاية اجلديدة مع جمعية اإجناز ا�س��تكمااًل ملا مت البدء ب��ه يف املرحلة االأوىل من التعاون 
امل�س��رتك �سم��ن "امل�س��روع الوطن��ي لتعزي��ز الثقاف��ة املالي��ة" ال��ذي انطل��ق مطلع ع��ام 2017 م�س��تهدفًا القط��اع التعليم��ي مبراحل��ه املختلفة 
الرتبوي��ة واجلامعي��ة و ال��ذي �س��مل تنفيذ عدة فعالياٍت م��ن بينها برامج توعوية مع جمعية اإجناز الكويتية امتدت على مدار عامن درا�س��ين 
)2017/2016 - 2018/2017( اأف�س��ت اإىل تنفي��ذ )192( ور�س��ة عم��ل توعوي��ة من خ��الل متطوعن من الهيئة  يف )48( مدر�س��ة ومت فيها 

تاأهي��ل )2216( طالب��ًا وطالبة يف املرحلت��ن التعليميتن املتو�س��طة والثانوية.

GCC Board Directors In- )كم��ا وقع��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال مذكرة تفاه��م مع معهد جمل���س االإدارات يف دول جمل���س التعاون اخلليج��ي 
stitute(، حي��ث و�سع��ت ه��ذه االتفاقي��ة االأ�سا���س للتعاون ب��ن الطرفن من خالل تب��ادل املعلوم��ات والثقافة فيم��ا يتعلق بحوكمة ال�س��ركات 

وفعالي��ة جمل���س االإدارة، �س��عيًا لتعزي��ز دور وفعالية وم�س��توى واإمكانيات جمال���س اإدارة ال�س��ركات يف دول��ة الكويت اخلا�سع��ة للوائح حوكمة 
ال�س��ركات ال�س��ادرة ع��ن هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وذل��ك للح�س��ول عل��ى املعرف��ة واالأدوات و�س��عيًا لتحقي��ق حوكم��ة �س��ليمة وفعالة. ووق��ع "معهد 
حوكم��ة"، حلوكم��ة ال�س��ركات التاب��ع ل�س��لطة مرك��ز دب��ي املايل العامل��ي وهيئة اأ�س��واق املال بدول��ة الكويت، مذك��رة تعاون لتعزيز ممار�س��ات 
احلوكمة ب�س��كل فعلي لل�س��ركات املدرجة يف دولة الكويت، ورفع درجة الوعي باأهميتها بن هذه ال�س��ركات ب�س��كل خا�س وبن �س��ائر موؤ�س�سات 
الدول��ة ب�س��كل ع��ام.  وته��دف املذك��رة اإىل التع��اون ب��ن اجلانب��ن به��دف توعي��ة اأع�س��اء جمال���س االإدارة واالإدارة التنفيذي��ة واأمناء ال�س��ر 
املخت�س��ن باحلوكم��ة والتدقي��ق واملخاط��ر يف ال�س��ركات املدرج��ة بالبور�س��ة وال�س��ركات االأخرى امل�س��اهمة املرخ�س��ة من قبل هيئة اأ�س��واق 

امل��ال، باأحدث م�س��تجدات احلوكمة واأف�سل املمار�س��ات العاملية.

ويف م�س��ر، ك�س��فت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة عن ان�سم��ام الهيئة ملبادرة "االتف��اق العاملي" لالأمم املتح��دة مبنت�سف يناي��ر 2019، لت�سبح هيئة 
الرقاب��ة املالي��ة -مب�سر-املوؤ�س�س��ة احلكومي��ة رق��م 206 �سمن الهيئ��ات واملوؤ�س�س��ات احلكومية على م�س��توى العامل املن�سم��ة لتلك االتفاقية، 
وثان��ى هيئ��ة رقابي��ة مالية بعد هيئة �س��وق امل��ال يف �سربيا والتي ان�سمت لالتف��اق يف فرباير 2017. وميثل توقيع الهيئ��ة على اإتفاقية مبادرة 
" االتف��اق العامل��ى" ل��الأمم املتح��دة تاأكي��دًا عملي��ا عل��ى االإلت��زام مبب��ادئ االتف��اق العامل��ى ل��الأمم املتح��دة والعم��ل عل��ى دمج اال�س��تدامة يف 
ا�س��رتاتيجية الهيئ��ة للخدم��ات املالي��ة غر امل�سريف 2018 - 2022 واآليات العم��ل بها، باالإ�سافة اإىل تدعيم الهيئة للمبادئ الَع�س��رة املقبولة 

عاملي��ًا يف جم��االت حقوق االإن�س��ان والعمل والبيئة، ومكافحة الف�س��اد يف نط��اق اخت�سا�سها.

ومت خ��الل حف��ل توقيع بروتوكول تعاون م�س��رتك ب��ن الهيئة العامة للرقابة املالية ، واالأكادميي��ة العربية للعل��وم والتكنولوجيا والنقل البحرى 
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لتنفي��ذ برام��ج الدرا�س��ات العلي��ا ب��ن كل م��ن معه��د اال�س��تثمار والتموي��ل بكلي��ة الدرا�س��ات العلي��ا ف��ى االدارة باالأكادميية ومرك��ز املديرين 
امل�س��رى - بالهيئ��ة - لفت��ح اآف��اق تع��اون ف��ى تق��دمي برنام��ج املاج�س��تر ف��ى اإدارة االأعم��ال MBA يف جم��ال احلوكم��ة يف م�س��ارات حوكم��ة 
ال�س��ركات،وحوكمة القط��اع ال�سحى،وحوكم��ة البن��وك، واالإلت��زام. وك�س��فت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة عن قيام مرك��ز املديرين امل�س��ري التابع 
للهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية بتقدمي �س��هادة "خبر معتمد يف حوكمة ال�س��ركات" بالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل الدولي��ة التابعة للبنك الدويل 
خالل االأ�س��بوع الثانى من ال�س��هر اجلارى، بهدف توفر كوادر داخل ال�س��ركات املقيدة اأو الغر مقيدة بالبور�سة امل�سرية قادرين علي ن�س��ر 
وتطوي��ر ممار�س��ات احلوكم��ة بها وذلك وفق اأف�سل املمار�س��ات الدولي��ة املتعلقة باحلوكمة ال�س��ادرة عن املنظمات الدولي��ة املتخ�س�سة ويف 
�س��وء الدلي��ل امل�س��ري حلوكم��ة ال�س��ركات ال�سادر عن مركز املديري��ن امل�سري.ومن بن اأهم االأهداف االإ�س��رتاتيجية الت��ي و�سعتها الهيئة 
م��ن خ��الل ا�س��رتاتيجيتها ال�س��املة لتطوي��ر االأن�س��طة املالية غر امل�سرفي��ة 2018 - 2022 هو امل�س��اهمة يف حتقيق التنمية امل�س��تدامة، وهو 
اأح��د اأه��م املح��اور الت��ي تعم��ل اإدارة الهيئة عل��ى حتقيقها خ��الل الفرتة القادمة، ويف �س��بيل ذلك فق��د اأن�س��اأت الهيئة وح��دة متخ�س�سة يف 
االإ�س��تدامة واإن�سم��ت اإىل مب��ادرة االأمم املتح��دة كاأح��د اجلهات الداعم��ة ويف طريقها لالإن�سم��ام اإىل منتدى التاأمن امل�س��تدام SIF والذي 

ي�س��م ح��وايل 23 دولة، لتكون ثاين دول��ة عربية يف هذا املنتدى.

واأعلن��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ع��ن قب��ول ال�س��بكة الدولي��ة للمراك��ز املالي��ة املعني��ة باالإ�س��تدامة اإن�سم��ام الهيئ��ة لع�سوي��ة �س��بكتها املنت�س��رة 
مبختل��ف عوا�س��م الع��امل ، ليتمك��ن القط��اع امل��ايل غ��ر امل�س��ريف يف م�س��ر من حتقي��ق اأوىل خطوات��ه لتاأ�سي���س مركز م��ايل اإقليم��ي للتنمية 
 the International Network of Financial امل�س��تدامة بالقاه��رة.  كم��ا يتحق��ق لالإقت�س��اد امل�س��رى موطئ ق��دم داخل ال�س��بكة العاملي��ة
Centers for Sustainability والت��ي متث��ل البن��اء االأ�سا�س��ى للنظ��ام امل��اىل القائم عل��ى اال�س��تدامة يف عملياته، ويحظ��ى بالثقة من جانب 

 GEM سانع��ى ال�سيا�س��ات ومتخ��ذى الق��رارات اال�س��تثمارية يف الع��امل. كم��ا ا�س��ت�سافت هيئة الرقاب��ة املالية اجتماعات االأ�س��واق النا�س��ئة�
واجتماع��ات هيئ��ات اأ�س��واق امل��ال مبنطق��ة افريقيا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC خالل �س��هر نوفم��رب 2020. جاء ذلك يف خت��ام اجتماعات 
االإيو�س��كو التى عقدت مبدينة �س��ان بطر�س��ربج – رو�س��يا. واأعلنت الهيئة عن احتفاظ م�سر ممثلة يف الهيئة العامة للرقابة املالية مبقعدها 
بع�سوي��ة اللجن��ة التنفيذي��ة للمنظم��ة الدولي��ة ملراقبى املعا�س��ات و�سناديق التامن اخلا�س��ة IOPS للفرتة القادمة  2020 – 2021 - للمرة 
الثالث��ة عل��ى الت��وايل -  بع��د فوزها يف  انتخاب��ات اللجنة التنفيذية الت��ي جرت اثناء انعقاد االأجتماع ال�س��نوي للمنظم��ة مبدينة ترانا بدولة 
الباني��ا. وتع��د املنظم��ة الدولي��ة ملراقب��ى �سنادي��ق التام��ن اخلا�س��ة واملعا�س��ات IOPS اإح��دى املنظم��ات التابع��ة ملنظم��ة التنمي��ة والتعاون 
االقت�س��ادي OECD التابع��ة لالأمم املتحدة وتهتم بكافة االأعمال واالإجراءات اخلا�سة باالإ�س��راف والرقابة عل��ى �سناديق التاأمن اخلا�سة، 
وكيفي��ة تطوي��ر نظمها والو�سول اإىل اف�سل املمار�س��ات يف هذا املجال. وعلى هام���س تلك الفعالي��ات الدولية اأقيمت احتفالية مبرور اأول عقد 
عل��ى تاأ�سي���س الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية منذ �س��دور القانون رقم 10 ل�س��نة 2009 ، والذى منحها ال�س��خ�سية الرقابي��ة املوحدة على كل 
االأن�س��طة املالي��ة غ��ر امل�سرفي��ة ، واألق��اء ال�سوء على دخول خدمات مالي��ة غر م�سرفية اأخرى ت�س��اف لوالية الهيئة كما حدث منذ خم���س 
�س��نوات ب�س��دور قان��ون تنظي��م التموي��ل متناه��ى ال�سغر يف اأواخر عام 2014 كي يتم تي�س��ر واإتاحة و�س��ول التمويل متناه��ى ال�سغر لفئات 

عري�س��ة م��ن املجتمع امل�سرى يق��در عددها بحواىل ثالثة ملي��ون مواطن م�سرى.

ووقع��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة بروتوك��ول 
املالي��ة غ��ر  الرقي��ب عل��ى اخلدم��ات  ب��ن  تع��اون 
واملناط��ق  لال�س��تثمار  العام��ة  والهيئ��ة  امل�سرفي��ة 
احلرة، ب�س��اأن تبادل البيانات واملعلومات اإلكرتونيا 
ف��ى جم��ال ح�س��ر اإح�س��اءات اال�س��تثمار االأجنبي 
املبا�س��ر ف��ى م�س��ر. وياأت��ي ه��ذا الربوتوك��ول ف��ى 
اإط��ار التع��اون املثم��ر والبن��اء ب��ن هيئ��ة الرقاب��ة 
بيئ��ة  لتح�س��ن  العام��ة لال�س��تثمار  والهيئ��ة  املالي��ة 
�سيا�س��ات  ودع��م  م�س��ر،  ف��ى  اال�س��تثمار  ومن��اخ 
اال�س��تثمار، وحر�س��ا على توفر معلوم��ات وبيانات 
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ع��ن اال�س��تثمارات االأجنبي��ة ف��ى م�س��ر، مب��ا يحق��ق تكاملها وحتديثه��ا وبهدف ح�س��ر وزارة اال�س��تثمار، لكافة بن��ود اال�س��تثمار االأجنبى فى 
م�س��ر، وكذل��ك فى جمال تطبيق القرارات ال�سادرة ب�س��اأن ال�س��ركات املقي��دة لها اأوراق مالي��ة بالبور�سة امل�سرية.

واأبرم��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية مذك��رة تفاهم مع البنك املرك��زي امل�سري لتعزيز التعاون امل�س��رتك بن الطرف��ن يف جمال مكافحة 
غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإرهاب ، وا�س��تعدادًا لعملية تقييم الدول��ة امل�سرية يف جمال النظم املطبقة يف جمال مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل 
االإره��اب، وفق��ًا ملنهجي��ة تقيي��م االلت��زام الفن��ي باملعاي��ر امل�سري��ة عن جمموع��ة العمل امل��ايل FATF والتي تركز اأ�سا�س��ًا على م��دى تطابق 

الت�س��ريعات واللوائ��ح والتعليم��ات واالإج��راءات م��ع املعاير الدولية ، واملقرر له��ا ان تبداأ يف الربع االأول من عام 2020.

اأم��ا يف املغ��رب، وقع��ت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل ووح��دة معاجلة املعلوم��ات املالية مذك��رة تفاهم يف جم��ال مكافحة غ�س��ل االأموال 
ومتوي��ل االإره��اب. ومت توقي��ع ه��ذه املذكرة على هام���س الن��دوة الوطنية حول مو�س��وع "انعكا�س��ات التقييم الوطن��ي للمخاطر عل��ى املنظومة 
الوطني��ة ملكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب". وتهدف ه��ذه املذكرة اإىل تعزيز التعاون والتن�س��يق بن الطرفن يف جمال مكافحة غ�س��ل 
االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب من خالل اإجراءات م�س��رتكة وم�س��تهدفة، والتب��ادل الفع��ال للمعلومات وت�س��ارك التجارب واخل��ربات. كما تن�س 

مذك��رة التفاه��م اأي�س��ا على اإحداث جلنة تقنية م�س��رتكة به��دف التطبيق العملي لالإج��راءات املتفق عليها.

كم��ا قام��ت الهيئ��ة الوطني��ة للنزاه��ة والوقاي��ة م��ن الر�س��وة وحماربته��ا، وبن��ك املغ��رب، والهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل وهيئ��ة مراقبة 
التاأمين��ات واالحتي��اط االجتماع��ي بالتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة تعاون حتدد جماالت وكيفي��ات التعاون بن االأطراف املوقع��ة يف جمال الوقاية من 
الر�س��وة وحماربتها يف القطاع املايل. وتعك���س هذه العملية، التي تندرج يف �س��ياق اال�س��رتاتيجية الوطنية ملحاربة الف�س��اد، الرغبة امل�س��رتكة 
للموؤ�س�س��ات االأربع��ة يف تعزي��ز اإط��ار احلكام��ة ال��ذي يوؤط��ر تنفي��ذ امله��ام املنوط��ة بها يف هذا املج��ال.  وت�س��مل جماالت التع��اون الواردة يف 
ه��ذه االتفاقي��ة باالأ�سا���س تبادل التج��ارب واخلربات يف ميدان الوقاية من الر�س��وة وحماربتها، وتنظيم  اأن�س��طة حت�سي�س��ية وتكوينية لفائدة 
العاملن بهذه املوؤ�س�س��ات والفاعلن يف القطاع املايل، وكذا اإعداد درا�س��ات وحتليالت من اأجل  تعزيز التحكم يف خماطر الر�س��وة. ولتنفيذ 

ه��ذه االتفاقي��ة، تعتزم املوؤ�س�س��ات املوقعة اإع��داد خطة عمل خا�سة وبل��ورة ح�سيلة �س��نوية لتتبع اإجنازها.
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بن الهيئات العربّية يف خمتلف املجاالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل االقت�سادي العربي وحت�س��ن امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جماالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف االأ�س��واق واالرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت االأمانة العامة لالحت��اد بالعديد من 

االأعمال واالأن�سطة خالل عام 2019 حيث ميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

أواًل: محور تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء باالتحاد
�سمن اإطار حمور تعزيز التعاون والتوا�سل بن الهيئات االأع�ساء باالحتاد قامت االأمانة العامة لالحتاد مبا يلي:

1( مذكرة التفاهم متعددة االأطراف بن الهيئات االأع�ساء باالحتاد:

ا�س��تكملت االأمان��ة العامة لالحتاد من اإعداد الن�س��خة النهائية م��ن مذكرة التفاهم متعددة االأطراف بن الهيئ��ات االأع�ساء باالحتاد والتي تهدف 
اإىل تعزيز التعاون بن الهيئات العربية يف جمال تطبيق الت�سريعات النافذة و�سمان التزام اجلهات املرتبطة باأ�سواق را�س املال بالقوانن واالأنظمة 
ومبا يحقق العدالة وال�س��فافية، وخا�سة فيما يتعلق بك�س��ف املمار�س��ات غر امل�سروعة والتالعب باأ�سواق را�س املال وتبادل املعلومات ب�ساأن املخاطر 
واجلرائ��م االإلكرتوني��ة. كم��ا ته��دف اإىل تب��ادل املعلوم��ات واخلربات يف جم��االت تطبيق مب��ادئ احلوكمة ومبادئ البني��ة التحتي��ة املالية، وكذلك 
التدريب وتبادل اخلربات ورفع كفاءة االأ�سخا�س املرخ�س لهم لتعزيز مبادئ النزاهة واملهنية. كما و�سعت االتفاقية اإطار عام للتعاون بن اأع�ساء 
االحت��اد يف جم��االت اأ�س��واق را���س املال اخل�سراء ومكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب. وق��د مت خالل عام 2019 عر�س املذكرة على ال�س��ادة 

اأع�ساء االحتاد واأخذ مالحظاتهم النهائية واإعادة �سياغة املذكرة ب�سكلها النهائي متهيدًا التخاذ االإجراءات الالزمة وتوقيعها ح�سب االأ�سول.

2( ااملوؤمتر الثاين الأ�سواق راأ�س املال العربية :

عقد احتاد هيئات االأوراق املالية العربية بالتعاون هيئة االأوراق املالية 
االأردنية املوؤمتر الثاين الأ�سواق راأ�س املال العربية حول "تعزيز ال�سفافية 
واالبتكار املايل" وذلك مبدينة عّمان / فندق "فرمونت" يومي 27 و28 
مار�س / اآذار 2019، وذلك مب�ساركة نحو 350 م�ساركًا من اجلهات 
الرقابية والبور�سات العربية واالإقليمية و�سانعي ال�سيا�سات والقرارات 
واالإقليمية  العربية  املالية  املوؤ�س�سات  وقادة  واملالية  االقت�سادية 
والدولية، وبرعاية عدد من اجلهات املحلية واالإقليمية والدولية تتمثل 
يف البنك العربي الراعي اال�سرتاتيجي للموؤمتر، وبنك القاهرة عّمان 
اإىل  اإ�سافة  االإعالمي،  ال�سريك  االأردين  والتلفزيون  الذهبي  ال�سريك 

عدد من ال�سركاء الداعمن، وهم �سركة الثقة لال�ستثمارات االأردنية، البنك االإ�سالمي االأردين، معهد التحليل املايل املعتمد )CFA(، البنك 
االأردين الكويتي، بنك االإ�سكان، �سركة تفوق لال�ستثمار، و�سركة مناف للربجميات. اإ�سافة اإىل ال�سركاء املهنين وهم جمعية اخلليج لل�سندات 

.)CISI( واملعهد املعتمد لالأوراق املالية واال�ستثمار ،)GBSA( وال�سكوك

وبداأت اجلل�سة االإفتتاحية للموؤمتر بكلمة دولة رئي�س الوزراء باململكة االأردنية الها�سمية األقاها بالنيابة عنه معايل حممد �سالح احلوراين، رئي�س 
هيئة االأوراق املالية االأردنية، وكلمة رئي�س االحتاد األقاها �سعادة فادي فقيه، الع�سو التنفيذي ملجل�س اإدارة هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية وممثل 
رئي�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية للدورة الثانية ع�سرة، اإ�سافة اإىل كلمة الراعي اال�سرتاتيجي للموؤمتر قدمها �سعادة نعمة �سباغ املدير 

العام التنفيذي للبنك العربي، وكلمة اأمن عام احتاد هيئات االأوراق املالية العربية �سعادة جليل طريف.
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يف  الرقابة  دور  مو�سوع  االأوىل  اجلل�سة  خالل  املوؤمتر  وناق�س 
تعزيز تنمية وتطوير االأ�سواق املالية وحماية امل�ستثمرين، وكيفية 
ال�سداد  على  القدرة  عدم  وخماطر  النظامية  املخاطر  احتواء 
ومتطلبات  الدخول  معاير  اإىل  اإ�سافة  االأ�سواق،  وا�سطرابات 
راأ�س املال، وكيفية تخفي�س املخاطر وخ�سائر امل�ستثمرين. كما مت 

.)MiFidII( التطرق اإىل التحديات اجلديدة التي تواجه تطبيق

التي  التحديات  مواجهة  �سبل  ا�ستعرا�س  مت  الثانية  اجلل�سة  ويف 
املوازنة  خالل  من   )FMI( لل�سوق  التحتية  املالية  البنية  تواجه 
ما بن متطلبات الرقابة واالبتكار، ومو�سوع الذكاء اال�سطناعي 
والتعلم االآيل وتكنولوجيا ال� )DLT( من املنظور الرقابي، اإ�سافة 
اإىل االآثار الرقابية على اإ�سدارات العمالت االأولية )ICOs( والعمالت امل�سفرة، ومدى تطبيق البلوك ت�سن Block chain لدى اأ�سواق االأوراق 

املالية. كما تعر�ست اإىل مو�سوع االأمن االإلكرتوين واملرونة االإلكرتونية Cyber Resilience وكيفية مواجهة اجلرائم املالية.

