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  تمهيد

  

الدول العربية بأهمية إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل  الجهات المنظمة ألسواق رأس المال في يماناً منإ

بين  لتوافقالمواءمة وا تحقيق للمساهمة في 2007االقتصادي العربي، فقد تأسس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في عام 

لعربية بما ابالمستوى التشريعي والتنظيمي ألسواق رأس المال  الرتقاءوا القوانين واألنظمة المطبقة في أسواق رأس المال العربية

 ول إلىوتوحيد الجهود للوص ونشر الوعي االستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول العربية لشفافيةة وايحقق العدالة والكفاء

ية وتبادل سواق األوراق المالية العربعايير الدولية وأعلى درجات الكفاءة والسالمة للمعامالت في أالة للرقابة وتطبيق المعّ مستويات ف

  .هاالة لية ووضع قواعد تنظيمية فعّ سواق األوراق المالية العربية والخبرات من أجل دعم وتطوير أالمعلومات والمساعدات الفن

  

قاعدته  اق المالية العربية وتوسيعة السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض االستثمار في أسواق األورهميعلى أ منهم وتأكيداً 

   .ق المالية وكذلك تعميق مفهومي اإلفصاح والشفافيةوتعميق ثقافة االستثمار في أسواق األورا وتنويع أدواته

  

 يةاالستراتيجوتنفيذاً ألهداف الخطة  ،المال في الدول األعضاء وفي ضوء تزايد األنشطة الدولية عابرة الحدود بين أسواق رأس

األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحاد برام مذكرة تفاهم متعددة بخصوص إ 2020-2016لمالية العربية تحاد هيئات األوراق اال

  .ادتحواصل ما بين الهيئات األعضاء باالزيز التعاون والتلتع

  

 يلي:) على ما 1تحاد والمبينة في الملحق رقم (ئات األوراق المالية األعضاء بااليما بين هتفاق فقد تم اال

  

  المادة األولى

  التعاريف

  

  :ما لم يدل سياق النص على غير ذلك منهاالمبينة مقابل كل  المعاني اآلتيةوالعبارات  للمصطلحاتيكون 

  

  تحاد هيئات األوراق المالية العربيةاالتحاد: ا

  والموقعين على هذه المذكرة هيئات الرقابة العربية األعضاء في اتحاد هيئات األوراق المالية العربيةالجهات أو الاألعضاء: 

   األعضاءالتفاهم متعددة األطراف ما بين مذكرة  :التفاهم مذكرة
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  نيةالمادة الثا

  أهداف مذكرة التفاهم

  

  يلي:لى تحقيق ما إ ف مذكرة التفاهمتهد
  

 .األعضاءتبادل المعلومات ما بين عام للتعاون المشترك وتسهيل  إطاروضع  .1

قدر من  بركمارسات الدولية وبما يضمن تحقيق أعايير والمبهدف تطبيق أفضل الم األعضاءتعزيز التعاون والتنسيق بين  .2

 .األعضاءفي أسواق المال الخاضعة لرقابة ريعية والتنظيمية االنسجام والتناغم في األطر التش

ستثمرين بما يؤدي إلى حماية أموال الم في االتحاد األعضاء بالدول األسواق الماليةاتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافية في  .3

رار االقتصادي واستقطاب سواق المال العربية وتحقيق االستقومدخرات األفراد وتسهيل انتقال وتدفق األموال بين أ

 االستثمارات الخارجية.

ألعضاء في الخبرات والمعرفة ما بين القدرات الذاتية في مختلف المجاالت الرقابية وتشجيع التعاون وتبادل ا تعزيز بناء .4

 .هذا المجال

  الرقابية وأسواق رأس المال ذات الصلة. بالجهاتورفع كفاءة العاملين  في مجاالت التدريب األعضاءزيادة التعاون ما بين  .5

  

  المادة الثالثة

   للتعاوناإلطار العام 

  

 :، دون الحصر، ما يليمذكرة التفاهميشمل التعاون بموجب   .أ

  

 المحلية ظمةبالقوانين واألن االلتزامن وضماتطبيق التشريعات النافذة تبادل المعلومات الرقابية بهدف ضمان تسهيل  .1

 .بأسواق المال بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية / ذات العالقة بأسواق رأس المال العربية

القوانين واللوائح المحلية بهدف كشف الممارسات غير  تسمح بهوالمساعدات في حدود ما  تبادل المعلومات .2

  المشروعة والتالعب بأسواق األوراق المالية بما في ذلك التعامل الداخلي واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