اأما خالل اجلل�سة الثالثة، فقد ناق�س املوؤمتر مو�سوع احلوكمة و�سبل تعزيز ال�سفافية واالإف�ساح وحماية امل�ستثمرين والدور الذي ميكن اأن تلعبه 
التي  والتحديات   )G20( الع�سرين والتنمية )OECD( وجمموعة  االقت�سادي  التعاون  مبادئ منظمة  تطبيق  وب�سكل خا�س  الدولية  املنظمات 
تواجهها يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا MENA، اإ�سافة اإىل دور الهيئات الرقابية يف حماية حقوق االأقلية و�سبل حتقيق التوازن بن 
اجلن�سن Gender Balance يف قيادة ال�سركات، وتطرق املتحدثون اأي�سا اإىل مو�سوع التحديات التي تواجه تعزيز حوكمة ال�سركات يف ال�سركات 

.)SOEs( اململوكة للدولة

وناق�ست اجلل�سة الرابعة للموؤمتر ق�سايا التعامل الداخلي واالإنفاذ يف االأ�سواق النا�سئة، باالإ�سافة اإىل تطورات اأ�سواق راأ�س املال العربية واالنفتاح 
على اال�ستثمار االأجنبي واال�ستفادة من الفر�س التي يوفرها مقابل املخاطر التي حتتاج اإىل معاجلة، اإ�سافة اإىل �سيا�سة اخلروج وخماطر اأ�سعار 
ال�سرف واأهمية ت�سهيل ان�سياب اال�ستثمارات بن الدول، وحتديد حجم الفجوة بن االأ�سواق النا�سئة واملتقدمة، كما متت مناق�سة اأ�سواق امل�ستقات 

والو�سيط املركزي والولوج املبا�سر لالأ�سواق وحتديد التحديات التي تواجه االأ�سواق املالية العربية.

تاأثر �سناديق موؤ�سرات  اإىل  العربية حيث مت التطرق  باأ�سواق راأ�س املال  التمويل االإ�سالمي  التي تواجه   وعر�ست اجلل�سة اخلام�سة التحديات 
واأدوت  االإ�سالمي  التمويل  اأدوات  تطوير  يف  اجلديدة  املالية  التقنيات  دور  وبحث  االأ�سواق،  وكفاءة  وال�سفافية  ال�سيولة  على   )ETFs( التداول 
اال�ستثمار امل�سرتكة يف اأ�سواق راأ�س املال العربية، ومدى اإمكانية تطبيق التقنيات املالية )FinTech( اجلديدة على تطوير اأدوات التمويل االإ�سالمي 

واأدوات اال�ستثمار امل�سرتكة )CIS( يف اأ�سواق راأ�س املال العربية.
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اأما اجلل�سة ال�ساد�سة، فقد ناق�ست ق�سايا ال�سمول املايل ودور هيئات الرقابة يف ذلك، وال�سهادات املهنية والتدريب والتعليم امل�ستمر واملعاير 
لتعزيز جهود  تواجه ذلك يف حماولة  التي  والتحديات  االأقلية  وحقوق  امل�ستثمرين  �سغار  وحماية  واالأ�سواق  االأبحاث  واالأخالقية وحتليل  املهنية 
حمو االأمية املالية وبناء القدرات. وتطرقت اجلل�سة اخلتامية اإىل مو�سوع �سفافية ما بعد التداول واملبادرات اجلديدة للت�سوية والتقا�س واأ�سواق 
 )DVP( ومبداأ الدفع مقابل الت�سليم )2+T( امل�ستقات، كما مت التطرق اإىل البيع الق�سر املغطى واالإقرا�س واالقرتا�س وتطبيق دورة الت�سوية
والدور الذي يلعبه الو�سيط املركزي )CCP( يف اأ�سواق املال العربية، اإ�سافة اإىل عمليات ما بعد التداول )Back Office( ودورها يف اأنظمة 

التداول والت�سوية.

هذا وقد مت على هام�س املوؤمتر، توقيع مذكرة تفاهم لتبادل اخلربات 
واملعرفة يف جمال التحكيم بق�سايا التمويل االإ�سالمي بن احتاد هيئات 
والتحكيم.  لل�سلح  الدويل  االإ�سالمي  واملركز  العربية  املالية  االأوراق 
وتاأتي مذكرة التفاهم مع املركز كونه اأحد اجلهات التي تعنى بق�سايا 
باأدوات  املرتبطة  النزاعات  جمال  يف  خ�سو�سا  االإ�سالمي،  التمويل 
التمويل االإ�سالمية وال�سكوك، وزيادة التعاون يف جمال بناء القدرات 
الذاتية والتدريب والت�ساور ب�ساأن تعزيز �سناعة االأوراق املالية امل�ستندة 
اإىل اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. وقد وقع االتفاقية رئي�س هيئة االأوراق 
للدورة  العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احتاد  رئي�س   / االأردنية  املالية 
ال�سيد  و�سعادة  احلوراين،  �سالح  حممد  ال�سيد  معايل  ع�سرة  الثالثة 

مو�سى �سحادة ع�سو جمل�س اإدارة املركز االإ�سالمي الدويل لل�سلح والتحكيم.

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
يعترب تعزيز اأن�سطة االحتاد على ال�سعيد الدويل وحتقيق اأكرب قدر من التعاون واالن�سجام يف مواقف ووجهات نظر اأع�ساء االحتاد يف املحافل 
الدولية اأحد اأهم اأهداف االحتاد التي اأكدت عليها اخلطة اال�سرتاتيجية لالأعوام 2016 - 2020. و�سمن هذا االإطار، فقد مت خالل عام 2019 

حتقيق االأن�سطة والفعاليات التالية:

املوؤمتر ال�سنوي الرابع واالأربعون ملنظمة لالأيو�سكو:

 )IOSCO( املالي��ة  االأوراق  لهيئ��ات  الدولي��ة  املنظم��ة  اأع�س��اء  اجتم��ع 
اأ�س��رتاليا  �س��يدين،  للمنظم��ة يف  الراب��ع واالأربع��ن  ال�س��نوي  املوؤمت��ر  يف 
ملناق�س��ة ومعاجل��ة الق�ساي��ا الت��ي تواج��ه اجله��ات الرقابية على اأ�س��واق 
واال�س��تثمار  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة  ا�س��ت�سافت  وق��د  املالي��ة.  االأوراق 
ّي��ار  اال�س��رتالية االجتم��اع ال��ذي عق��د خ��الل الف��رتة 13 - 17 ماي��و / اأ

.2019

رح��ب رئي���س جلن��ة الروؤ�س��اء باأع�س��اء اللجنة وق��دم عر�سًا عن اأ�س��لوب 
اإدارة اجتماع��ات جلن��ة الروؤ�س��اء اجلدي��د وال��ذي يهدف اإىل الرتكيز على االأم��ور اجلوهرية الت��ي تهم اأع�س��اء اللجنة وت�س��جيع االأع�ساء 
عل��ى امل�س��اركة الفاعل��ة باأعم��ال اللجن��ة. كم��ا مت خ��الل اجتم��اع جلن��ة الروؤ�س��اء ت�س��ليط ال�س��وء عل��ى االأولوي��ات اجلدي��دة ملجل���س ادارة 
املنظم��ة بن��اًء عل��ى ا�س��تنتاجات توقع��ات املخاط��ر وبرنام��ج عم��ل املنظم��ة لع��ام 2019 واإلق��اء نظ��رة عام��ة عل��ى جمي��ع اأعماله��ا املتاحة 
عل��ى موق��ع IOSCO االإلك��رتوين. كم��ا مت مناق�س��ة العديد م��ن املو�سوعات مب��ا يف ذلك االأ�سول امل�س��فرة، وال��ذكاء اال�سطناع��ي والتعلم 
االآيل، والتموي��ل امل�س��تدام، وجتزئ��ة ال�س��وق، وخ�سو�سي��ة البيانات ، واإدارة االأ�س��ول ، وامل�س��اعدة الفنية وبناء القدرات. كم��ا اأقيم حفل 
توقي��ع MMoU و E-MMoU املح�س��نة للموّقع��ن اجل��دد الذي��ن مت قبوله��م يف املنظم��ة. ومم��ا يذك��ر ب��اأن جلنة تنظي��م عملي��ات البور�سة 
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ومراقبته��ا اجلزائري��ة COSOB ق��د قام��ت بتوقي��ع مذك��رة 
MMoU م��ع منظم��ة االأي�س��كو.  التفاه��م متع��ددة االأط��راف 
و�س��وف يت��م عق��د االجتم��اع ال�س��نوي الق��ادم لل� IOSCO يف 
الف��رتة م��ن 8 اإىل 10 يونيو 2020 يف دبي، االإمارات العربية 
املتح��دة، يليه موؤمت��ر تنظمته هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف 

العربية املتحدة. االإم��ارات 

االأو�س��ط،  االإقليمي��ة الأفريقي��ا وال�س��رق  اللجن��ة  ويف اجتم��اع 
اجتم��اع  ا�س��تنتاجات  ملخ���س  اعتم��اد  عل��ى  اللجن��ة  وافق��ت 
AMERC ال��ذي عقد يف الكويت. كما جرى مناق�س��ة لتحديد 

مدخ��الت AMERC يف عمل جلن��ة املخاطر النا�س��ئة وتقرير 
توقع��ات املخاط��ر لعام 2020. قدم رئي���س الفري��ق العمل ال� 

AMERC الث��اين واالأربع��ن يف الكوي��ت.  ��ا للمع��امل الب��ارزة الت��ي حتقق��ت واخلط��وات التالي��ة الت��ي اأعقب��ت اجتم��اع  AMERC ملخ�سً

واجلدي��ر بالذك��ر اأن اجتم��اع AMERC القادم �س��يعقد يف قط��ر ع��ام 2020 و�ست�س��ت�سيفه هيئة قطر لالأ�س��واق املالية.

وناق���س اجتم��اع جلن��ة ال GEM العدي��د م��ن املو�سوعات املتعلقة باالأ�س��واق النا�س��ئة مبا يف ذلك التمويل امل�س��تدام و ال FinTech. وقدم 
 .GEMC متبوًع��ا مبناق�س��ة مفتوح��ة ب��ن اأع�ساء IFSB ا ع��ن عم��ل�� االأم��ن الع��ام ملجل���س اخلدم��ات املالي��ة االإ�س��المية )IFSB(، عر�سً
كم��ا مت��ت مناق�س��ة مو�س��وع بن��اء الق��درات ونوق�س��ت مب��ادرات لتقدمي دعم اأك��رب الأع�ساء االأ�س��واق النا�س��ئة ، حي��ث قدم رئي���س برنامج 
��ا حوبع���س مبادرات بن��اء القدرات ال��ذي مت تنفيذها خالل عام 2018. واجلدي��ر بالذكر اأن  بن��اء الق��درات التاب��ع للجن��ة التقيي��م عر�سً
اأمان��ة املنظم��ة �س��تقدم ملخ�س��ًا ملب��ادرات IOSCO ال�س��املة فيم��ا يتعل��ق ببن��اء القدرات، حي��ث ميك��ن لالأع�ساء تق��دمي مالحظات حول 

املو�سوع��ات ذات االأولوي��ة الق�س��وى لبناء الق��درات يف بلدانهم.

ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء

1(  العمل على اإ�سدار دليل القواعد العامة واملبادئ اال�سرت�سادية املعتمدة الأ�سواق را�س املال العربية:

2016- لالأعوام  لالحتاد  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمنتها  والتي  االحتاد  جمل�س  لتوجيهات  تنفيذًا 
اأع�ساء  بن  والتوا�سل  التعاون  تعزيز  حمور  ومبادرات  باأهداف  منها  يتعلق  ما  وبالتحديد   ،2020

االأع�ساء  الدول  وت�سريعات  اأنظمة  بن  والتقارب  االن�سجام  بتعزيز  اخلا�س  واملحور  االحتاد 
واالإف�ساح  واالإدراج  االإ�سدار  جماالت  يف  والتقارب  االن�سجام  حتقيق  ذلك  يف  مبا  باالحتاد، 
االأوراق  باأ�سواق  املدرجة  لل�سركات  املهني  بامل�ستوى  االرتقاء  وكذلك  واحلوكمة  الداخلي  والتعامل 
القواعد  بتح�سر  املتعلقة  االأعمال  ا�ستكمال  �سوء  ويف  االإطار،  هذا  و�سمن  العربية.  املالية 
خالل  من  وذلك  لالحتاد  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمنتها  التي  اال�سرت�سادية  العامة  واملبادئ 
العامة  االأمانة  بداأت  فقد  لالحتاد،  العامة  االأمانة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  العمل  فريق  جهود 
االحتاد  اأ�سدرها  التي  العامة  واملبادئ  القواعد  جلميع  موحد  دليل  اإ�سدار  على  بالعمل  لالحتاد 
االحتاد  اأع�ساء  قبل  من  اال�سرت�سادية  واملبادئ  القواعد  لهذه  الرجوع  عملية  ت�سهيل  بهدف  وذلك 

.2020 عام  خالل  الدليل  هذا  اإ�سدار  املتوقع  ومن  املهتمة.  االأخرى  واجلهات 
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2(  القواعد اال�سرت�سادية لل�سلوك املهني ملن�سوبي هيئات االأوراق املالية العربية:

اأ�س��در احت��اد هيئ��ات االأوراق املالية العربية القواعد اال�سرت�س��ادية التي اأقرها جمل���س االحت��اد يف اجتماعه االأخر يف مدينة عّمان حول ال�س��لوك 
املهني ملن�س��وبي هيئات االأوراق املالية العربية، وتندرج هذه القواعد �سمن اأهداف ومبادرات اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد للفرتة 2016-2020. 
ومما يذكر باأن اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد قد اأكرت باأن اإ�سدار مثل هذه القواعد �س��يكون ب�سفة ا�سرت�س��ادية ت�ساعد الدول االأع�ساء باالحتاد 
عن��د اعتماده��ا عل��ى زيادة االن�س��جام والتقارب بن الت�س��ريعات العربية مما ي�س��هم يف تعزيز اال�س��تثمار ب��ن الدول االأع�ساء باالحت��اد. وتت�سمن 
املعاير اال�سرت�س��ادية لل�س��لوك املهني جمموعة من القواعد اال�سرت�س��ادية التي ميكن لهيئات االأوراق املالية العربية االأع�ساء باالحتاد اال�س��تفادة 
منه��ا واال�سرت�س��اد به��ا الإع��داد القواعد اخلا�سة بهم ومبا يتنا�س��ب مع االأنظمة والت�س��ريعات الناف��ذة لديهم. فقد عاجلت ه��ذه القواعد الق�سايا 
املتعلق��ة بااللتزام��ات الوظيفية وااللتزامات الوظيفية االإ�س��رافية وتعار�س امل�سالح و�سوابط اال�س��تثمارات ال�س��خ�سية يف ال�س��وق املالية و�سوابط 
العم��ل خ��ارج هيئ��ة االأوراق املالي��ة. كما ت�سمنت ه��ذه القواعد اأحكام ا�سرت�س��ادية تتعلق بقبول الهداي��ا وال�سيافة والتعامل مع ال�سحافة وو�س��ائل 
االإع��الم و�سواب��ط م��ا بعد انتهاء عالقة العمل مع الهيئة والتبليغ عن املخالفات واالأن�س��طة غر القانونية باالإ�سافة اإىل االأحكام املتعلقة مبخالفات 

قواعد ال�سلوك املهني واالإنفاذ.

3(قواعد ا�سرت�سادية للحد االأدنى للمتطلبات الواجب توافرها يف اجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية:

ياأت��ي اإ�س��دار القواع��د اال�سرت�س��ادية للحد االأدنى للمتطلبات الواجب توافرها يف اجلهات العاملة باالأ�س��واق املالية العربية ا�س��تنادًا لقرار جمل���س 
احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة ب�س��اأن تنفيذ اأه��داف ومبادرات اخلطة اال�س��رتاتيجية والت��ي كان اأح��د حماورها "االن�س��جام والتقارب بن 
ت�سريعات الدول واالأع�ساء واأنظمتها" بهدف و�سع قواعد ا�سرت�سادية لالرتقاء بامل�ستوى املهني للجهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية، ويف �سوء 
قرار جمل�س االحتاد بهذا ال�ساأن يف اجتماعه الثاين ع�سر الذي عقد يف مدينة بروت، فقد قام فريق العمل املكلف باإعداد هذا الدليل اال�سرت�سادي 

بالتعاون مع االأمانة العامة لالحتاد بو�سع اإطار عام للحد االأدنى من املتطلبات الواجب توافرها يف اجلهات العاملة يف االأ�سواق املالية.

و�سم��ن ه��ذا االإطار، قام فريق العمل املكلف با�س��تعرا�س الت�س��ريعات واالأنظمة النافذة لدى الدول االأع�ساء باالحت��اد بهدف التو�سل اإىل احلدود 
الدنيا الواجب توافرها يف �س��ركات اخلدمات املالية العاملة باأ�س��واق املال العربية، حيث مت �سياغة دليل للعمل به ب�سفة ا�سرت�س��ادية وميثل احلد 

االأدنى من املتطلبات التي يجب توافرها يف اجلهات العاملة باالأ�سواق املالية.

ومما جتدر االإ�س��ارة اإليه باأن هذا الدليل قد اكتفى بو�سع اإطار عام للحد االأدنى للمتطلبات الواجب توافرها يف اجلهات العاملة باالأ�س��واق املالية 
دون اخلو�س يف التفا�سيل املرتبطة باأعمال االأوراق املالية واأن�س��طتها من حيث الوظائف واجبة الت�س��جيل اأو ال�س��روط واملوؤهالت للوظائف واجبة 
الت�سجيل للجهات املرخ�س لها وغرها من التفا�سيل املرتبطة بذلك. ويعود ذلك اإىل االختالف يف امل�سميات واال�ستخدامات اللفظية لدى اجلهات 

الرقابية رغم اتفاقها يف املحتوى وطبيعة عمل كل وظيفة. 

وت�سمنت القواعد اال�سرت�سادية و�سع اإطار عام ومبادئ �سارية على ال�سركات املرخ�س لها، وكذلك حتديد املعاير التي ت�سعها اجلهات الرقابية 
وتخ�س��ع له��ا ال�س��ركات املرخ�سة وتتمث��ل يف معاير القدرة واملالئم��ة واملعاير املتعلقة باالأهلي��ة املالية ومعاير الكفاءة ومعاي��ر النزاهة واالأمانة 
ومعاي��ر االمتثال ومعاير الرتتيبات الواقية من ت�س��رب املعلومات. كم��ا ت�سمنت معاير خا�سة باأموال واأ�سول العمالء واأخرى خا�سة بالعالقة مع 

العمالء.

كما غطت القواعد اال�سرت�سادية اجلوانب املتعلقة بالوظائف واجبة الت�سجيل واملتطلبات العامة ملمار�سة االأعمال مبا يف ذلك متطلبات الرتخي�س 
و�سالحيات اجلهات الرقابية جتاه الطلب وا�س��تمرار الرتخي�س والتغير والتعديل وم�س��وؤوليات االأ�س��خا�س امل�س��جلن واإلغاء الت�سجيل و�سالحيات 

اجلهات الرقابية يف التدقيق على ح�سابات املن�ساأة املرخ�س لها.

وت�سمنت القواعد اأي�سًا اجلوانب املتعلقة باالحتفاظ بال�س��جالت والتوقف عن ممار�س��ة االأعمال واإلغاء الرتخي�س وكذلك العقوبات. كما ت�سمنت 
القواعد ملحقًا خا�سًا يتعلق بامل�ستندات املطلوبة للرتخي�س ملمار�سة اأعمال االأوراق املالية.
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4(  قواعد ا�سرت�سادية لالإ�سدار واالإدراج يف االأ�سواق املالية:

ياأتي اإ�سدار القواعد اال�سرت�سادية لالإ�سدار واالإدراج يف االأ�سواق املالية العربية ان�سجامًا مع اأهداف احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية 
اإىل االرتقاء بامل�ستوى الت�سريعي والتنظيمي الأ�سواق االأوراق املالية العربية مبا يحقق العدالة والكفاءة وال�سفافية، وكذلك العمل على توحيد اجلهود 
للو�س��ول اإىل م�س��تويات فعال��ة للرقاب��ة على املعامالت يف اأ�س��واق االأوراق املالية العربية ف�ساًل عن التعاون والتن�س��يق امل�س��رتك بن اأع�ساء االحتاد 
لتحقيق اأق�سى قدر من االن�سجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانن واالأنظمة ذات العالقة. كما ياأتي اإ�سدار هذه القواعد ان�سجامًا مع اأهداف اخلطة 
اال�سرتاتيجية لالحتاد لالأعوام 2016 – 2020، حيث هدفت اخلطة حتت حمور االن�سجام والتقارب بن ت�سريعات الدول االأع�ساء واأنظمتها اإىل 

و�سع قواعد ومبادئ ا�سرت�سادية لالإ�سدار واالإدراج لدى اأع�ساء االحتاد.

و�سمن هذا االإطار، قام فريق العمل امل�س��كل من قبل جمل���س االحتاد يف اجتماعه الثاين ع�س��ر الذي عقد يف مدينة بروت عام 2018 بالتعاون مع 
االأمان��ة العام��ة لالحتاد باإعداد قواعد ا�سرت�س��ادية ومبادئ عامة تتعل��ق باالإ�سدارات االأولية واالإدراج لدى الدول االأع�ساء باالحتاد، حيث ا�س��تند 
فري��ق العم��ل يف اإع��داد ه��ذه القواعد على اجلهود التي بذلت لدى عدد م��ن اجلهات العربية واالإقليمية يف هذا املجال، مب��ا يف ذلك االأمانة العامة 
ملجل���س التع��اون ل��دول اخلليج العربية واملنظمة الدولي��ة لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( باالإ�سافة اإىل الت�س��ريعات النافذة لدى اأع�ساء االحتاد 

وغرها.

وقد ت�سمنت القواعد املتعلقة باالإ�سدار حتديد امل�ستندات املتعلقة بالطرح وتعين اأطراف عملية الطرح وكذلك و�سع اأحكام تتعلق بالطرح الذي ال 
يحتاج اإىل ن�سرة اإ�سدار وكذلك اإجراءات الطرح ون�سر املعلومات. كما ت�سمنت القواعد ف�ساًل خا�سًا بقواعد اإ�سدار وحذف �سناديق اال�ستثمار. 
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالقواع��د املتعلقة ب��االإدراج فقد ت�سمنت حتديد �س��روط االإدراج وتعليق اأو اإلغاء االإدراج ور�س��وم االإدراج واإدراج ال�س��ندات واإدراج 

ال�سناديق باالإ�سافة اإىل و�سع قواعد تتعلق باإدراج وتداول االإ�سدارات االأجنبية.

ومما يذكر باأن اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد قد اأكدت باأن اإ�سدار مثل هذه القواعد �س��يكون ب�سفة ا�سرت�س��ادية ت�ساعد الدول االأع�ساء باالحتاد 
عند اعتمادها على زيادة االن�س��جام والتقارب بن الت�س��ريعات العربية التي حتكم عمليات االإ�سدار والطرح العام واالإدراج، مما ي�س��هم يف تعزيز 

ان�سياب اال�ستثمارات بن الدول االأع�ساء باالحتاد.

5( قواعد ا�سرت�سادية الإف�ساح ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية العربية:

ت�ساهم اأنظمة االإف�ساح يف �سمان توازن االأ�سواق املالية وحماية امل�ستثمرين وزيادة الثقة لديهم من خالل الك�سف عن املخاطر املتوقعة والتي ميكن 
اأن توؤثر على �سيا�سات ال�سركات، كما متكن امل�ستثمرين من اتخاذ قرارات اال�ستثمار يف الوقت املنا�سب مما ي�سهم يف فاعلية االأ�سواق املالية ويدعم 
ن�سبة ال�سيولة املتوفرة وي�سّهل التوا�سل بن ال�سركات وامل�ستثمرين. وميكن لنظام االإف�ساح القوي اأن ي�ساعد يف جذب روؤو�س االأموال وامل�ستثمرين 
االأجان��ب واحلف��اظ عل��ى الثق��ة يف االأ�س��واق املالي��ة. ويف املقابل، فاإن �سعف االإف�ساح واملمار�س��ات غر ال�س��فافة ميكن اأن يت�س��بب يف انعدام الثقة 

واختالل توازن االأ�سواق املالية، مما يوؤثر �سلبًا على ال�سركات وامل�ستثمرين وعلى االقت�ساد ب�سكل عام.

وقد مت خالل ال�سنوات االأخرة تنظيم عملية االإف�ساح من قبل اجلهات الرقابية، اإ�سافة اإىل اإ�سدار عدد من املعاير والقواعد من قبل املنظمات 
 )IOSCO( واملنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )OECD( الدولية ذات العالقة باأ�سواق املال على غرار منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

وجمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية )IFSB( الذي اأ�سدر القواعد املتعلقة باإف�ساحات ال�سكوك وبرامج اال�ستثمار اجلماعي االإ�سالمي.

ويف اإطار ا�س��تمرار تو�س��ع عدد الت�س��ريعات املتعلقة باالإف�ساح، ميكن مالحظة تداخلها وعدم ات�س��اقها و�سعف فعاليتها. لذلك فاإن اإ�سدار مبادئ 
ا�سرت�س��ادية خا�سة باالإف�ساح ميكن اأن جتعل الت�س��ريعات لدى الدول االأع�ساء باحتاد هيئات االأوراق املالية العربية اأقوى واأكرث فاعلية، مع العمل 
على ت�س��جيع االإف�ساح الطوعي لل�س��ركات باالإ�سافة اإىل االإف�ساح االإلزامي الذي حتدده الت�س��ريعات. ففي �سوء التجارب الدولية يف هذا املجال، 
يالح��ظ ب��اأن هن��اك قي��ودًا عل��ى االإف�س��اح االإجباري ال��ذي يطبق باالعتم��اد على الت�س��ريعات التي ال ميك��ن اأن تغط��ي عمليًا جمي��ع املعلومات التي 
يج��ب االإف�س��اح عنه��ا، لذل��ك يعترب االإف�ساح االإلزامي هو احلد االأدنى، ويجب على ال�س��ركات اأن تف�سح طوعي��ًا عن اأكرث مما هو مطلوب مبوجب 

الت�سريعات النافذة.
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و�سم��ن ه��ذا االإط��ار، ب��داأ احت��اد هيئ��ات االأوراق املالية العربي��ة بالتح�سر الإع��داد قواعد عامة موح��دة لالإف�س��اح والتداول بناء عل��ى املعلومات 
الداخلية العتمادها من قبل اأع�ساء االحتاد. وقد مت ادراج هذه القواعد �سمن اإطار تنفيذ مبادرات اخلّطة اال�سرتاتيجية لالحتاد للفرتة 2016 – 
2020، وذلك �س��عيا لتحقيق اأهداف االحتاد الرامية اإىل االرتقاء بامل�س��توى الت�س��ريعي والتنظيمي الأ�سواق االأوراق املالية العربية مبا يحقق العدالة 

والكفاءة وال�سفافية، وتوحيد اجلهود للو�سول اإىل م�ستويات فعالة للرقابة على املعامالت يف اأ�سواق االأوراق املالية العربية وحتقيق اأق�سى قدر من 
االن�سجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانن واالأنظمة ذات العالقة.

وق��د مت اع��داد ه��ذه القواعد م��ن قبل جلنة العمل املكلفة بو�سع قواعد عامة لالإف�ساح لل�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالي��ة العربية بالتعاون مع 
االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، وا�ستنادا اإىل اأف�سل املمار�سات التي يتم اعتمادها من اأع�ساء االحتاد وعلى ال�سعيد الدويل. 
كما مت االعتماد على نتائج عدد من امل�سوحات والدرا�سات التي �سدرت عن االأمانة العامة لالحتاد واملتعلقة بال�سفافية وحوكمة ال�سركات املدرجة 
يف االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، والقواع��د املتعلقة بال�س��فافية وحوكمة ال�س��ركات واالإف�س��اح ال�سادرة عن عدد م��ن اجلهات االإقليمي��ة والدولية مثل 
جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( واملنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( وبنك 

.)IFSB( وجمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية )ICGN( وال�سبكة الدولية للحوكمة )BIS( الت�سويات الدولية

وت�سمن��ت القواع��د اجلوان��ب املتعلق��ة باالإف�س��اح ع��ن املعلوم��ات املالي��ة واالإف�س��اح يف تقرير جمل���س االإدارة واالإف�س��اح عن االأح��داث اجلوهرية 
واالإف�س��اح املتعل��ق مبلكي��ة االأوراق املالي��ة واالإف�ساح امل�س��تمر. كما مت تخ�سي�س ف�سل ع��ن القواعد املتعلقة بالتعامل الداخل��ي، وكذلك الغرامات 
واالإنف��اذ، وت�سمن��ت القواع��د ف�س��اًل خا�س��ًا يتعلق باالأح��داث واملعلومات التي ت�س��تجد على اأعم��ال ال�س��ركة واإدارتها ومركزها امل��ايل والتي يجب 
االإف�ساح عنها. كما ت�سمنت القواعد ملخ�سًا خا�سًا مت مبوجبه حتديد االأحداث واملعلومات التي يتم االإعالن عنها من خالل االإف�ساح امل�س��تمر. 
ومما يذكر باأنه قد مت اإ�سدار دليل حول االإجراءات الواجب اتباعها للحد من خمالفة التداول بناء على املعلومات الداخلية والنماذج امل�س��تخدمة 

لالإف�ساح عن املعلومات الداخلية.

6(  قواعد االإعارة واالنتداب:

قام��ت االأمان��ة العام��ة باإعداد قواعد لالإعارة واالنت��داب وذلك بعد اإدخال التعديالت التي اقرتحها اأع�ساء جمل���س االحتاد باجتماعهم االأخر يف 
مدينة عّمان، ومما يذكر باأن القواعد املقرتحة قد ا�ستندت على بع�س املمار�سات الدولية يف هذا املجال وخا�سة تلك املطبقة لدى املنظمة الدولية 
لهيئ��ات االأوراق املالي��ة IOSCO. كم��ا يذك��ر باأن الهدف االأ�سا�س��ي من و�سع هذه القواعد يعود اإىل توفر و�س��يلة لت�س��هيل التطوي��ر املهني ملوظفي 
الهيئ��ات واال�س��تجابة الحتياج��ات االأع�ساء على املدى الق�سر وذلك لال�س��تفادة م��ن كفاءة املعارين وتعزيز تبادل اخل��ربات واملعرفة بن اأع�ساء 

االحتاد.

رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد ع��ام 2019 بتنفي��ذ ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�س��ة مب��ا ين�س��جم م��ع املتطلب��ات واالحتياجات 
ت��ي اإع��داد ه��ذه الربام��ج التدريبي��ة �سم��ن اإطار اأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئات االأوراق  التدريبي��ة الأع�س��اء االحت��اد. وياأ
املالي��ة العربي��ة 2020-2016 والت��ي اأقره��ا املجل���س يف مطل��ع عام 2016، حيث هدف��ت اخلطة �سم��ن اإطار حمور بناء الق��درات الذاتية 
اإىل عق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة وور���س العمل وذل��ك للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابية الذاتي��ة وتعزيز كف��اءة وفعالية 
هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��االت. وت�س��تهدف الربام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���س الك��وادر الب�س��رية العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف 
خمتلف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا�س للعاملن يف اجلوانب الرقابية واالإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات اأ�س��واق را���س املال. كما ت�س��تهدف 
ي��داع والت�س��وية والتقا���س و�س��ركات  بع���س الربام��ج اجله��ات االأخ��رى العامل��ة باأ�س��واق را���س امل��ال مب��ا يف ذل��ك البور�س��ات ومراك��ز االإ

الو�س��اطة، وال�س��ركات املدرج��ة وامل�س��ارف واملوؤ�س�س��ات املالية وغرها من اجلهات ذات العالقة باأ�س��واق را���س املال.
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ويت��وىل تنفي��ذ الربام��ج التدريبي��ة لالحتاد جمموعة من املوؤ�س�س��ات واملعاهد املتميزة وذات خربات وا�س��عة يف جماالت اأ�س��واق املال، كما 
تلت��زم ه��ذه املوؤ�س�س��ات باأف�سل املعاي��ر امل�س��تخدمة دوليًا يف هذا املجال. 

وباالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، فق��د قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالتع��اون م��ع جمموع��ة م��ن اخل��رباء يف خمتل��ف املج��االت لتنفي��ذ برام��ج 
حم��ددة مت ت�سميمه��ا لتلبي��ة متطلب��ات واحتياج��ات الهيئ��ات الرقابي��ة االأع�ساء باالحت��اد باالإ�سافة اإىل اجلهات واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات 
اخلا�سع��ة لرقابته��ا. و�س��ملت الربام��ج التدريبي��ة التي مت تنفيذها خالل عام 2019 جمموع��ة من الربامج التدريبية التي توؤهل امل�س��ارك 
فيه��ا م��ن احل�س��ول عل��ى �س��هادة مهني��ة مع��رتف بها دوليًا وذل��ك بعد اجتي��از االمتحان��ات املقررة لذل��ك. كما ت�س��م الربام��ج التدريبية 
املقدم��ة ع��دد م��ن الربام��ج مت ت�سميمه��ا وف��ق متطلب��ات واحتياج��ات االأع�س��اء ومين��ح امل�س��ارك يف مث��ل ه��ذه الربامج �س��هادة م�س��اركة 

االحتاد. عن  �سادرة 

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�س الأه��م الربامج الت��ي مت تنفيذها خالل عام 2019:

1( برنامج تدريبي حول مواجهة اجلرائم املالية – قطر :

عق��دت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة بالتعاون مع احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية برناجم��ا تدريبيا 
متخ�س�س��ا ح��ول مواجه��ة اجلرائ��م املالي��ة. والذي عقد عل��ى مدى يومن مب�س��اركة 144 متدرب��ا ميثلون 
اجله��ات  خمتل��ف  يف  والعامل��ن  املالي��ة،  اخلدم��ات  جم��ال  يف  والعامل��ن  املهني��ن  مت�سمن��ا  جه��ة،   51

الربنام��ج  مو�سوع��ات  وتناول��ت  واخلا���س.  التج��اري  والقط��اع  القان��ون،  واإنف��اذ  والرقابي��ة  التنظيمي��ة 
ق�ساي��ا متنوع��ة ح��ول اجلرائ��م املالي��ة، م��ن بينه��ا غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب، الر�س��وة، الف�س��اد 
واالحتي��ال، كم��ا ا�س��تعر�س العدي��د من الط��رق العملية ملواجهة ه��ذه اجلرائم، وا�س��تمرار تطور القوانن 
واللوائ��ح واأف�س��ل املمار�س��ات املتبع��ة يف هذا املجال. كما بح��ث الربنامج التدريب��ي، دور القطاع اخلا�س 
يف مكافح��ة ه��ذه اجلرائ��م، وال��ذي ي�س��عى اإىل متك��ن امل�س��اركن في��ه م��ن ا�س��تخدام االأدوات الالزم��ة 
للتع��رف عل��ى جرائم غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب والر�س��وة والف�س��اد واالحتيال. ويف نهاي��ة الربنامج 
التدريب��ي، مت من��ح امل�س��اركن �س��هادات ر�س��مية �سادرة عن الهيئة واالحتاد، ع��الوة على اإمكانية احل�س��ول على �س��هادة مهنية من املعهد 

املعتم��د ل��الأوراق املالية واال�س��تثمار CISI ب�س��رط اجتي��از االمتحانات املقررة.

2( برنامج تدريبي حول املخاطر يف اخلدمات املالية - لبنان:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتعاون م��ع هيئة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانية برنام��ج تدريبي 
ح��ول املخاط��ر يف اخلدم��ات املالي��ة، وذلك خ��الل الفرتة 10 – 11 / 07 / 2019 يف فن��دق الهلتون داون 
ت��اون، ب��روت. ويه��دف الربنامج اإىل تعري��ف امل�س��اركن باملخاطر التي تواجه اأ�س��واق راأ���س املال مبا يف 
ذل��ك املخاط��ر الت�س��غيلية وخماطر اال�س��تثمار وال�س��يولة وغرها وكذلك اإدارة املخاطر املوؤ�س�س��ية. وياأتي 
عق��د ه��ذا الربنام��ج �سم��ن اإط��ار اأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
2020-2016، حي��ث هدف��ت اخلط��ة �سم��ن حم��ور بن��اء الق��درات الذاتي��ة لعق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج 

التدريبي��ة وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابي��ة وتعزيز كف��اءة وفعالية هيئ��ات الرقابة 
يف خمتل��ف املجاالت.
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3(  برامج تدريبية  - االإمارات:

م��ع  بالتع��اون  لالحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  قام��ت 
 )8( بتنفي��ذ  وال�س��لع  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة 
برام��ج تدريبي��ة خالل عام 2019. حيث �س��ملت 

ه��ذه الربام��ج كل م��ن االأوراق املالي��ة العاملي��ة، امل�س��تقات املالي��ة، التكنولوجي��ا املالي��ة وتطبي��ق البلوكت�س��اين، ال�س��هادة الدولية يف اإدارة 
ال��رثوات واال�س��تثمار، مقدم��ة يف االأوراق املالي��ة واال�س��تثمار، املخاطر يف اخلدم��ات املالية، اإدارة املخاطر، اأ�س��اليب التق�س��ي والتحقيق 

املال.  اأ�س��واق  و�سبط خمالفات 

4( برنامج التدريبي حول االمتثال، حوكمة ال�سركات، واإدارة املخاطر - �سلطنة ُعمان:

عق��د احت��اد هيئات االأوراق املالي��ة العربية بالتعاون م��ع الهيئة العامة ل�س��وق املال ب�س��لطنة ُعمان برنامج 
تدريب��ي ح��ول االمتث��ال، حوكم��ة ال�س��ركات، واإدارة املخاطر، وذلك خالل الفرتة 25 – 27 / 11 / 2019 
يف فن��دق �سند���س روتان��ا، م�س��قط. ويه��دف الربنامج اإىل التعري��ف مبفه��وم االمتثال وحوكمة ال�س��ركات 
واإدارة املخاط��ر ودور اجله��ات الرقابية امل�س��رفة على اأ�س��واق راأ���س املال، وي�س��لط الربنام��ج ال�سوء على 
ع��دد م��ن املوا�سي��ع ذات العالق��ة حتدي��دًا م��ن وجه��ة نظر اجله��ة الرقابي��ة. كم��ا مت ا�س��تخدام جمموعة 
ت��ي عق��د ه��ذا الربنام��ج �سم��ن اإط��ار اأه��داف  م��ن احل��االت العملي��ة والنم��اذج م��ن الواق��ع العمل��ي. وياأ
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2020-2016، حيث هدفت اخلط��ة �سمن 
حم��ور بن��اء الق��درات الذاتي��ة لعق��د جمموعة من الربام��ج التدريبية وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوير 

الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كفاءة وفعالي��ة هيئات الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت.

5( برنامج تدريبي حول املقا�سة والت�سوية واالإيداع - ال�سعودية:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتع��اون مع هيئ��ة ال�س��وق املالية ال�س��عودية برنام��ج تدريبي 
ي��داع وذلك خالل الفرتة 27 – 28 / 11 / 2019 يف مقر هيئة ال�س��وق املالية  ح��ول املقا�س��ة والت�س��وية واالإ
يف الريا���س. ويه��دف الربنام��ج اإىل تزوي��د امل�س��اركن باملعرفة ح��ول مو�س��وع املقا�سة والت�س��وية وااليداع 
باأ�س��واق امل��ال م��ع الرتكي��ز عل��ى مو�سوع الو�س��يط املركزي CCP م��ن حيث وظائف��ه وهيكل��ه باالإ�سافة اإىل 
�س��رح معاي��ر وقواع��د منظم��ة ال��� IOSCO بهذا املج��ال. وياأتي عق��د هذا الربنام��ج �سمن اإط��ار اأهداف 
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2020-2016، حي��ث هدفت اخلط��ة �سمن 
حم��ور بن��اء الق��درات الذاتي��ة لعقد جمموع��ة من الربام��ج التدريبية وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوير 

الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كفاءة وفعالي��ة هيئات الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت.

6( برنامج تدريبي حول الرقابة على التقارير املالية ال�سادرة وفق املعاير الدولية  - ال�سعودية:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتع��اون مع هيئ��ة ال�س��وق املالية ال�س��عودية برنام��ج تدريبي 
ح��ول الرقاب��ة عل��ى التقاري��ر املالي��ة ال�سادرة وف��ق املعاير الدولية، وذل��ك خالل الفرتة 28 – 29 / 08 
/ 2019 يف مق��ر هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة يف الريا���س. وتناول هذا الربنام��ج متطلبات اإع��داد التقارير املالية 

الأ�س��واق راأ���س امل��ال لك��ي تعم��ل بكف��اءة وكيفي��ة ا�س��تخدام الهيئ��ات الرقابي��ة للتقاري��ر املالي��ة الت��ي يعدها 
م�س��درو االوراق املالي��ة وفًق��ا للمعاي��ر الدولي��ة الإع��داد التقاري��ر املالي��ة »IFRS« ومب��ا يع��زز االمكاني��ات 
الرقابي��ة ويخ��دم اأ�س��واق امل��ال. كما مت خ��الل الربنامج عر�س ح��االت عملية فعلي��ة ال�س��تخدامات التقارير 

املالية من قب��ل اجلهات الرقابية.
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7( برامج تدريبية - الكويت:

م��ع  بالتع��اون  لالحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  قام��ت 
هيئة اأ�س��واق امل��ال بالكوي��ت بتنفيذ )9( برامج 
�س��ملت  حي��ث   .2019 ع��ام  خ��الل  تدريبي��ة 

ه��ذه الربام��ج كل م��ن اإدارة املخاط��ر يف اخلدم��ات املالي��ة، الرقاب��ة واالإنف��اذ حلوكم��ة ال�س��ركات، ال�س��هادة الدولي��ة يف اإدارة ال��رثوات 
واال�س��تثمار، االإندم��اج واالإ�س��تحواذ، قواعد االإدراج واالإف�س��اح وال�س��فافية، الرقابة على التقاري��ر املالية ال�سادرة وف��ق املعاير الدولية 
IFRS، التط��ورات واالجتاه��ات احلديثة باأ�س��واق راأ���س امل��ال العاملية، املحا�س��بة العدلي��ة ومكافحة االحتيال، وال��ذكاء الوجداين للقادة. 

وق��د �س��ارك يف ه��ذه الربامج عدد من املوظف��ن التابعن لهيئة اأ�س��واق امل��ال الكويتية. 

9(اخلطة التدريبية لعام 2020:

ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالتع��اون م��ع اأع�س��اء االحت��اد و�سع خطة �س��املة للربام��ج التدريبي��ة الت��ي �س��يتم تنفيذها خالل عام 
2020 والت��ي �س��ملت جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�سة الت��ي اعتمدت على االأ�س���س التالية:

2020، حي��ث غط��ت ه��ذه الربام��ج ع��دد م��ن  1. مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتنوع��ة ليت��م تنفيذه��ا خ��الل ع��ام 

االحتياج��ات التدريبي��ة املرتبط��ة بالرقاب��ة والتفتي���س واإدارة املخاط��ر واالإنف��اذ وااللت��زام واكت�س��اف اجلرائم املالي��ة ومالحقتها 
يف اأ�س��واق را���س امل��ال والتكنولوجي��ا املالية م��ن منظور رقاب��ي، باالإ�سافة اإىل اأدوات التمويل االإ�س��المي واحلوكمة واال�س��تثمار يف 
�سنادي��ق اال�س��تثمار اجلماع��ي واإدارة العالق��ات الدولي��ة وعالق��ات امل�س��تثمرين. علمًا باأن هناك مرون��ة بت�سميم برام��ج تدريبية 

خمتلف��ة تنا�س��ب االحتياج��ات التدريبية االأخ��رى الأع�ساء االحتاد.

2. تعق��د معظ��م الربام��ج التدريبي��ة باللغ��ة العربي��ة مع ا�س��تخدام اللغة االإجنليزي��ة يف بع�س احل��االت وخا�س��ة امل�سطلحات، كما 
ن��ه ميك��ن عق��د معظ��م الربام��ج التدريبي��ة املقرتح��ة باللغت��ن العربية  مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج باللغ��ة االإجنليزي��ة. علم��ًا باأ

واالإجنليزي��ة وذلك ح�س��ب رغب��ة اأع�ساء االحتاد.

3. قام��ت االأمان��ة العامة لالحت��اد بالتعاون مع عدد من اجله��ات التدريبي��ة املتخ�س�سة واخل��رباء املتخ�س�سن من ذوي الكفاءة 
العالي��ة لتنفي��ذ ه��ذه الربام��ج وف��ق اأف�سل املعاير الدولي��ة املطبقة. كم��ا مت التاأكيد باأن امل�س��اركة بعدد من ه��ذه الربامج املقدمة 
متن��ح املت��درب فر�س��ة التق��دم المتحان��ات مق��ررة بحي��ث يح�س��ل املت��درب عن��د اجتي��از ه��ذه االمتحان��ات عل��ى �س��هادات مهني��ة 

معتم��دة من املراك��ز الدولي��ة املتخ�س�سة.

4. تق��دم الربام��ج مقاب��ل ر�س��وم ا�س��رتاك معقول��ة تعتم��د عل��ى طبيع��ة الت�س��هيالت الت��ي تقدمه��ا اجله��ة امل�س��ت�سيفة للربنام��ج 
وكذل��ك طبيع��ة الربنام��ج املق��دم، حي��ث ميكن عقد ه��ذه الربامج لدى اأع�س��اء االحتاد الراغبن بذل��ك، اإذ ميك��ن للهيئة الراغبة 
بامل�س��اركة عق��د الربنام��ج التدريب��ي مبقره��ا، حي��ث تت��وىل الهيئ��ة ا�س��ت�سافة الربنام��ج وتق��دمي الت�س��هيالت اللوج�س��تية وغره��ا 

املطلوب��ة. كم��ا ميك��ن عقد الربام��ج خارج مق��ر الهيئة، يف حال عدم توف��ر اإمكانية عق��د الربامج لديها.

5. تت��وىل الهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة دع��وة خمتل��ف اجله��ات املحلي��ة للم�س��اركة بالربنام��ج التدريب��ي ال��ذي يتم اختي��اره. وميكن 
للهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة اختي��ار اأك��رث م��ن برنام��ج تدريب��ي، كم��ا ميك��ن للهيئ��ة امل�س��اركة يف الربام��ج التدريبي��ة دع��وة اأع�ساء 

االحت��اد اأو اأي جه��ات خارجية اأخرى للم�س��اركة بالربام��ج التدريبية.

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�س الأه��م الربام��ج التدريبي��ة التي �س��ملتها اخلط��ة التدريبية لالحت��اد لعام 2020. حيث يب��ن اجلدول التايل 
اأه��م الربام��ج التدريبي��ة الت��ي توؤهل امل�س��اركن بها م��ن احل�سول على �س��هادة مهني��ة معتمدة دوليًا.
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جدول رقم )1(
الربامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركن فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة دوليًا

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

أساسيات الخدمات المالية1
Fundamentals of Financial Services 3العربية / اإلنجليزية

األوراق المالية العالمية2
Global Securities 3العربية / اإلنجليزية

المخاطر في الخدمات المالية3
Risk in Financial Services 3العربية / اإلنجليزية

التمويل اإلسالمي )مستوى متقدم( 4
Islamic Finance4العربية / اإلنجليزية

مواجهة الجرائم المالية5
Combating Financial Crimes 2العربية / اإلنجليزية

االلتزام المالي العالمي6
Global Financial Compliance 2العربية / اإلنجليزية

الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار7
International Certificate in Wealth and Investment Management3العربية / اإلنجليزية

 المشتقات المالية8
Derivatives 3العربية / اإلنجليزية

المخاطر التشغيلية9
Operational Risk 2العربية / اإلنجليزية

مقدمة في األوراق المالية واالستثمار10
Introduction to Securities & Investment International

اإلنجليزية3

وباالإ�ساف��ة اإىل الربام��ج التدريبي��ة املهني��ة املتخ�س�س��ة الت��ي توؤه��ل امل�س��اركن به��ا للح�سول عل��ى �س��هادة مهنية معرتف به��ا دوليًا، فقد 
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد وبالتع��اون م��ع اأع�ساء االحت��اد وباال�س��تناد اإىل نتائج اال�س��تبيانات الت��ي مت اإجراوؤه��ا لتحدي��د املتطلبات 
التدريبي��ة لالأع�س��اء ويف �س��وء التط��ورات وامل�س��تجدات الدولي��ة يف جم��ال اأ�س��واق امل��ال، بت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة لتلبي��ة 
امل��ال وتزوي��د  باأ�س��واق  املت�س��ارعة واحلديث��ة  التط��ورات  اأهمي��ة تغطي��ة  وق��د راع��ت ه��ذه الربام��ج  املذك��ورة،  املتطلب��ات واالحتياج��ات 
امل�س��اركن فيه��ا بامله��ارات واخل��ربات العلمي��ة واملهني��ة املطلوب��ة يف كل جم��ال م��ن ه��ذه املج��االت. وفيم��ا يلي ا�س��تعرا�س الأه��م الربامج 

التدريبي��ة املعتمدة يف هذا ال�س��اأن.

جدول رقم )2(
الربامج التدريبية امل�سممة لتلبية املتطلبات التدريبية الأ�سواق را�س املال العربية

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

1Fundamentals of Economics and Financial Markets اإلنجليزية3أساسيات االقتصاد واألسواق المالية

التطورات واالتجاهات الحديثة بأسواق راس المال العالمية2
Capital Markets International Trends and Developments2العربية / اإلنجليزية

تحديات التكنولوجيا المالية )FinTech( من المنظور الرقابي ألسواق راس المال3
The Challenges of FinTech and RegTech for Capital Markets1اإلنجليزية

اإلنجليزيةFintech Innovation & Application of Blockchain3التكنولوجيا المالية وتطبيق البلوكتشاين4

التكنولوجيا المالية من المنظور الرقابي5
FINTECH and Regulations2العربية / اإلنجليزية

اإلنجليزيةDigitalization / Digital Transformation2التحول الرقمي6
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية / اإلنجليزيةDigital Awareness2الوعي الرقمي7

األمن اإللكتروني واالمتثال8
Cybersecurity and Data Compliance2اإلنجليزية

إدارة أمن المعلومات9
Managing Cyber Security2اإلنجليزية

الذكاء االصطناعي وادارة األمن االلكتروني / السيبراني10
Artificial Intelligence  & Cyber security- how to be prepared2العربية / اإلنجليزية

تعزيز الدور الرقابي لهيئات األوراق المالية11
Enhancing the Oversight Role of the Securities Authorities2العربية / اإلنجليزية

تطوير أداء الهيئات الرقابية12
Business Performance Development in a Regulatory Environment3اإلنجليزية

اإلدارة االستراتيجية للهيئات الرقابية13
Strategic Management for Securities Regulators3اإلنجليزية

إدارة المخاطر من قبل الهيئات الرقابية14
Risk Management for Regulators3اإلنجليزية

إدارة المخاطر في الخدمات المالية15
Risk Management in Financial Services3العربية / اإلنجليزية

16(IFRS9( تقييم مخاطر االئتمان لألدوات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
Credit Risk Assessment of Financial Instruments under IFRS 92اإلنجليزية

التحليل الفني واألساسي17
Technical & Fundamental Analysis4العربية / اإلنجليزية

التحليل الفني المهني18
Professional Technical Analysis3العربية / اإلنجليزية

الصكوك اإلسالمية19
Islamic Sukuk3العربية

التمويل اإلسالمي )المعايير الشرعية والرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة(20
Islamic Finance: Sharia Standards and Oversight, Governance4 العربية

التحكيم في منازعات األوراق المالية والصكوك21
Arbitration in Securities and Sukuk Disputes2العربية

التحكيم وحل المنازعات بأسواق المال22
Arbitration and Disputes Resolution in Financial Markets2العربية

الرقابة والتفتيش في أسواق المال23
Oversight and inspection in financial markets2العربية

طرق كشف االحتيال المالي24
Financial Fraud Identification2العربية

اكتشاف ومالحقة الجرائم المالية في أسواق المال25
Combating Financial Crimes in Financial Markets2العربية / اإلنجليزية

تطوير سياسة فعالة لمنع االحتيال والغش26
Developing Effective Fraud Prevention Policy3اإلنجليزية

الرقابة والتنظيم، مكافحة غسل االموال واالمتثال27
Regulation, Compliance & Anti Money Laundering4العربية / اإلنجليزية

أساليب التقصي والتحقيق وضبط مخالفات أسواق المال28
Investigation Methods and Monitoring Financial Market Violations3العربية / اإلنجليزية

المحاسبة العدلية ومكافحة االحتيال29
Forensics Accounting and Fraud Detection2اإلنجليزية

30(IFRS( الرقابة على التقارير المالية الصادرة وفق المعايير الدولية
Regulator’s oversight of financial reporting issued according to the IFRS2العربية / اإلنجليزية

االمتثال والجرائم المالية في عالم العملة المشفرة31
CRYPTO World- Compliance & Financial Crimes2العربية / اإلنجليزية
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

مكافحة الرشوة والفساد32
Combatting Bribery and corruption2العربية / اإلنجليزية

مكافحة غسل االموال33
AML -general2اإلنجليزية

الغش/ االحتيال واخالقيات العمل34
Fraud and Ethics2العربية / اإلنجليزية

االمتثال في األسواق المالية35
Compliance in Financial Markets3العربية / اإلنجليزية

تقييم المتطلبات الرقابية للحوكمة36
Assessing and Enhancing Regulatory Compliance3اإلنجليزية

الرقابة واإلنفاذ لحوكمة الشركات37
Corporate Governance Supervision and Enforcement2اإلنجليزية

الحوكمة في أسواق المال38
Corporate Governance in Capital Markets2العربية / اإلنجليزية

حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في االسواق المالية39
Corporate Governance & Corporate social responsibility (CSR) in Financial markets3العربية / اإلنجليزية

االمتثال، حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر40
Compliance, Corporate Governance & Risk management3العربية / اإلنجليزية

حوكمة الشركات: التنفيذ والقياس الفعال41
Corporate Governance: Effective Implementation and Measurement3اإلنجليزية

التداخل بين الحوكمة واالمتثال في االسواق المالية42
Corporate Governance intersection with Compliance in financial markets2العربية / اإلنجليزية

المقاصة والتسوية واإليداع43
Clearing, Settlement and Depository2العربية / اإلنجليزية

تقييم فعالية االستثمار44
Investment Performance Evaluation2اإلنجليزية

االستثمار في صناديق االستثمار الجماعي45
Investing in Collective Investment Schemes3العربية / اإلنجليزية

االندماج واالستحواذ46
Merger & Acquisition2اإلنجليزية

إدارة المحافظ واألصول47
Portfolio & Asset Management3العربية / اإلنجليزية

إدارة عالقات المستثمر48
Investor Relations2اإلنجليزية

الذكاء العاطفي49
Emotional Intelligence2العربية / اإلنجليزية

القيادة50
Leadership2العربية / اإلنجليزية

المرأة القائدة51
Women in Leadership2العربية / اإلنجليزية

الذكاء الوجداني للقادة52
Emotional intelligence of leaders3العربية

إدارة ضغوط العمل53
Work Pressure Management2العربية

إدارة اإلجهاد في مكان العمل54
Workplace stress management2العربية

مهارات العرض والتقديم والتأثير على الجمهور55
Presentation skills and impact on the audience2العربية

مهارات االتصال والتواصل وبناء وقيادة فرق العمل56
Communication, and building and leading teams skills3العربية
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خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمرين
�سم��ن حم��ور تعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمر، �سم��ن حم��ور تعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمرين، 
قامو���س  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  الحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  اأ�س��درت 
اأن  بع��د  وذل��ك  الفرن�س��ية  باللغ��ة  ا�س��تخدامًا  االأك��رث  املالي��ة  امل�سطلح��ات 
اأ�سدرت��ه باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزي��ة الع��ام املا�سي، وبذلك �س��يغطي قامو���س 
امل�سطلح��ات املالي��ة اللغ��ات العربي��ة واالإجنليزي��ة والفرن�س��ية. ومم��ا يذك��ر ب��اأن 
اإ�ساف��ة اللغ��ة الفرن�س��ية للقامو���س ق��د ج��اء مبب��ادرة م��ن جلن��ة تنظي��م عملي��ات 
البور�س��ة ومراقبته��ا اجلزائري��ة وبالتع��اون م��ع اأع�س��اء االحت��اد. كم��ا يذك��ر اأن 

ت��ي بالتزام��ن م��ع اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي ال��ذي حتتفل ب��ه املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة والهيئات  اإ�س��دار ه��ذا القامو���س ياأ
واالأ�س��واق املالي��ة العاملي��ة وذل��ك يف �س��وء اأهمي��ة ا�س��تمرار اجله��ود الرامي��ة حلماي��ة امل�س��تثمرين وتعزي��ز كفاءة و�س��فافية اأ�س��واق را���س 

املال.

سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة العربية والدولية
:AMERC 1(  االجتماع ال�سنوي ال� 42 للجنة

عق��دت اللجن��ة االإقليمي��ة الإفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC املنبثقة ع��ن املنظمة الدولي��ة لهيئات 
االأوراق املالي��ة IOSCO اجتماعه��ا ال�س��نوي مبدين��ة الكوي��ت ي��وم 22 / 01 / 2019 مب�س��اركة هيئات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة واأع�س��اء اللجن��ة واأم��ن ع��ام منظمة االأي�س��كو وكذلك م�س��اركة االأم��ن العام 
لالحت��اد. وناق�س��ت اللجن��ة اأه��م التحديات التي تواجه اأ�س��واق امل��ال يف املرحلة احلالية وكذلك �س��بل 
مواجه��ة ه��ذه املخاط��ر والتحدي��ات وخا�سة ما يتعل��ق منه��ا بالتط��ورات املرتبط��ة بالتكنولوجيا املالية 
وا�سطراب��ات االأ�س��واق املالي��ة الناجمة ع��ن املتغرات االقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية التي ي�س��هدها العامل.

2( املوؤمتر العاملي للبور�سات 2019:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة باأعم��ال املوؤمت��ر العاملي للبور�س��ات الذي عقد مبدين��ة بروت يومي 
26 و27 فرباير مب�س��اركة عدد من هيئات الرقابة واالأ�س��واق املالية واجلهات ذات العالقة. 

وق��د ناق���س املوؤمت��ر عدد من الق�سايا التي تهم اأ�س��واق را���س املال، وقد تراأ���س االأمن العام 
لالحت��اد جل�س��ة العم��ل املتعلق��ة بكيفي��ة تعام��ل هيئ��ات الرقابة م��ع التحديات الت��ي توؤثر على 
اأداء االأ�س��واق املالي��ة وم��ا يرتب��ط منها م��ن ت�س��ريعات حيث اأكد عل��ى اأهمي��ة التعاون ما بن 
هيئ��ات الرقاب��ة واالأ�س��واق املالية ومقدم��ي اخلدمات املالي��ة وتقدمي الدعم الالزم لت�س��جيع 

تط��ور اأ�س��واق را���س املال مبا يخ��دم القطاع املايل وكذل��ك اأهمية مواكبة الت�س��ريعات ملث��ل هذا التطور.

3(    االحتاد يوقع مذكرة تفاهم مع املركز االإ�سالمي الدويل لل�سلح والتحكيم:

وق��ع احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة واملرك��ز االإ�س��المي ال��دويل لل�سل��ح والتحكي��م مذك��رة تفاه��م لتب��ادل اخل��ربات واملعرفة يف 
جم��ال التحكي��م بق�ساي��ا التموي��ل االإ�س��المي. ووق��ع املذك��رة الت��ي جاءت عل��ى هام���س انعقاد املوؤمتر الثاين الأ�س��واق راأ���س امل��ال العربية 
ح��ول تعزي��ز ال�س��فافية واالبت��كار امل��ايل ال��ذي نظم��ه احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتع��اون م��ع هيئ��ة االأوراق املالي��ة، رئي���س 
االحتاد معايل حممد �سالح احلوراين، وعن املركز ع�سو جمل���س االإدارة �س��عادة مو�س��ى �س��حادة. وتاأتي مذكرة التفاهم مع املركز كونه 
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اأح��د اجله��ات الت��ي تعن��ى بق�سايا التموي��ل االإ�س��المي، خ�سو�سا يف جمال 
وته��دف  وال�سك��وك،  االإ�س��المية  التموي��ل  ب��اأدوات  املرتبط��ة  النزاع��ات 
اال�س��رتاتيجية  االأه��داف  لتحقي��ق  البن��اءة  وال�س��راكة  التع��اون  تفعي��ل  اإىل 
امل�س��رتكة للطرف��ن، وتعزي��ز ال�س��راكة والعمل على تفعي��ل جماالت التعاون 
ذات االهتم��ام امل�س��رتك التي تعن��ى بدعم التحكيم واالقت�ساد االإ�س��المي، 
وخا�سة التعاون يف جمال بناء القدرات الذاتية والتدريب والت�س��اور ب�س��اأن 

تعزي��ز �سناع��ة االأوراق املالية امل�س��تندة اإىل اأحكام ال�س��ريعة االإ�س��المية.

4( اجتماع فريق عمل منظمة التعاون االقت�سادية والتنمية OECD املعني بحوكمة ال�سركات يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا :

بحوكم��ة  املعن��ي   OECD والتنمي��ة  االقت�سادي��ة  التع��اون  منظم��ة  عم��ل  فري��ق  عق��د 
املنظم��ة  مق��ر  يف  اجتماع��ًا  اأفريقي��ا  و�س��مال  االأو�س��ط  ال�س��رق  منطق��ة  يف  ال�س��ركات 
بباري���س يوم��ي 17 و18 اإبري��ل / ني�س��ان 2019 ناق���س خالله اتخاذ اإج��راءات حلوكمة 
حم��رك  ب�سفته��ا  اأفريقي��ا  و�س��مال  االأو�س��ط  ال�س��رق  منطق��ة  يف  الر�س��يدة  ال�س��ركات 

لال�س��تثمار والنم��و االقت�س��ادي. كم��ا ناق���س االجتم��اع كذل��ك اتخ��اذ اإج��راءات لزي��ادة ال�س��فافية واالإف�س��اح وحتقي��ق الت��وازن م��ا ب��ن 
اجلن�س��ن GENDER BALANCE  يف قي��ادة ال�س��ركات وتنفي��ذ التغي��ر لتح�س��ن حوكم��ة ال�س��ركات للموؤ�س�س��ات اململوك��ة م��ن احلكومة 
)SOES( اإ�ساف��ة اإىل تطبي��ق مب��ادئ جمموع��ة دول الع�س��رين / منظم��ة التع��اون االقت�س��ادي والتنمية OECD-G20 . ه��ذا باالإ�سافة 
اإىل مناق�س��ة اخلط��وات امل�س��تقبلية للتع��اون ب��ن اقت�س��ادات دول منظم��ة التع��اون االقت�سادي والتنمية ومنطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال 
اأفريقي��ا. �س��ارك االأم��ن الع��ام لالحت��اد، جلي��ل طري��ف، باالجتماع من خ��الل عر�س تقدمي��ي للجل�س��ة الثانية م��ن االجتماع ح��ول حتفيز 
تنفي��ذ ال�سيا�س��ات لتح�س��ن الو�س��ول اإىل را���س امل��ال حي��ث تط��رق اإىل العقب��ات الرئي�س��ية التي تعي��ق تنفي��ذ ال�سيا�س��ات اخلا�س��ة بتعزيز 
املوؤ�س�س��ات  ق��درة  ال��دويل يف حت�س��ن  التع��اون  اأفريقي��ا ودور  االأو�س��ط و�س��مال  ال�س��رق  امل��ال يف منطق��ة  اأ�س��واق  اإىل  الو�س��ول  اإمكاني��ة 
الرئي�س��ية عل��ى ت�س��جيع اأ�س��واق امل��ال وزي��ادة قدرته��ا، باالإ�ساف��ة اإىل بح��ث اال�س��رتاتيجيات القائم��ة لزي��ادة تطوير قاع��دة امل�س��تثمرين 
مبنطق��ة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا. كم��ا ا�س��تعر�س االأم��ن الع��ام اأه��م التطورات يف اأ�س��واق امل��ال العربية م��ن املنظ��ور الرقابي 
وكذل��ك االإج��راءات الت��ي اتخذته��ا هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق بحماي��ة امل�س��تثمرين وحق��وق االأقلي��ة وتعزي��ز االإف�س��اح 
وال�س��فافية باأ�س��واق امل��ال العربي��ة مب��ا يف ذل��ك تعام��الت االأطراف ذوي العالق��ة باالإ�ساف��ة اإىل اأهمية اإزالة املعوق��ات املتعلق��ة بالو�سول 

.SMES اإىل التموي��ل ال��الزم لل�س��ركات ال�سغرة واملتو�س��طة

5(  موؤمتر تطوير القطاع املايل ال�سعودي:

اختت��م موؤمت��ر القط��اع امل��ايل ال��ذي عق��د مبدين��ة الريا���س يوم��ي 24 و25 اأبري��ل 
يف  اال�س��تثمارية  االأه��داف  عل��ى  ال�س��وء  �س��لط  حي��ث  اأعمال��ه،   2019 ني�س��ان   /
القط��اع امل��ايل ال�س��عودي واأه��م االجن��ازات الت��ي مت حتقيقه��ا وخا�س��ة ان�سم��ام 
ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية اإىل موؤ�س��رات االأ�س��واق النا�س��ئة وارتف��اع ترتي��ب اململكة 
يف موؤ�س��ر حوكمة امل�س��اهمن �سم��ن تقرير التناف�س��ية العامل��ي ال�سادر عن املنتدى 
ي��ة اململكة 2030،  االقت�س��ادي العامل��ي. وق��د نظ��م املوؤمت��ر �س��ركاء برنامج تطوي��ر القطاع املايل ال��ذي ميثل اأح��د الربامج الرئي�س��ية لروؤ
ممثل��ة ب��وزارة املالي��ة وموؤ�س�س��ة النق��د العربي ال�س��عودي وهيئة ال�س��وق املالية، حيث �س��هد املوؤمتر م�س��اركة نخبة من ال�س��خ�سيات املوؤثرة 

يف قط��اع امل��ال واالأعم��ال. كما �س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد به��ذا احلدث ممثلة باالأم��ن العام لالحتاد.
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6(    انعقاد االجتماعات ال�سنوية للجنة االأ�سواق النا�سئة والنمو GEMC لعام 2019:

ال�س��نوي  وموؤمتره��ا  اجتماعه��ا   )GEMC( والنم��و  النا�س��ئة  االأ�س��واق  جلن��ة  عق��دت 
�س��بتمرب   20  -  19 الف��رتة  خ��الل  رو�س��يا  بطر�س��برغ،  �س��انت  مدين��ة  يف   2019 لع��ام 

2019، مب�س��اركة هيئ��ات االأوراق املالي��ة االأع�س��اء باللجن��ة وع��دد م��ن اأع�س��اء احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة واالأمان��ة العام��ة 

لالحت��اد. ناق�س��ت اللجن��ة ع��دًدا م��ن الق�ساي��ا املتعلق��ة بالتكنولوجي��ا املالية FINTECH يف االأ�س��واق النا�س��ئة وا�س��تخدامات االبتكارات 
 SANDBOXES التكنولوجي��ة يف تط��ور االأ�س��واق املالي��ة، مب��ا يف ذل��ك تعزي��ز مراك��ز االخ��رتاع واالإط��ار الرقاب��ي املتعل��ق باحلا�سن��ات
وامل�س��رعات التكنولوجي��ة ACCELERATORS. كم��ا ناق�س��ت اللجن��ة التموي��ل امل�س��تدام يف االأ�س��واق النا�س��ئة والتقري��ر املن�س��ور حديًث��ا 
��ا تط��ورات ال�س��وق والتحديث��ات التنظيمي��ة من قب��ل اأع�س��اء GEMC  وخا�سة املب��ادرات الوطنية  يف ه��ذا ال�س��دد. ناق�س��ت اللجن��ة اأي�سً
DIGITAL ASSETS ومب��ادرات املتعلق��ة بالعم��الت  املتعلق��ة باالأ�س��ول امل�س��فرة وكذل��ك االإط��ار التنظيم��ي لالأ�س��ول الوطني��ة الرقمي��ة 
الرقمي��ة. واأ�س��ارت اللجن��ة اإىل مب��ادرات لتوف��ر دع��م اأك��رب الأع�س��اء االأ�س��واق النا�س��ئة حي��ث مت تق��دمي عر���س ح��ول امل�س��اعدة الفني��ة 
ل�سن��دوق النق��د ال��دويل م��ع منظم��ي االأوراق املالي��ة، مب��ا يف ذلك االأمن االإلك��رتوين واإدارة االأزمات وحتلي��ل خماطر اال�س��تقرار املايل. 
كم��ا ناق���س اأع�س��اء اللجن��ة جه��ود منظمة ال� IOSCO يف جمال بناء الق��درات الذاتية وردود فعل ونتائج مب��ادرات بناء القدرات الذاتية 
عل��ى اأع�س��اء جلن��ة االأ�س��واق النا�س��ئة والنم��و GEMC. كما عق��د على هام���س االجتماعات ال�س��نوية للجنة ور�س��ة عمل ح��ول "بناء مرونة 

مالي��ة لبيئ��ة متغ��رة - متك��ن القي��ادة"، حيث مت تقدمي عدد من احل��االت العملية بهذا ال�س��اأن.

7(     ملتقى الكوم�سيك الثامن ملنظمي اأ�سواق راأ�س املال:

امللتق��ى   "COMCEC" االإ�س��المي  التع��اون  ملنظم��ة  والتج��اري  االقت�س��ادي  للتع��اون  الدائم��ة  اللجن��ة  عق��دت 
الثام��ن ملنظم��ي اأ�س��واق راأ���س امل��ال ال��ذي نظمت��ه وذل��ك مبدين��ة ا�س��طنبول ي��وم 26/09/2019، حي��ث ناق���س 
امللتق��ى ع��دد م��ن الق�ساي��ا املرتبط��ة بتنمي��ة ال�س��وق والتموي��ل االإ�س��المي وحم��و االأمي��ة املالي��ة وبن��اء القدرات 
يف ال��دول االأع�س��اء ودور اجله��ات التنظيمي��ة يف ه��ذه املج��االت. كم��ا ا�س��تعر�ست اللجن��ة اآخر التط��ورات على 
ال�سعي��د التنظيم��ي والرقاب��ي وامل��ايل للبل��دان االأع�س��اء يف امللتق��ى. وق��د �س��ارك بامللتق��ى ع��دد م��ن هيئ��ات 

الرقاب��ة واملنظم��ات الدولي��ة االأع�س��اء باللجنة، كما �س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد باأعم��ال امللتقى.

8(  حلقة نقا�سية حول اأ�سواق امل�ستقات املالية:

عق��دت جمموع��ة ال��� )CME( حلقة نقا�س��ية حول اأ�س��واق امل�س��تقات املالية 
مبنطق��ة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا يف مدين��ة دبي يوم 5/11/2019 

وبالتع��اون م��ع مرك��ز دب��ي املايل العاملي DIFC ومب�س��اركة عدد من اخل��رباء واملخت�سن وممثل��ي البنوك وال�س��ركات املالية اال�س��تثمارية 
املحلي��ة والدولي��ة. وق��د مت خ��الل اللق��اء ا�س��تعرا�س اآخ��ر التط��ورات الدولية يف جم��ال امل�س��تقات املالية والدور ال��ذي تلعب��ه جمموعة ال� 
)CME( باعتباره��ا م��ن اأك��رب االأ�س��واق العاملي��ة يف جم��ال امل�س��تقات املالي��ة. و�س��ارك االأمن الع��ام لالحتاد، جلي��ل طريف، يف اجلل�س��ة 
الرئي�س��ية للحلقة النقا�س��ية حيث ا�س��تعر�س اأهم التطورات التي �س��هدتها اأ�س��واق را���س املال العربية واجلهود التي تبذلها هذه االأ�س��واق 
 ETFS يف جم��ال حتدي��ث اأ�س��واق امل��ال يف خمتل��ف املج��االت مب��ا يف ذل��ك ا�س��تحداث اأدوات مالية جدي��دة ك�سنادي��ق تداول املوؤ�س��رات

وغره��ا م��ن امل�س��تقات املالي��ة، كما اأ�س��ار اإىل اأهم التحدي��ات التي تواجهها اأ�س��واق امل��ال العربية يف هذا املجال.

9(  موؤمتر معهد التمويل الدويل حول ال�سمول املايل:

ح��ول  موؤمت��ر   INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE ال��دويل  التموي��ل  معه��د  عق��د 
ال�س��مول امل��ايل الرقم��ي DIGITAL FINANCIAL INCLUSION يف مدين��ة القاه��رة مب�س��اركة ع��دد 
م��ن اخل��رباء واملخت�س��ن واملوؤ�س�س��ات االإقليمي��ة الدولي��ة واملهتم��ن مبو�س��وع ال�س��مول امل��ايل باالإ�سافة 
اإىل م�س��اركة االأمان��ة العام��ة لالحت��اد. وق��د ناق���س املوؤمت��ر عدد م��ن الق�سايا الت��ي ته��م القطاع املايل 
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وخا�س��ة م��ا يرتب��ط منه��ا مبو�سوع ا�س��تخدام تقني��ات التكنولوجيا احلديث��ة يف تعزيز وبناء اأعم��ال قابلة لال�س��تمرار �سمن بيئة ت�س��ريعية 
�س��ليمة ومالئم��ة مم��ا ي�س��جع عل��ى تنمي��ة قط��اع االأف��راد واملوؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملتو�س��طة SMES. كم��ا ناق���س املوؤمت��ر التحدي��ات التي 
تواج��ه القط��اع امل��ايل واملرتبط��ة باالبت��كار وخا�س��ة ما يتعل��ق منها باالإط��ار الرقابي واأهمي��ة تعزيز التع��اون ما بن القط��اع املايل وقطاع 

التكنولوجي��ا واجله��ات الرقابية.

10(  االحتفال مبرور 10 �سنوات على تاأ�سي�س هيئة الرقابة املالية امل�سرية:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحتاد باالحتفال ال��ذي نظمته هيئ��ة الرقابة املالية امل�سرية مبنا�س��بة 
م��رور )10( �س��نوات عل��ى تاأ�سي�س��ها وذل��ك حت��ت رعاي��ة وح�س��ور رئي���س ال��وزراء وع��دد م��ن 
امل�س��وؤولن واملهتم��ن وممثل��ن املوؤ�س�س��ات املحلي��ة واالإقليمي��ة والدولية. وق��د نظم��ت الهيئة بهذه 
املنا�س��بة عدد من احللقات النقا�س��ية وور���س العمل ذات العالقة باأ�س��واق را���س املال. وناق�س��ت 
احللق��ات النقا�س��ية وور���س العم��ل ق�ساي��ا القط��اع امل��ايل واحل�س��ول عل��ى التموي��ل وتعبئ��ة التموي��ل مل�س��اريع التنمي��ة امل�س��تدامة والنم��و 
ث��ر التكنولوجي��ا اجلديدة واالبتكار على اأ�س��واق  ث��ار ا�س��تخدام التكنولوجي��ا بالقط��اع امل��ايل وخا�س��ة م��ا يتعلق باأ ال�س��امل باالإ�ساق��ة اإىل اآ
امل��ال وعل��ى املخاط��ر والتحدي��ات التي تواج��ه اجلهات الرقابية عل��ى القطاع املايل جراء تزايد توظي��ف التكنولوجي��ا اجلديدة يف القطاع 

املايل.

سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد خالل ع��ام 2019 باعداد التقارير والدرا�س��ات التالي��ة، وذلك بع��د اأن مت عر�سها خالل اجتماع جمل���س 

االحت��اد الثال��ث ع�س��ر الذي عق��د مبدينة َعمان. وميك��ن تلخي�س اأه��م التقارير والدرا�س��ات مبا يلي: 

1(  اإ�سدار عدد من القواعد اال�سرت�سادية املتعلقة بتحقيق االن�سجام والتقارب بن ت�سريعات الدول االأع�ساء:

اأ�س��در احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية عدد م��ن القواعد اال�سرت�س��ادية املتعلق��ة بتحقيق االن�س��جام والتقارب بن ت�س��ريعات الدول 
االأع�س��اء، حي��ث تن��درج ه��ذه القواع��د �سمن اأه��داف ومبادرات اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد للفرتة 2016 – 2020. وق��د قام فريق 
العم��ل املكل��ف باإع��داد ه��ذه القواع��د بالتع��اون مع االأمان��ة العامة لالحتاد وذلك يف �سوء قرار جمل���س االحت��اد بهذا ال�س��اأن يف اجتماعه 
الث��اين ع�س��ر ال��ذي عق��د يف مدين��ة ب��روت، وبعد االأخ��ذ بعن االعتب��ار تو�سيات جمل���س االحت��اد به��ذا ال�س��اأن يف اجتماعه الثالث ع�س��ر 

ال��ذي عق��د يف مدين��ة َعّمان واملالحظات الواردة م��ن اأع�ساء االحتاد.

وتتمث��ل ه��ذه املب��ادرات يف اع��داد قواع��د ا�سرت�س��ادية ل��� "اإف�س��اح ال�س��ركات املدرج��ة يف االأ�س��واق املالي��ة"، "احل��د االأدن��ى للمتطلب��ات 
الواج��ب توافره��ا يف ال�س��ركات العامل��ة باأ�س��واق امل��ال"، و"االإ�س��دار واالإدراج يف االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة"، باالإ�ساف��ة اإىل "دلي��ل ح��ول 
االإج��راءات الواج��ب اتباعه��ا للح��د م��ن خمالف��ة الت��داول بن��اء عل��ى املعلوم��ات الداخلي��ة". ومب��ا يتنا�س��ب م��ع املعاي��ر الدولي��ة واأف�س��ل 

املمار�س��ات يف هذه املجاالت.

ومم��ا يذك��ر ب��اأن اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد ق��د اأك��دت ب��اأن اإ�سدار مث��ل ه��ذه القواع��د �س��يكون ب�سف��ة ا�سرت�س��ادية ت�س��اعد الدول 
االأع�س��اء باالحت��اد عن��د اعتماده��ا على زيادة االن�س��جام والتقارب ب��ن الت�س��ريعات العربية مما ي�س��هم يف تعزيز ان�س��ياب اال�س��تثمارات 

بن ال��دول االأع�ساء باالحتاد.

وتتمث��ل هذه القواعد يف:
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قواع��د ا�سرت�س��ادية للح��د االأدن��ى للمتطلب��ات الواجب توافره��ا يف اجلهات العاملة باالأ�س��واق املالي��ة العربية

ت��ي اإ�س��دار القواع��د اال�سرت�س��ادية للح��د االأدن��ى للمتطلب��ات الواج��ب توافره��ا يف اجله��ات العاملة باالأ�س��واق املالي��ة العربية ا�س��تنادًا  ياأ
لق��رار جمل���س احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة ب�س��اأن تنفي��ذ اأه��داف ومب��ادرات اخلط��ة اال�س��رتاتيجية والت��ي كان اأح��د حماورها 
"االن�س��جام والتق��ارب ب��ن ت�س��ريعات ال��دول واالأع�س��اء واأنظمته��ا" به��دف و�س��ع قواعد ا�سرت�س��ادية لالرتق��اء بامل�س��توى املهن��ي للجهات 
العامل��ة باالأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، ويف �س��وء ق��رار جمل���س االحت��اد بهذا ال�س��اأن يف اجتماع��ه الثاين ع�س��ر الذي عق��د يف مدينة بروت، 
فق��د ق��ام فري��ق العم��ل املكل��ف باإعداد هذا الدلي��ل اال�سرت�س��ادي بالتعاون مع االأمان��ة العامة لالحت��اد بو�سع اإطار ع��ام للحد االأدنى من 

املتطلب��ات الواج��ب توافره��ا يف اجلهات العاملة يف االأ�س��واق املالية.

و�سم��ن ه��ذا االإط��ار، ق��ام فريق العم��ل املكلف با�س��تعرا�س الت�س��ريعات واالأنظم��ة النافذة لدى ال��دول االأع�ساء باالحتاد به��دف التو�سل 
اإىل احل��دود الدني��ا الواج��ب توافره��ا يف �س��ركات اخلدمات املالية العاملة باأ�س��واق امل��ال العربية، حيث مت �سياغ��ة دليل للعمل ب��ه ب�سفة 

ا�سرت�س��ادية وميث��ل احل��د االأدنى م��ن املتطلبات الت��ي يجب توافرها يف اجله��ات العاملة باالأ�س��واق املالية.

لي��ه ب��اأن ه��ذا الدليل ق��د اكتف��ى بو�سع اإطار ع��ام للح��د االأدن��ى للمتطلب��ات الواجب توافره��ا يف اجله��ات العاملة  ومم��ا جت��در االإ�س��ارة اإ
باالأ�س��واق املالي��ة دون اخلو���س يف التفا�سي��ل املرتبط��ة باأعمال االأوراق املالية واأن�س��طتها من حيث الوظائف واجبة الت�س��جيل اأو ال�س��روط 
واملوؤه��الت للوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل للجه��ات املرخ���س له��ا وغره��ا م��ن التفا�سي��ل املرتبط��ة بذل��ك. ويع��ود ذل��ك اإىل االخت��الف يف 

امل�س��ميات واال�س��تخدامات اللفظي��ة ل��دى اجله��ات الرقابية رغ��م اتفاقها يف املحت��وى وطبيعة عم��ل كل وظيفة. 

ت�سمن��ت القواع��د اال�سرت�س��ادية و�س��ع اإط��ار ع��ام ومب��ادئ �س��ارية عل��ى ال�س��ركات املرخ���س له��ا، وكذل��ك حتدي��د املعاي��ر الت��ي ت�سعها 
اجله��ات الرقابي��ة وتخ�س��ع له��ا ال�س��ركات املرخ�س��ة وتتمث��ل يف معاي��ر الق��درة واملالئم��ة واملعاي��ر املتعلق��ة باالأهلي��ة املالي��ة ومعاي��ر 
الكف��اءة ومعاي��ر النزاه��ة واالأمان��ة ومعاي��ر االمتث��ال ومعاي��ر الرتتيب��ات الواقي��ة م��ن ت�س��رب املعلوم��ات. كم��ا ت�سمن��ت معاي��ر خا�سة 

باأم��وال واأ�س��ول العمالء واأخ��رى خا�سة بالعالق��ة مع العمالء.

كم��ا غط��ت القواع��د اال�سرت�س��ادية اجلوان��ب املتعلق��ة بالوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل واملتطلب��ات العام��ة ملمار�س��ة االأعم��ال مب��ا يف ذل��ك 
االأ�س��خا�س  وم�س��وؤوليات  والتعدي��ل  والتغي��ر  الرتخي���س  وا�س��تمرار  الطل��ب  الرقابي��ة جت��اه  و�سالحي��ات اجله��ات  الرتخي���س  متطلب��ات 

امل�س��جلن واإلغ��اء الت�س��جيل و�سالحي��ات اجله��ات الرقابي��ة يف التدقيق على ح�س��ابات املن�س��اأة املرخ�س لها.

وت�سمن��ت القواع��د اأي�س��ًا اجلوان��ب املتعلق��ة باالحتفاظ بال�س��جالت والتوقف عن ممار�س��ة االأعمال واإلغ��اء الرتخي�س وكذل��ك العقوبات. 
كم��ا ت�سمن��ت القواع��د ملحق��ًا خا�س��ًا يتعل��ق بامل�س��تندات املطلوب��ة للرتخي�س ملمار�س��ة اأعمال االأوراق املالية.

قواع��د ا�سرت�س��ادية لالإ�سدار واالإدراج يف االأ�س��واق املالي��ة العربية

ت��ي اإ�س��دار القواع��د اال�سرت�س��ادية لالإ�س��دار واالإدراج يف االأ�س��واق املالي��ة العربية ان�س��جامًا مع اأه��داف احتاد هيئ��ات االأوراق املالية  ياأ
العربي��ة الرامي��ة اإىل االرتق��اء بامل�س��توى الت�س��ريعي والتنظيم��ي الأ�س��واق االأوراق املالي��ة العربية مب��ا يحقق العدال��ة والكفاءة وال�س��فافية، 
وكذل��ك العم��ل عل��ى توحي��د اجله��ود للو�س��ول اإىل م�س��تويات فعال��ة للرقاب��ة عل��ى املعامالت يف اأ�س��واق االأوراق املالي��ة العربي��ة ف�ساًل عن 
التع��اون والتن�س��يق امل�س��رتك ب��ن اأع�س��اء االحت��اد لتحقي��ق اأق�س��ى ق��در م��ن االن�س��جام والتواف��ق فيم��ا يتعل��ق بالقوان��ن واالأنظم��ة ذات 
ت��ي اإ�س��دار ه��ذه القواع��د ان�س��جامًا مع اأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأعوام 2016 – 2020، حي��ث هدفت  العالق��ة. كم��ا ياأ
اخلط��ة حت��ت حم��ور االن�س��جام والتق��ارب ب��ن ت�س��ريعات ال��دول االأع�س��اء واأنظمته��ا اإىل و�س��ع قواع��د ومب��ادئ ا�سرت�س��ادية لالإ�س��دار 

واالإدراج ل��دى اأع�ساء االحتاد.

و�سم��ن ه��ذا االإط��ار، ق��ام فري��ق العم��ل امل�س��كل م��ن قب��ل جمل���س االحت��اد يف اجتماع��ه الث��اين ع�س��ر ال��ذي عق��د يف مدين��ة ب��روت عام 
2018 بالتع��اون م��ع االأمان��ة العام��ة لالحت��اد باإعداد قواعد ا�سرت�س��ادية ومب��ادئ عامة تتعل��ق باالإ�سدارات االأولي��ة واالإدراج لدى الدول 

االأع�س��اء باالحت��اد، حي��ث ا�س��تند فري��ق العمل يف اإعداد هذه القواعد عل��ى اجلهود التي بذلت لدى ع��دد من اجلهات العربي��ة واالإقليمية 
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 )IOSCO( يف ه��ذا املج��ال، مب��ا يف ذل��ك االأمانة العامة ملجل���س التعاون ل��دول اخللي��ج العربية واملنظم��ة الدولية لهيئ��ات االأوراق املالية
باالإ�ساف��ة اإىل الت�س��ريعات الناف��ذة ل��دى اأع�ساء االحتاد وغرها.

وق��د ت�سمن��ت القواع��د املتعلق��ة باالإ�س��دار حتدي��د امل�س��تندات املتعلق��ة بالط��رح وتعين اأط��راف عملية الط��رح وكذلك و�سع اأح��كام تتعلق 
بالط��رح ال��ذي ال يحت��اج اإىل ن�س��رة اإ�س��دار وكذل��ك اإج��راءات الط��رح ون�س��ر املعلوم��ات. كم��ا ت�سمن��ت القواع��د ف�س��اًل خا�س��ًا بقواع��د 
اإ�س��دار وح��ذف �سنادي��ق اال�س��تثمار. اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالقواع��د املتعلق��ة ب��االإدراج فق��د ت�سمنت حتديد �س��روط االإدراج وتعلي��ق اأو اإلغاء 

االإدراج ور�س��وم االإدراج واإدراج ال�س��ندات واإدراج ال�سنادي��ق باالإ�ساف��ة اإىل و�س��ع قواع��د تتعلق باإدراج وتداول االإ�س��دارات االأجنبية.

ومم��ا يذك��ر ب��اأن اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد ق��د اأك��دت ب��اأن اإ�سدار مث��ل ه��ذه القواع��د �س��يكون ب�سف��ة ا�سرت�س��ادية ت�س��اعد الدول 
االأع�س��اء باالحت��اد عن��د اعتماده��ا على زيادة االن�س��جام والتقارب ب��ن الت�س��ريعات العربية التي حتك��م عمليات االإ�س��دار والطرح العام 

واالإدراج، مم��ا ي�س��هم يف تعزيز ان�س��ياب اال�س��تثمارات بن ال��دول االأع�ساء باالحتاد.

قواع��د ا�سرت�س��ادية الإف�ساح ال�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالي��ة العربية

ت�س��اهم اأنظم��ة االإف�س��اح يف �سم��ان ت��وازن االأ�س��واق املالي��ة وحماي��ة امل�س��تثمرين وزي��ادة الثق��ة لديه��م م��ن خالل الك�س��ف ع��ن املخاطر 
ث��ر عل��ى �سيا�س��ات ال�س��ركات، كم��ا متكن امل�س��تثمرين م��ن اتخاذ ق��رارات اال�س��تثمار يف الوقت املنا�س��ب مما  املتوقع��ة والت��ي ميك��ن اأن توؤ
ي�س��هم يف فاعلي��ة االأ�س��واق املالي��ة ويدع��م ن�س��بة ال�س��يولة املتوفرة وي�س��ّهل التوا�سل بن ال�س��ركات وامل�س��تثمرين. وميك��ن لنظام االإف�ساح 
الق��وي اأن ي�س��اعد يف ج��ذب روؤو���س االأم��وال وامل�س��تثمرين االأجان��ب واحلف��اظ عل��ى الثق��ة يف االأ�س��واق املالي��ة. ويف املقاب��ل، ف��اإن �سع��ف 
االإف�س��اح واملمار�س��ات غ��ر ال�س��فافة ميك��ن اأن يت�س��بب يف انع��دام الثقة واخت��الل توازن االأ�س��واق املالية، مما يوؤثر �س��لبًا على ال�س��ركات 

وامل�س��تثمرين وعل��ى االقت�ساد ب�س��كل عام.

وق��د مت خ��الل ال�س��نوات االأخ��رة تنظي��م عملية االإف�س��اح من قبل اجله��ات الرقابية، اإ�ساف��ة اإىل اإ�سدار عدد من املعاي��ر والقواعد من 
قب��ل املنظم��ات الدولي��ة ذات العالقة باأ�س��واق املال على غ��رار منظمة التعاون االقت�س��ادي والتنمية )OECD( واملنظم��ة الدولية لهيئات 
االأوراق املالي��ة )IOSCO( وجمل���س اخلدمات املالية االإ�س��المية )IFSB( الذي اأ�س��در القواع��د املتعلقة باإف�ساح��ات ال�سكوك وبرامج 

اال�س��تثمار اجلماعي االإ�س��المي.

ويف اإط��ار ا�س��تمرار تو�س��ع ع��دد الت�س��ريعات املتعلق��ة باالإف�س��اح، ميك��ن مالحظ��ة تداخلها وع��دم ات�س��اقها و�سع��ف فعاليته��ا. لذلك فاإن 
اإ�س��دار مب��ادئ ا�سرت�س��ادية خا�س��ة باالإف�س��اح ميك��ن اأن جتع��ل الت�س��ريعات لدى الدول االأع�س��اء باحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
اأق��وى واأك��رث فاعلي��ة، م��ع العم��ل عل��ى ت�س��جيع االإف�ساح الطوع��ي لل�س��ركات باالإ�ساف��ة اإىل االإف�ساح االإلزام��ي الذي حتدده الت�س��ريعات. 
فف��ي �س��وء التج��ارب الدولي��ة يف هذا املجال، يالح��ظ باأن هناك قي��ودًا على االإف�ساح االإجب��اري الذي يطب��ق باالعتماد على الت�س��ريعات 
الت��ي ال ميك��ن اأن تغط��ي عملي��ًا جمي��ع املعلوم��ات التي يجب االإف�س��اح عنها، لذلك يعت��رب االإف�ساح االإلزامي هو احلد االأدن��ى، ويجب على 

ال�س��ركات اأن تف�س��ح طوعي��ًا عن اأك��رث مما هو مطل��وب مبوجب الت�س��ريعات النافذة.

و�سم��ن ه��ذا االإط��ار، ب��داأ احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتح�سر الإع��داد قواعد عامة موح��دة لالإف�س��اح والت��داول بناء على 
املعلوم��ات الداخلي��ة العتماده��ا م��ن قب��ل اأع�ساء االحتاد. وقد مت ادراج ه��ذه القواعد �سمن اإط��ار تنفيذ مبادرات اخلّطة اال�س��رتاتيجية 
لالحت��اد للف��رتة 2016 – 2020، وذل��ك �س��عيا لتحقي��ق اأه��داف االحت��اد الرامي��ة اإىل االرتق��اء بامل�س��توى الت�س��ريعي والتنظيمي الأ�س��واق 
االأوراق املالي��ة العربي��ة مب��ا يحق��ق العدال��ة والكف��اءة وال�س��فافية، وتوحيد اجله��ود للو�سول اإىل م�س��تويات فعال��ة للرقابة عل��ى املعامالت 

يف اأ�س��واق االأوراق املالي��ة العربي��ة وحتقي��ق اأق�س��ى قدر من االن�س��جام والتواف��ق فيما يتعل��ق بالقوان��ن واالأنظمة ذات العالقة.

وق��د مت اع��داد ه��ذه القواع��د م��ن قبل جلن��ة العمل املكلف��ة بو�سع قواع��د عام��ة لالإف�ساح لل�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالي��ة العربية 
بالتع��اون م��ع االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة، وا�س��تنادا اإىل اأف�س��ل املمار�س��ات الت��ي يت��م اعتمادها م��ن اأع�ساء 
االحت��اد وعل��ى ال�سعي��د ال��دويل. كم��ا مت االعتماد عل��ى نتائج عدد من امل�س��وحات والدرا�س��ات التي �س��درت عن االأمان��ة العامة لالحتاد 
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واملتعلق��ة بال�س��فافية وحوكم��ة ال�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالية العربية، والقواع��د املتعلقة بال�س��فافية وحوكمة ال�س��ركات واالإف�ساح 
ال�س��ادرة ع��ن ع��دد من اجله��ات االإقليمي��ة والدولي��ة مثل جمل���س التعاون ل��دول اخللي��ج العربية ومنظم��ة التع��اون االقت�س��ادي والتنمية 
 )ICGN( وال�س��بكة الدولي��ة للحوكمة )BIS( وبنك الت�س��ويات الدولية )IOSCO( واملنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالية )OECD(

.)IFSB( وجمل���س اخلدمات املالية االإ�س��المية

وت�سمن��ت القواع��د اجلوان��ب املتعلق��ة باالإف�س��اح ع��ن املعلوم��ات املالي��ة واالإف�س��اح يف تقري��ر جمل���س االإدارة واالإف�س��اح ع��ن االأح��داث 
بالتعام��ل  املتعلق��ة  القواع��د  ع��ن  ف�س��ل  تخ�سي���س  كم��ا مت  امل�س��تمر.  واالإف�س��اح  املالي��ة  االأوراق  املتعل��ق مبلكي��ة  واالإف�س��اح  اجلوهري��ة 
الداخل��ي، وكذل��ك الغرام��ات واالإنف��اذ، وت�سمن��ت القواع��د ف�س��اًل خا�سًا يتعل��ق باالأحداث واملعلوم��ات التي ت�س��تجد على اأعمال ال�س��ركة 
واإدارته��ا ومركزه��ا امل��ايل والت��ي يج��ب االإف�س��اح عنه��ا. كم��ا ت�سمن��ت القواع��د ملخ�سًا خا�س��ًا مت مبوجب��ه حتديد االأح��داث واملعلومات 
الت��ي يت��م االإع��الن عنه��ا م��ن خ��الل االإف�ساح امل�س��تمر. ومما يذك��ر باأنه قد مت اإ�س��دار دليل حول االإج��راءات الواجب اتباعه��ا للحد من 

خمالف��ة الت��داول بن��اء عل��ى املعلومات الداخلي��ة والنم��اذج امل�س��تخدمة لالإف�ساح عن املعلوم��ات الداخلية.

2( قامو�س امل�سطلحات املالية االأكرث ا�ستخدامًا باالأ�سواق املالية العربية:

اأ�س��درت االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئات االأوراق املالية العربية قامو���س امل�سطلحات املالية االأكرث ا�س��تخدامًا باللغة الفرن�س��ية وذلك بعد اأن 
اأ�سدرت��ه باللغت��ن العربية واالإجنليزية العام املا�سي، وبذلك �س��يغطي قامو���س امل�سطلح��ات املالية اللغات العربية واالإجنليزية والفرن�س��ية. 
ومم��ا يذك��ر ب��اأن اإ�سافة اللغة الفرن�س��ية للقامو���س قد ج��اء مببادرة من جلنة تنظي��م عمليات البور�س��ة ومراقبتها اجلزائري��ة وبالتعاون مع 
اأع�س��اء االحت��اد. كم��ا يذك��ر اأن اإ�س��دار هذا القامو���س ياأت��ي بالتزامن مع اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي الذي حتتفل ب��ه املنظمة الدولي��ة لهيئات 
االأوراق املالي��ة IOSCO والهيئ��ات واالأ�س��واق املالي��ة العاملي��ة وذل��ك يف �س��وء اأهمية ا�س��تمرار اجله��ود الرامية حلماي��ة امل�س��تثمرين وتعزيز 

كفاءة و�س��فافية اأ�سواق را�س املال.

ثامنًا: المطبوعات والنشر
قامت االأمانة العامة باإ�سدار التقرير ال�س��نوي الثاين ع�س��ر الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، وذلك بعد اأن مت اعتماده من قبل جمل���س االحتاد 
يف اجتماعه االأخر الذي عقد مبدينة عَمان �س��هر مار���س املا�سي 2019، وي�س��ر التقرير ال�س��نوي لالحتاد اإىل اأهم اأن�س��طة االأع�ساء يف جماالت 

الت�سريعات والرقابة على االأ�سواق واالإنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون الدويل، باالإ�سافة اإىل اأبرز االأعمال املنجزة من قبل االحتاد.
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كم��ا ا�س��تمرت االأمان��ة العامة باإ�سدار اأعداد الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلية الأخب��ار االحتاد باللغت��ن العربية واالإجنليزية. تغطي الن�س��رة 
االإلكرتوني��ة اآخ��ر التط��ورات واالأحداث واالأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���س امل��ال العربية والدولي��ة من خمتلف اجلوان��ب وخا�سة فيم��ا يتعلق 
بالت�س��ريعات اجلدي��دة واالأح��داث الهام��ة واالإ�س��دارات اجلديدة واالإجراءات الت��ي اتخذته��ا هيئات االأوراق املالي��ة فيما يتعل��ق بالرقابة 
واالإف�س��اح واالإنف��اذ والتوعي��ة وتعلي��م امل�س��تثمرين وغرها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���س امل��ال. كما غطت الن�س��رة اأخبار االحتاد 
ن��ه قد مت خالل  لي��ه باأ واأخب��ار االأمان��ة العام��ة لالحت��اد والربام��ج وامل�س��اريع الت��ي تنفذه��ا يف خمتل��ف املج��االت. ومم��ا يج��در االإ�س��ارة اإ
ع��ام 2019 اإ�س��دار 4 اأع��داد م��ن الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلي��ة لالحت��اد. ومت توزي��ع الن�س��رة االإخباري��ة لالحت��اد عل��ى اأع�ساء االحتاد 
والبور�س��ات العربي��ة وع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمي��ة والدولي��ة واجله��ات االأخ��رى املهتم��ة باأ�س��واق را���س امل��ال العربي��ة. كم��ا 
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة باإ�س��دار امللخ���س ال�س��هري الأه��م االأخب��ار واالأح��داث املتعلق��ة باأع�س��اء احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
باالإ�ساف��ة الأه��م االأخب��ار واالأح��داث الدولي��ة ذات العالقة باأ�س��واق را���س امل��ال. كم��ا يت�سم��ن امللخ�س ال�س��هري رواب��ط اإلكرتوني��ة لتلك 
االأخب��ار واالأح��داث وذل��ك لت�س��هيل الو�س��ول اإليه��ا م��ن قب��ل اأع�س��اء االحت��اد وجمي��ع االأط��راف االأخ��رى واملعتم��ن باأ�س��واق را���س امل��ال 

لعربية. ا
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأينا

براأين��ا. ف��اإن البيان��ات املالي��ة املرفق��ة تع��رب ب�سورة عادلة وم��ن كافة النواح��ي اجلوهرية عن املرك��ز املايل الحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
)"االحتاد") كما يف 31 دي�سمرب 2019 وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعاير الدولية للتقارير املالية.

نطاق التدقيق

ت�سمل البيانات املالية لالحتاد ما يلي:

• بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2019. 
• بيان االأداء املايل لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ.

• بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ.
• اإي�ساحات حول البيانات املالية وت�سمل ملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

أساس الرأي

لق��د اأجرين��ا تدقيقن��ا وفقا ملعاير التدقيق الدولية. ويتم اإي�ساح م�س��وؤولياتنا وفقًا لهذه املعاير مبزيد من التف�سيل �سمن فقرة م�س��وؤوليات مدقق 
احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املدرجة �سمن تقريرنا.

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر اأ�سا�س منا�سب للراأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.

االستقاللية

اإنن��ا م�س��تقلون عن االحت��اد وفقًا للقواعد االأخالقية للمحا�س��بن املهنين ال�سادرة عن جمل���س املعاير االأخالقية الدولية للمحا�س��بن واملتطلبات 
االأخالقي��ة الت��ي تتعل��ق بتدقيقن��ا عل��ى البيانات املالية يف دول��ة االإمارات العربية املتح��دة. وقد التزمنا مب�س��وؤولياتنا االأخالقية االأخ��رى وفقًا لهذه 

املتطلبات والقواعد.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

اإن االإدارة م�س��وؤولة ع��ن اإع��داد البيان��ات املالي��ة وعر�سها ب�سورة عادلة وف��ق ا للمعاير الدولية للتقاري��ر املالية. وعن تلك الرقاب��ة الداخلية التي 
حتددها االإدارة على اأنها �سرورية لكي تتمكن من اإعداد بيانات مالية خالية من اأي اأخطاء جوهرية. �سواًء كانت نا�سئة عن احتيال اأو خطاأ.

وعند اإعداد البيانات املالية. فاإن االإدارة تعد م�س��وؤولة عن تقييم مدى قدرة االحتاد على اال�س��تمرار يف عمله التجاري واالإف�ساح - عند ال�سرورة 
- عن االأمور املتعلقة بهذه اال�ستمرارية. وكذلك ا�ستخدام مبداأ اال�ستمرارية املحا�سبي اإال اإذا كانت االإدارة تعتزم ت�سفية االحتاد اأو وقف اأن�سطته 

اأو مل يكن لديها اأي بديل واقعي �سوى القيام بذلك.

يتحمل القائمون على احلوكمة م�سوؤولية االإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية لالحتاد.
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مسؤولية مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

تتمثل اأهدافنا يف احل�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت البيانات املالية ككل خالية من االأخطاء اجلوهرية. �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو 
خطاأ. واإ�سدار تقرير مدقق احل�سابات الذي ي�سمل راأينا. يعد التاأكيد املعقول م�ستوًى عاليا من التاأكيد. ولكنه لي�س �سمانًا على اأن عملية التدقيق 
املنفذة وفقًا ملعاير التدقيق الدولية �ستك�سف دائما عن اأي خطاأ جوهري اإن وجد. وميكن اأن تن�ساأ االأخطاء من االحتيال اأو اخلطاأ. وتعترب جوهرية 
اإذا كان من املتوقع اإىل حد معقول اأن توؤثر تلك االأخطاء. اإفرادًا اأو اإجماال . على القرارات االقت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون على اأ�سا�س هذه 

البيانات املالية.

ويف اإطار عملية التدقيق املنفذة وفقا ملعاير التدقيق الدولية. فاإننا منار�س التقدير املهني ونتبع مبداأ ال�سك املهني طوال اأعمال التدقيق. كما اأننا 
نلتزم بالتايل:

• حتدي��د وتقيي��م خماط��ر االأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية. �س��واء كانت نا�س��ئة عن االحتيال اأو اخلطاأ. وت�سمي��م وتنفيذ اإجراءات التدقيق 

التي تالئم تلك املخاطر. واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر اأ�سا�سًا لراأينا. اإن خطر عدم الك�سف عن اأي اأخطاء جوهرية ناجتة عن 
االحتي��ال يع��د اأك��رب م��ن اخلطر الناجم عن اخلطاأ. حيث اأن االحتي��ال قد ينطوي على التواطوؤ اأو التزوير اأو احل��ذف املتعمد اأو التحريف اأو جتاوز 

الرقابة الداخلية.

• تكوين فهم حول �سوابط الرقابة الداخلية املتعلقة باأعمال التدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف. ولي�س لغر�س اإبداء راأي 
حول فعالية الرقابة الداخلية لالحتاد.

• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية وما يتعلق بها من اإف�ساحات االإدارة.

• معرف��ة م��دى مالءمة ا�س��تخدام االإدارة ملبداأ اال�س��تمرارية املحا�س��بي. وا�س��تنادًا اإىل اأدلة التدقي��ق التي يتم احل�سول عليها حتدي��د ما اإذا كان 

هناك عدم يقن مادي يتعلق باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثر �س��كوكًا كبرة حول قدرة االحتاد على اال�س��تمرار كمن�س��اأة عاملة. واإذا تو�سلنا اإىل 
وج��ود ع��دم يق��ن مادي. فاإننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدقق احل�س��ابات اإىل االإف�ساحات ذات ال�سلة يف البيان��ات املالية. اأو تعديل راأينا 
اإذا كانت تلك االإف�ساحات غر كافية. اإن اال�ستنتاجات التي نتو�سل لها تتوقف على اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق 

احل�سابات. ومع ذلك. فاإن االأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد تدفع االحتاد اإىل التوقف عن اال�ستمرار كمن�ساأة عاملة.

• تقيي��م العر���س ال�س��امل للبيان��ات املالي��ة ون�س��قها وحمتوياتها. مبا يف ذل��ك االإف�ساحات. وحتديد م��ا اإذا كانت البيانات املالي��ة متثل املعامالت 
واالأحداث ذات العالقة على النحو الذي ي�سمن العر�س العادل.

كم��ا نتوا�س��ل م��ع القائمن على احلوكمة فيما يتعلق. من ب��ن اأمور اأخرى. بنطاق وتوقيت التدقيق املقررين ونتائج التدقيق اجلوهرية. مبا يف ذلك 
اأي اأوجه ق�سور مهمة نحددها يف الرقابة الداخلية اأثناء تدقيقنا.

عن براي�س ووترهاو�س كوبرز
رامي �سرحان

�سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلن رقم 1152
اأبوظبي. االإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019 )درهم(2018 )درهم(
االإيرادات

883,200883,200ر�سوم ع�سوية
600,725605,360م�ساهمات البلد امل�سيف

1,006,8191,642,667اإيرادات التدريب
10,54612,924اإيرادات الفوائد

2,501,2903,144,151جمموع االإيرادات
امل�سروفات

)1,694,009()1,450,889(م�ساريف املوظفن
)1,390,216()866,954(م�ساريف عمومية واإدارية

انعكا�س / )كلفة( خم�س�س انخفا�س قيمة االأر�سدة امل�ستحقة من االأطراف 
)55,200(72,907ذات العالقة 

3,680-اإيرادات اأخرى
)3,135,745()2,244,936(جمموع امل�ساريف

الزيادة/ )النق�س( يف �سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام 
256,3548,406من العمليات

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2019 )درهم(2018 )درهم(
املوجودات

املوجودات غر املتداولة
19,4499,856معدات

موجودات متداولة
37,555105,632ذمم مدينة جتارية واأخرى

323,222321,666مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
1,798,2112,082,509اأر�سدة نقدية وبنكية

2,748,2812,509,807
2,767,7802,519,663جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات غر متداولة

484,747605,131خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفن
مطلوبات  متداولة

209,473352,721ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
306,540375,677مبالغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذوي عالقة

516,012728,398
1,000,7601,333,529جمموع املطلوبات

1,177,7281,186,134�سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019 )درهم(2018 )درهم(

921,3741,177,728الر�سيد يف 1 يناير

256,3548,406فائ�س/)عجز( ال�سنة

1,177,7281,186,134الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019 )درهم(2018 )درهم(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
256,3548,406فائ�س/)عجز( ال�سنة

تعديالت ب�سبب:
9,6439,643اال�ستهالك 

)12,924()10,546(اإيرادات الفوائد
55,200�سايف االنخفا�س )خ�سارة( / ا�سرتداد اأ�سول مالية

)441,600()72,907(خم�س�س االنخفا�س يف قيمة اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
117,024120,384خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفن

)260,891(299,568التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغرات يف راأ�س املال العامل
التغرات يف راأ�س املال العامل:

)68,078()16,437(ذمم مدينة جتارية واأخرى
387,957)198,295(مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

143,249)23(ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
24,03569,137مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة

108,848271,374�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

-)7,808(�سراء معدات
10,54612,924اإيرادات فائدة مقبو�سة

2,73812,924�سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

111,586284,298�سايف الزيادة/)النق�س( يف النقد وما يف حكمه
1,686,6251,798,211النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1,798,2112,082,509النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن
− تعديل تعليمات االإف�ساح	
− هيئة االوراق املالية تدعو �سركات اخلدمات املالية لتزويدها مبالحظاتها حول م�سودة تعديل 	

تعليمات تنظيم تعامل �سركات اخلدمات املالية بالبور�سات االجنبية ل�سنة 2017

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− تعديل قرار معاير االن�سباط املوؤ�س�سي وحْوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة	
− االأوراق املالية تتيح للم�ساهمن ت�سجيل احل�سور اإلكرتونيا والت�سويت عن بعد على بنود جدول 	

اأعمال اجلمعية العمومية والت�سويت على انتخاب واختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة
− اإقرار اآلية احت�ساب معاير املالءة املالية ل�سركة االإدارة ومدير اال�ستثمار	
− الهيئة تخطط الإطالق املوؤ�سر االأول من نوعه حلوكمة ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املحلية	
− تعديل النظام اخلا�س بالتداول واملقا�سة والت�سويات ونقل امللكية وحفظ االأوراق املالية	
− ا�سدار قرار ب�ساأن معاير املالءة املالية ملدير اال�ستثمار و�سركة االإدارة	
− جمل�س اإدارة الهيئة يعتمد نظام ن�ساط ع�سو التقا�س العام	
− تعديالت على اأنظمة هيئة االأوراق املالية وال�سلع	
− اجتماع املجل�س اال�ست�ساري للهيئة	
− االأوراق املالية ت�ستطلع راأي ال�سركاء يف ال�سناعة املالية يف م�سودة قرار ينظم االأ�سول امل�سفرة	
− االأوراق املالية تعر�س روؤيتها لتطوير اأ�سواق ال�سك�وك ف�ي منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− �سدور قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية ب�ساأن االإجراءات واملتطلبات املتعلقة باملُ�سدر املدرجة 	
اأوراقه املالية يف ال�سوق عند التقدم بطلب افتتاح اإجراء اإعادة التنظيم املايل وفقًا لنظام 

االإفال�س
− اعتماد الئحة حوكمة ال�سركات املعدلة وال�سوابط واالإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا 	

لنظام ال�سركات اخلا�سة ب�سركات امل�ساهمة املدرجة املعدلة ودليلها اال�سرت�سادي املعدل
− ن�سر قواعد طرح االأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ال�ستطالع مرئيات العموم	
− اعتماد التعليمات املنظمة لتملك امل�ستثمرين اال�سرتاتيجين االأجانب ح�س�سًا ا�سرتاتيجية يف 	

ال�سركات املدرجة
− تعديل نظام ال�سوق املالية	
− تعديل قواعد الطرح لرفع جاذبية ال�سوق وا�ستقطاب امل�سدرين االأجانب و�سركات ريادة 	

االأعمال و�سركات راأ�س املال اجلريء
− هيئة ال�سوق املالية ت�سدر دلياًل ا�سرت�ساديًا لالأمن ال�سيرباين لتعزيز الثقة يف ال�سوق املالية 	

واحلد من املخاطر يف معامالت االأوراق املالية
− هيئة ال�سوق املالية ت�سدر "وثيقة حقوق امل�ستثمر"	
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال حتدد مدة �سنتن لتجديد اعتماد مكاتب تدقيق احل�سابات	
− اإ�سدار الئحة اال�ستحواذ وال�سيطرة	
− تعليق العمل بال�سريبة على التوزيعات الربحية	
− الهيئة العامة ل�سوق املال تنتهي من اإعداد م�سودة الئحة قانون ال�سركات التجارية	

−هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطن هيئة �سوق راأ�س املال تقر جمموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع االأوراق املالية	
− ا�سدار جمموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع االأوراق املالية	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− اإ�سدار "نظام اخلدمات املالية"	
− اإ�سدار قواعد اإدراج ونظام حوكمة ال�سناديق اجلديد	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�ستطلع االآراء ب�ساأن م�سودة تعليماتها ملعيار كفاية راأ�س املال لالأ�سخا�س 	
املرخ�س لهم

− هيئة اأ�سواق املال ت�سدر تعليماتها ب�ساأن كفاية راأ�س املال لالأ�سخا�س املرخ�س لهم	
− هيئة اأ�سواق املال ت�سدر القرارات الالزمة لتوفر هيكل احل�سابات املجمعة وتقابل عمليات 	

احل�ساب الواحد للم�ستثمرين االأجانب

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− م�سروع قانون التمويل االإ�ستهالكي	
− اإ�سدار معاير املالءة املالية ل�سركات التاأجر التمويلي والتخ�سيم	
− اإ�سدار دلياًل تو�سيحَيا لنظام الت�سويت الرتاكمي النتخاب اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات 	

املقيد لها اأوراق مالية بالبور�سة وال�سركات العاملة يف االأن�سطة املالية غر امل�سرفية
− اإعداد ن�سخة حُمَدثة من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق را�س املال	
− الهيئة تعتمد مناذج القوائم املالية امللخ�سة	
− تفعيل اآلية اقرتا�س االأوراق املالية بغر�س البيع	
− تعديالت جديدة على قواعد قيد و�سطب االأوراق املالية	
− اعتماد منوذج العقد والنظام االأ�سا�سى ل�سركة بور�سة العقود االأجلة	
− م�سروع لتعديل بع�س االأحكام املنظمة ل�سناديق اال�ستثمار العقاري الواردة بالالئحة التنفيذية 	

لقانون �سوق راأ�س املال
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− �سدور القرار التنظيمى رقم 33 ل�سنة 2019 ب�ساأن �سروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة 	
ن�ساط بور�سات العقود االآجلة

− تعديل قواعد قيد و�سطب االأوراق املالية بالبور�سة امل�سرية	
− حتديد �سوابط ت�سكيل وا�سرتاطات ع�سوية جلان الرقابة ال�سرعية الإ�سدارات ال�سكوك 	

املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية
− حتديد �سوابط واإجراءات الطرح العام واخلا�س	
− ا�سدار الكتاب الدوري رقم )2( ل�سنة 2019 لتنظيم ا�ستخدام و�سائل الدفع غر النقدي يف 	

اإمتام املعامالت املالية لكافة اجلهات اخلا�سعة الإ�سراف ورقابة الهيئة واملتعاملن معها
− م�سروع تعديل قانون التمويل متناهي ال�سغر لي�سمل امل�سروعات املتو�سطة وال�سغرة	
− تي�سر اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركات القاب�سة	
− اإعداد م�سروع تعديل ت�سريعي الأحكام قانون االإيداع والقيد املركزي لالأوراق املالية	
− ا�سدار تعديالت على اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �سوق املال املنظمة لن�ساط �سناديق 	

اال�ستثمار العقاري
− قرار باإن�ساء مركز للتحكيم والت�سوية يف املنازعات النا�سئة فى املعامالت املالية غر امل�سرفية	
− الرقابة املالية ت�سدر دليل ا�سرت�سادي عن اإ�سدار ال�سكوك	
− �سدور قانون "تنظيم ممار�سة العمل االأهلى" اجلديد	
− امل�سروعات ال�سغرة واملتو�سطة مهياأة الإ�سدار �سندات الدين ق�سرة االأجل	
− تعديل النظام االأ�سا�سى لالحتاد امل�سرى لالأوراق املالية للحّد من �سيطرة املجموعات 	

املرتبطة
− الهيئة ت�سرتط متثيل املراأة يف جمال�س اإدارة ال�سركات املقيد يف البور�سة امل�سرية وال�سركات 	

العاملة يف االأن�سطة املالية غر امل�سرفية
− الرقابة املالية تعفى ال�سركات من وجوب تعديل انظمتها االأ�سا�سية الإدخال الت�سويت الرتاكمي	
− الرقابة املالية تعفى ُم�سِدرى ال�سندات اخل�سراء من 50 % من مقابل اخلدمات والفح�س	
− الرقابة املالية ت�سمح لالأ�سخا�س االعتبارية اخلا�سة مبزاولة ن�ساط �سناديق اال�ستثمار	
− ا�سدار النظام االأ�سا�سى الإحتادى ال�سركات العاملة يف ن�ساط التاأجر التمويلى والعاملة يف 	

ن�ساط التخ�سيم
− اإعادة تنظيم �سندوق حماية امل�ستثمر من املخاطر غر التجارية	
− خف�س مقابل اخلدمات على عمليات التداول بالبور�سة لالأوراق املالية املقيدة بن�سبة %41	
− جمل�س اإدارة الرقابة املالية يوافق على اإن�ساء املركز االقليمي للتمويل امل�ستدام بقرار جمهورى	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
−الر�ساميل ا�سدار الدليل العملي ملكافحة تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− هيئة االأوراق املالية ت�سدر تعميمًا ب�سرورة تزويدها بالتقارير الدورية للعام 2018	
− هيئة االأوراق املالية تلزم ال�سركات امل�سدرة بالك�سف عن اأي فروقات بن نتائج االأعمال 	

االأولية والبيانات املالية ال�سنوية
− متديد املهلة لل�سركات امل�ساهمة لت�سويب اأو�ساعها مبا يتوافق وتعليمات احلوكمة	
− تذكر ال�سركات امل�ساهمة ب�سرورة تزويد الهيئة بالبيانات والتقارير املالية ال�سنوية واملرحلية 	

وتقرير احلوكمة ومواعيد ونتائج اجتماعات الهيئة العامة باللغتن العربية واالإجنليزية
− 	XBLR تطبيق املرحلة التجريبية من نظام االإف�ساح االإلكرتوين
− هيئة االأوراق املالية تدعو اإىل اتخاذ اإجراءات تدقيق اإ�سافية ملكافحة غ�سيل االأموال ومتويل 	

االإرهاب
− هيئة االأوراق املالية ت�سدر تعميمًا لتحديث بيانات �سركات اخلدمات املالية ومعتمديها ودفع 	

الر�سوم وجتديد كفاالتها
− هيكلة مركز اإيداع االأوراق املالية لن مي�س حقوق امل�ساهمن واملتعاملن	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− هيئة االأوراق املالية وال�سلع و�سوق اأبوظبي العاملي و�سلطة دبي للخدمات املالية يطلقون نظام 	
االعرتاف املتبادل لرتخي�س ال�سناديق اال�ستثمارية وترويجها

− اإعداد درا�سة الأداء �سانع ال�سوق يف ا�سواق الدولة لتعزيز دوره وتعظيم اال�ستفادة من اآلياته	
− اإطالق نظام اخلدمات االإلكرتونية للهيئة	
− ت�سكيل فريق عمل م�سرتك ي�سم الهيئة واالأ�سواق وممثلي ال�سناعة لو�سع خارطة طريق دعم 	

�سانع ال�سوق
− اجلهات التنظيمية املالية يف االإمارات ت�سكل جمموعة عمل م�سرتك لتعزيز ممار�سات التمويل 	

امل�ستدام وتطوير الفر�س اال�ستثمارية

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية ترخ�س الأول من�ساأة ذات اأغرا�س خا�سة ملمار�سة ن�ساط اإ�سدار اأدوات 	
الدين

− اإطالق ال�سهادة الدولية يف اإدارة الرثوات واال�ستثمار املقدمة من املعهد املُْعتمد لالأوراق املالية 	
واال�ستثمار

− "هيئة ال�سوق املالية" ت�سمح لل�سركات املدرجة با�ستخدام خيار منوذج القيمة العادلة اأو اإعادة 	
التقييم لقيا�س العقارات والعقارات اال�ستثمارية اعتباًرا من مطلع العام 2022

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− صدور قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2019	
− صدور ملحق بقائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2019	
− بدء قبول طلبات اعتماد محكمين لدى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية	
− صدور التعميم رقم )23( الخاص بتمديد مهلة تقديم اإلفصاحات الربع األول لعام 2019 لقطاع المصارف	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال تد�سن نافذة للبالغات	
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سدر ت�سريحا مبدئيا الأول �سندوق لال�ستثمار العقاري 	

براأ�س مال 20 مليون ريال عماين
− تد�سن النظام االإلكرتوين لت�سجيل اأع�ساء جمال�س االإدارة	

−هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطن اإعادة ت�سكيل الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية لت�سمل املوؤ�س�سات اخلا�سعة لرقابة واإ�سراف �سلطة 	
النقد

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− بدء تنفيذ جتزئة االأ�سهم	
− دعوة لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية لاللتزام بنظام حوكمة ال�سركات	
− االإعالن عن اكتمال جتزئة اأ�سهم ال�سركات ووحدات ال�سناديق املدرجة يف بور�سة قطر	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�سع نظامها لالإف�ساح االإلكرتوين با�ستخدام لغة XBLR مو�سع التطبيق	
− اإطالق اجلزء االأول من املرحلة الثالثة من م�سروع تطوير ال�سوق	
− تعميم اإىل كافة م�سفي ال�سناديق الذين ت�سري عليهم اأحكام الكتاب الثالث ع�سر من الالئحة 	

التنفيذية ب�ساأن التقرير الربع �سنوي عن اأعمال الت�سفية
− تعميم ب�ساأن البيانات املالية املرحلية املراجعة وال�سنوية املدققة والتقارير املالية اإىل كافة 	

االأ�سخا�س املرخ�س لهم ملمار�سة اأن�سطة االأوراق املالية فيما عدا �سناديق اال�ستثمار والبنوك 
املحلية

− تعميم اإىل كافة االأ�سخا�س املرخ�س لهم من هيئة اأ�سواق املال ب�ساأن االإ�سعار ال�سادر عن اإدارة 	
خدمات االإيرادات الداخلية االأمريكية )IRS( بخ�سو�س الن�سخة رقم 2.0 اخلا�سة مبتطلبات 

منوذج تقرير الفاتكا
− تعميم ب�ساأن موؤ�سرات اال�ستباه اخلا�سة مبكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب	
− تعميم ب�ساأن الدول التي ال تطبق اأو تطبق ب�سكل غر كاف تو�سيات جمموعة العمل املايل	
− هيئة اأ�سواق املال توقع عقد اإدارة طرح اأ�سهم �سركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية الكتتاب 	

املواطنن
− هيئة اأ�سواق املال تقطع اأ�سواطًا هامة على �سعيد ا�ستكمال هيكل احل�سابات املجمعة وتقابل 	

احل�ساب الواحد للم�ستثمرين االأجانب
− هيئة اأ�سواق املال تبداأ حقبة جديدة لل�سناديق املحلية غر التقليدية	
− هيئة اأ�سواق املال تعلن عن جناح املرحلة الثانية واالأخرة من اإجراءات خ�سخ�سة �سركة 	

بور�سة الكويت
− هيئة اأ�سواق املال تفعل خا�سية الدفع االإلكرتوين لبع�س خدماتها	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان منح رخ�سة اإن�ساء من�سة اإلكرتونية للتداول	
− اإطالق من�سة التداول االإلكرتوين	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية تتلقى القوائم املالية من ال�سركات واجلهات عرب الربيد االإلكرتوين	
− مهلة جديدة لتوفيق اأو�ساع �سركات التاأجر التمويلى والتخ�سيم	
− ا�ستعرا�س الربنامج الزمنى لتنفيذ ا�سرتاتيجية الهيئة ال�ساملة للخدمات املالية غر امل�سرفية 	

يف عام ) 2018 2022(
− الرقابة املالية تتيح بدائل من التمويل غر التقليدى	
− مَد فرتة توفيق او�ساع �سركات التاأجر التمويلى والتخ�سيم ملدة �ستة اأ�سهر جديدة	
− اإ�سدار النظام االأ�سا�سى الأول اإحتاد م�سري لالأوراق املالية	
− تعين جلنة تاأ�سي�سية الإجراءات اإنتخاب اأول جمل�س اإدارة لالحتاد امل�سري لالأوراق املالية	
− متكن �سركات ال�سم�سرة يف االأوراق املالية مبزاولة ن�ساط الو�ساطة يف العقود االآجلة امل�ستقة من 	

االأوراق املالية املقيدة
− منح اأوىل املوافقات على مزاولة اقرتا�س االأوراق املالية بغر�س البيع )ال�سورت �سيلنج(	
− الرقابة املالية ت�ست�سيف اول اأجتماع لالحتاد امل�سرى لالوراق املالية	
− الهيئة ت�سع اأول قائمة ملراقبى البيئة الدولين امل�ستقلن	
− الرقابة املالية توافق على اأول برنامج لطرح �سندات ق�سرة االأجل الحدى �سركات امل�ساهمة 	

العاملة يف جمال الو�ساطة يف االأوراق املالية
− اجتماع جمل�س اأمناء مركز التحكيم وت�سوية املنازعات املالية غر امل�سرفية	
− الرقابة املالية توافق على اإدخال منتج متويلى مبتكر لقطاع التمويل متناهى ال�سغر	
− ت�سكيل جمل�س اأمناء مركز التحكيم وت�سوية املنازعات	
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ثالثًا: إجراءات التنفيذ

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأوراق املاليةاالأردن اإحالة �سركة ا�ستثمارات مالية اإىل الت�سفية االإجبارية وا�ستقبال طلبات تعوي�س 	
املت�سررين

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− الهيئة حتقق يف خمالفات ل�سركات مدرجة ومرخ�سة	
− اعالن حول التجاوزات التي تن�سر على مواقع التوا�سل االجتماعي	
− اإحالة ملف اال�ستحواذات وال�سفقات اخلا�سة باإحدى ال�سركات املدرجة اإىل النيابة العامة	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− �سدور قرار جلنة اال�ستئناف باإدانة خمالف لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية	
− �سدور قرار نهائي من جلنة اال�ستئناف يف منازعات االأوراق املالية	
− اإحالة ا�ستباه يف خمالفة املادة التا�سعة واالأربعن من نظام ال�سوق املالية واملادة الثانية من 	

الئحة �سلوكيات ال�سوق، اإىل النيابة العامة
− اإعالن عن �سدور قرار جلنة اال�ستئناف باإدانة خمالف لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية	
− تقييد دعوى جماعية للتعوي�س �سد املخالفات املرتكبة على �سركة جمموعة حممد املعجل 	

)اأثناء مرحلة ما بعد االكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة( 

الهيئة العامة ل�سوق عمان
املال

− ايقاف مكتب تقديق من التدقيق على ال�سركات اخلا�سعة لرقابتها ملدة عام	
− الهيئة العامة ل�سوق املال متنع �سركتن من مزاولة االأن�سطة املرخ�سة ملمار�ستها ملدة ثالثة 	

اأ�سهر
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سدر قرار بحل جمل�س اإدارة احل�سن الهند�سية وتعين جمل�س اإدارة 	

موؤقت ملدى ثالث �سنوات قابلة للتمديد
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سدر قرارات بوقف ثمانية مكاتب تدقيق ح�سابات عن تدقيق 	

ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة

الهيئة العامة للرقابة م�سر
−املالية الهيئة متنح �ستة اأ�سهر جديدة لل�سركات املقيدة بالبور�سة ومل تقم باإمتام تنفيذ الطرح	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− تنظيم ور�سة عمل توعوية حول دور امل�ستقات املالية كاأداة حتوط يف اإدارة املحافظ 	
اال�ستثمارية

− الهيئة حتذر من خماطر التعامل مع �سركات غر مرخ�سة للتعامل يف البور�سات 	
االأجنبية

− حلقة نقا�سية حول "تنفيذ خارطة الطريق لتطوير �سوق راأ�س املال الوطني"	
− انطالق فعاليات موؤمتر املال واال�ستثمار الدويل ومعر�س فورك�س االأردن	
− هيئة االأوراق املالية قطعت مراحل متقدمة يف تطوير وماأ�س�سة العمل على اإنفاذ قانون 	

حق احل�سول على املعلومات
− هيئة االأوراق املالية تعقد �سل�سة ور�س العمل التدريبية والتوعوية حول اآليات ا�ستخدام 	

XBLR نظام االإف�ساح االإلكرتوين

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− هيئة االأوراق املالية وال�سلع تطلق فعاليات اأ�سبوع احلوكمة	
− جمل�س اأمناء مركز التدريب واالختبارات املهنية ب�االأوراق املالية يطلع على اإجنازات املركز يف 	

تطوير االأداء بال�سوق املايل ويناق�س اخلطط امل�ستقبلية للعام 2019
− تعاون بن الهيئة ونا�سداك دبي لن�سر الوعي بن امل�ستثمرين ب�ساأن تداول امل�ستقات	
− الهيئة تنظم بالتعاون مع االأ�سواق املالية فعاليات ملتقى: �سباب ال�سرقية .. واال�ستثمار يف 	

االأوراق املالية
− تنظيم ندوة توعية حولتداول عقود امل�ستقات يف االأ�سواق املحلية بالتعاون مع نا�سداك دبي	
− تنظيم برنامج تدريبي لتاأهيل العاملن يف القطاع املايل	
− حتذير ب�ساأن ال�سركات غر املرخ�سة والكيانات الوهمية التي تّدعي ح�سولها على ترخي�س من 	

الهيئة
− الهيئة تن�سر اإ�سدارًا توعويًا حول اال�ستثمار امل�ستدام	
− ندوة توعوية م�سرتكة مع �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية	
− تنظيم ندوة توعوية بعنوان "حقوق امل�ساهمن يف اجلمعية العمومية ل�سركة امل�ساهمة العامة"	
− هيئة االأوراق املالية وال�سلع تطلق خارطة طريق لتد�سن ا�سرتاتيجية ال�سمول املايل	
− قرع جر�س التداول ب�سوق دبي املايل اإيذانا ببدء فعاليات "اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي"	
− تنظيم ندوة توعية عن حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة	
− تنظيم ور�سة عمل حول "نظام قوائم االإرهاب وتطبيق قرارات جمل�س االأمن املتعلقة مبنع وقمع 	

االإرهاب"
− تنظيم ملتقى حول ادارة عالقات امل�ستثمرين بال�سركات املدرجة	
− الهيئة تنظم ندوات توعوية لل�سباب بالتعاون مع �سوق دبي املايل	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− ور�سة عمل حول املطابقة	
− يوم درا�سي حول تعزيز بور�سة االأوراق املالية: ع�سر الرقمنة	
− اإنطالق تكوين ما بعد التدرج تخ�س�س هند�سة مالية	
− تخرج الدفعة ال�ساد�سة من مهنيو ال�سوق املالية	
− تنظيم ور�سة عمل تقنية حول مذكرة التفاهم املتعددة االأطراف	
− تكوين ما بعد التدرج تخ�س�س هند�سة مالية، الفوج الثاين	
− امللتقى الثالث حول املطابقة	
− ندوة حول  طريقة التقييم عن طريق التحكيم	
− امللتقى اخلام�س للمجل�س العلمي حول  حتديات التكنولوجية املالية	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− تنظيم ور�سة عمل ملدراء �سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة ل�سرح اآلية احت�ساب الزكاة	
− التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة ال�سوق املالية تعقد ور�سة عمل )�سريبة القيمة 	

امل�سافة على ال�سناديق اال�ستثمارية واآلية احت�ساب الزكاة ل�سناديق امللكية اخلا�سة(
− هيئة ال�سوق املالية: احذروا التعامل مع االأ�سخا�س غر املرخ�س لهم	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
−املالية تنظيم ور�سة عمل حول ال�سكوك االإ�سالمية	

−هيئة االأوراق املاليةالعراق م�ساركة عراقية يف م�سابقة تداول اال�سهم يف اجلمهورية اال�سالمية يف ايران	

الهيئة العامة ل�سوق عمان
املال

− تنظيم حلقة عمل حول ال�سركات امل�ساهمة العامة يف قانون ال�سركات التجارية اجلديد	
− الهيئة العامة ل�سوق املال تبتعث عدد من طالب املالية واملحا�سبة للتدريب العملي يف هيئات 	

عربية
− الهيئة العامة ل�سوق املال تعقد برنامج تدريبي حول االمتثال وحوكمة ال�سركات واإدارة املخاطر	
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�ستعر�س للق�ساة االآليات التنظيمية ل�سوق االأوراق املالية والتاأمن	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطن

− بالتعاون مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى �سيدات االعمال هيئة �سوق راأ�س املال تعقد لقاء 	
متخ�س�سًا حول التاأجر التمويلي

− تنظيم لقاء متخ�س�س حول التاأجر التمويلي	
− تنظيم لقاء حول تهيئة الربامج االلكرتونية	
− تنظيم برامج لتدريب املدربن يف حوكمة ال�سركات	
− هيئة �سوق راأ�س املال تعقد ور�سة عمل متخ�س�سة حول جرميتي غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب 	

يف قطاع التاأجر التمويلي

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية تعقد برناجما تدريبيا حوملواجهة اجلرائم املالية	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية تنظم ور�سة عمل ب�ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية ووحدة املعلومات املالية تنظمان منتدى القطاع العام واخلا�س 	

ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب
− تقدمي حلقة نقا�سية لطلبة جامعة قطر حول تعزيز الوعي املايل	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− "عر�س ال�سراء اجلزئي" اأوىل برامج هيئة اأ�سواق املال التوعوية ل�سنة 2019	

− هيئة اأ�سواق املال تنفذ ور�سة عمل توعوية خا�سة ب�نظام التحكيم	
− تنظيم ور�سة توعوية بعنوان "برنامج املوؤهالت املهنية للوظائف واجبة الت�سجيل"	
− تنظيم فعالية توعوية حول موؤ�سرات االأ�سواق واال�ستثمار غر الن�سط	
− برنامج ور�س العمل التوعوي اخلا�س ب� )املتطلبات الرقابية اخلا�سة بالبيانات املالية لل�سركات 	

املدرجة "غر املرخ�س لها")
− هيئة اأ�سواق املال تعقد موؤمترًا �سحفيًا ل�سرح اكتتاب �سركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية، 	

وتك�سف عن املوقع االإلكرتوين لالكتتاب
− برنامج هيئة اأ�سواق املال ال�ساد�س لتدريب وتاأهيل الكويتين حديثي التخرج	
− "تطوير �سوق ال�سكوك يف دولة الكويت" مو�سوعًا لور�سة عمل توعوية مب�ساركة جهاٍت وطنية 	

عدة
− هيئة اأ�سواق املال حتذر من ظاهرة انت�سار ممار�سات االحتيال املايل	
− تطبيق �سيا�سة الالئحة االأوروبية حلماية البيانات العامة على اإجراءات واأنظمة هيئة اأ�سواق 	

املال
− "مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب" مو�سوعًا لفعالية توعوية خارجية لهيئة اأ�سواق املال	

− هيئة اأ�سواق املال تطلق املرحلة االأوىل من برنامج املوؤهالت املهنية	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان حوكمة ال�سركات اللبنانية وتاأثرها على االإدراج يف البور�سات اللبنانية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− تنظيم ور�سة عمل م�سرتكة مع البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية	
− الرقابة املالية ت�سارك فى فعاليات اليوم العربى لل�سمول املاىل وتدعم مبادرة املركزى "رواد 	

النيل"
− تنظيم ور�سة عمل عن معاير ال�سلوك املهني واملعاير الدولية لتقييم االأداء	
− ا�سدار اأول دليل تف�سيلي حلماية املتعاملن يف االأن�سطة املالية غر امل�سرفية يف م�سر	
− اجراء �سل�سلة من اللقاءات ملّد االإطار القانوين املنظم ملزاولة ن�ساط التمويل يف م�سر لي�سمل 	

امل�سروعات املتو�سطة وال�سغرة بجانب متناهية ال�سغر
− تنفيذ اأوىل الدورات التدريبية عن امل�ستقات املالية	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق	
− الهيئة المغربية لسوق الرساميل تواكب الدورة الثامنة لأليام المالية لفائدة األطفال والشباب وتنظم سلسلة من 	

الندوات
− إطالق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق	
− تنظيم ندوة حول إطالق هيئات التوظيف الجماعي العقاري OPCI بالمغرب	
− تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعاون مع ترونتو سنتر ورشة عمل حول تطوير أسواق الرساميل 	

الخضراء في إفريقيا



105 ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية104   ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− املوؤمتر الثاين الأ�سواق راأ�س املال العربية واجتماع جمل�س احتاد هيئات االأوراق املالية 	
العربية

− االأردن يت�سلم ر�سميًا رئا�سة احتاد هيئات االأوراق املالية العربية من لبنان يف 	
االجتماع الثالث ع�سر لالحتاد

− الهيئة ت�ستقبل وفد من �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية	
− الهيئة ت�ستقبل وفد من الربملان العراقي	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− تعاون بن هيئة االأوراق املالية وال�سلع وغرفة جتارة و�سناعة عجمان	
− التعاون بن الهيئة و جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها يركز على التمويل االإ�سالمي 	

والتكنولوجيا املالية واالبتكار املايل
− الهيئة ت�سارك يف فعاليات الدورة ال� 29 ملعر�س اأبو ظبي الدويل للكتاب	
− 	)CISI( ا�ستقبال الرئي�س التنفيذي ملعهد االأوراق املالية واال�ستثمار
− الهيئة ت�سارك يف "قمة اإعادة هيكلة ال�سركات"	
− الهيئة حت�سل على ع�سوية ال�سبكة العاملية لالبتكار املايل	
− توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية عالقات امل�ستثمرين بال�سرق االأو�سط	
− الهيئة حت�سل على اعتماد تطبيق موا�سفات "االآيزو"	

−هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية 	IFIAR هيئة ال�سوق املالية تن�سم اإىل ع�سوية املنتدى الدويل ملنظمي مهنة املراجعة امل�ستقلن

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− ا�ستقبال وفد ر�سمي من �سركة فرابور�س اإيران	
− م�ساركة هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية يف افتتاح معر�س دم�سق الدويل بدورته احلادية 	

وال�ستن
− افتتاح امل�سابقة الدولية الثالثة للتعامالت باالأوراق املالية	
− بور�سة فارابور�س اإيران يف �سيافة هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية	

هيئة االأوراق املاليةالعراق
− توقيع مذكرة تفاهم بن هيئة االوراق املالية العراقية مع نظرتها االردنية	
− 	) IOSCO( ع�سوية املنظمة الدولية لهيئات االوراق املالية
− توقيع مذكرة تفاهم بن هيئة االوراق املالية العراقية ونظرتها االيرانية	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية ت�ستقبل اأمن عام املنظمة الدولية لهيئات اأ�سواق املال	
− مذكرة تفاهم بن جامعة قطر وهيئة االأ�سواق املالية لتعزيز التعاون امل�سرتك وتبادل 	

اخلربات

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق ت�ستكمل ا�ستعداداتها النهائية لتنظيم فعالياتها الدولية	
− هيئة اأ�سواق املال توقع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات املالية الكويتية	
− هيئة اأ�سواق املال توقع اتفاقية رعاية مع "جمعية اإجناز الكويتية" يف اإطار "امل�سروع الوطني 	

لتعزيز الثقافة املالية" التوعوي
− هيئة اأ�سواق املال توقع مذكرة تفاهم مع معهد جمل�س االإدارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 	
− الكويت واالإمارات تتعاونان يف جمال تعزيز ممار�سات احلوكمة من خالل مذكرة تعاون بن 	

"معهد حوكمة" و"هيئة اأ�سواق املال"

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان لبنان ي�سلم رئا�سة احتاد االأوراق املالية للملكة االأردنية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− االن�سمام اإىل مبادرة االإتفاق العاملي لالأمم املتحدة	
− توقيع بروتوكوىل تعاون بن الرقابة املالية واالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 	

البحرى
− تنظيم اأول حوار جمتمعى لتحويل القاهرة اإىل مركز مايل اإقليمي يروج ويتعامل يف التمويل 	

االأخ�سر
− ان�سمام الهيئة اإىل ال�سبكة الدولية للمراكز املالية لال�ستدامة	
− هيئة الرقابة املالية ت�ست�سيف اجتماعات جلنة االأ�سواق النا�سئة	
− الرقابة املالية ع�سوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية ملراقبي املعا�سات	
− بروتوكول تعاون بن هيئة اال�ستثمار والرقابة املالية حل�سر اإح�ساءات اال�ستثمار االأجنبي	
− توقيع مذكرة تفاهم بن البنك املركزي امل�سري والرقابة املالية يف جمال مكافحة غ�سل االأموال 	

ومتويل االإرهاب

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− توقيع مذكرة تفاهم بن الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل ووحدة معاجلة املعلومات املالية	
− توقيع اتفاقية تعاون يف جمال الوقاية من الر�سوة وحماربتها	
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اململكة االأردنية الها�سمية - هيئة االوراق املالية االردنية
مبنى �سوق راأ�س املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�س:

www.jsc.gov.joاملوقع االلكرتوين:

االمارات العربية املتحدة - هيئة االأوراق املالية وال�سلع
اأبوظبي - �سارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�س:

www.sca.gov.aeاملوقع االلكرتوين:

تون�س - هيئة ال�سوق املالية
تون�س �سندوق الربيد - 1003 

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�س:

www.cmf.tnاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية اجلزائرية - جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها
16043   -  وادي عيدرة - بن عكنون - اجلزائر  

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�س:

www.cosob.orgملوقع االلكرتوين:

اململكة العربية ال�سعودية - هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
 طريق امللك فهد، الريا�س

12053000 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية العربية ال�سورية - هيئة االوراق واال�سواق املالية ال�سورية
مبنى رئا�سة جمل�س الوزراء القدمي -ط3 ال�سبع بحرات

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�س:

www.scfms.syاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية العراقية - هيئة االوراق املالية العراقية
املن�سور، حي املتنبي - بغداد 

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاك�س:
www.isc.gov.iqاملوقع االلكرتوين:

�سلطنة عمان - الهيئة العامة ل�سوق املال ل�سلطنة عمان
3359  -  روي 112

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�س:

www.cma.gov.omاملوقع االلكرتوين:

دولة فل�سطن - هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية
4041 – البرة

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكرتوين:

دولة قطر - هيئة قطر لال�سواق املالية
اخلليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�س:

www.qfma.org.qaاملوقع االلكرتوين:

دولة الكويت - هيئة ا�سواق املال الكويتية
برج احلمراء، ال�سرق، 

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�س:

www.cma.gov.kwاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية
�سارع روما – الوردية - بروت

0042 175 )1 961+(الهاتف:

الفاك�س:
www.cma.gov.lbاملوقع االلكرتوين:

جمهورية م�سر العربية - الهيئة العامة للرقابة املالية
القرية الذكية ، مبنى 5أ -84ب - حمافظة اجليزة

35345352 )00202(, 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�س:

www.fra.gov.egاملوقع االلكرتوين:

اململكة املغربية - الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل
6�سارع جبل مو�سى اأكدال - الرباط

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�س:

www.ammc.maاملوقع االلكرتوين:

بور�سة بروت - )ع�سو منت�سب(
�سارع العازرية  -�سندوق بريد : 3552 – 11

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكرتوين:

�سلطة دبي للخدمات املالية - )ع�سو منت�سب(   
�س ب 75850 ،دبي ، االإمارات العربية املتحدة

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�س:

www.dfsa.aeاملوقع االلكرتوين:

ال�سركة الكويتية للمقا�سة - )ع�سو منت�سب(   
 ال�سفاة - 13081 الكويت

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكرتوين:

�سندوق النقد العربي - )ع�سو مراقب(   
ابوظبي - دولة االمارات العربية املتحدة 2818

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�س:

www.amf.org.ae املوقع االلكرتوين:

اجلمهورية الليبية - ال�سوق املايل الليبي - )ع�سو مراقب(
حي االندل�س - طرابل�س

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكرتوين:
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