 .يز أفضل معايير النزاهة والمهنيةلتعز األعضاءشخاص المرخصين والمعتمدين من رفع كفاءة األ .3

 التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وتقديم مساعدات فنية. .4

 س المال.سواق رأعن المؤسسات الدولية والمتعلقة بأالمعايير الصادرة  وأفضلتطبيق المبادئ  .5

جرائم الوقائية من الهجمات والات راءجلكترونية واتخاذ كافة اإلفيما يتعلق بالمخاطر اإل تبادل المعلومات والتنسيق .6

 .ق المبادئ الدولية في هذا المجاللكترونية مع التعاون في تطبياإل

التشاور وتبادل المعلومات لضمان تطوير معايير ومبادئ البنية المالية التحتية وتنفيذ القابل منها للتطبيق بعد  .7

 .العربية سواق الماليةبعض األ مراعاة خصوصيات

 هذا المجال.الممارسات الدولية ب وأفضلتطبيق مبادئ الحوكمة  بشأنبرات والمعرفة تبادل الخ .8



 

5 
 

 .تبادل الخبرات والمعرفة حول برامج توعية وتعليم المستثمرين .9

 .عليها بعد سريان مذكرة التفاهميوافق جميع األعضاء  أي مجاالت أخرى .10

  

اق فيما بينهم عن الوقائع التي يتم الكشف عنها في سي وبموجب االتفاق لألعضاء القيام بكل ما يلزم من تحقيقات مشتركة  .ب

 .ودون اإلخالل بالتشريعات المعمول بها لديهم دورهم الرقابي واإلشرافي على أسواق المال

  

  المادة الرابعة

  التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة 

  

  .بالتشريعات واألنظمة المعمول بهاالمساعدة الكاملة لضمان تحقيق االلتزام البعض  لبعضهم األعضاء يزود .1

 يلي:تشمل المساعدات المقترحة بموجب هذه المذكرة دون الحصر ما  .2

 

 والوثائق الموجودة بالملفات المتعلقة بموضوع طلب المساعدة. بالمعلوماتللمساعدة  العضو الطالب تزويد  .أ

ل على المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلب المساعدة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات والحص  .ب

 وغيرها. بذلكالتداول والعمليات المرتبطة 

 اهممذكرة التفبالمساعدة من خالل قنوات االتصال المحددة  للعضو المطلوب منه توجهتكون جميع طلبات المساعدة خطية و .3

 ).2رقم  (الملحق

ندات وتوضح المعلومات والمست وأسباب طلبها يتضمن طلب المساعدة وصفاً للواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة .4

طلوب ى الفترة الزمنية المات والمستندات المطلوبة وذلك باإلضافة إلتزويدها بالمعلوم ات التي من المحتملالمطلوبة والجه

 خاللها.د الرّ 

 عادة المستندات والوثائق التي تم الحصول عليها في حال طلبها.مساعدة إال العضو طالبيجب على  .5

المساعدة االعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب مذكرة التفاهم إذا كان توفير هذه  يجوز للعضو المطلوب منه .6

ا كان هناك إجراءات قانونية أو المساعدة من شأنها اإلخالل بمصلحتها الوطنية أو مخالفة التشريعات المعمول بها أو إذا م

 لب.الط المقدم إليه األشخاص محل التساؤل بدولة العضوأحكام نهائية صدرت فيما يتعلق بنفس الوقائع وضد نفس 

ً لرفض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوبة المساعدة بشأنها مخالفة للتشريعات المعمول بها  .7 دى دولة لال يعتبر سببا

 المساعدة. منهالمطلوب  العضو

في الحاالت الطارئة، يمكن تقديم المساعدة من خالل المكالمات الهاتفية أو الفاكس على أن يتم تأكيد ذلك بالنسخ والوثائق  .8

 األصلية المرفقة.

مع  األعضاءببذل الجهود المعقولة، دون طلب مسبق، لتقديم المعلومات التي يمكن أن تعتبر مساعدة إلى  يقوم كل عضو .9

 على تلك المعلومات أحكام السرية الواردة بمذكرة التفاهم. تسريضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها على أن 

 لغير األغراضعليها بموجب طلب المساعدة  م المعلومات أو الوثائق التي حصلالمساعدة استخدا للعضو طالبال يجوز  .10

 .العضو الذي قدمهاتعين أخذ الموافقة الخطية من مها بغير تلك األهداف يفي استخدا المحددة بالطلب وفي حال رغب



 

6 
 

مساعدة المساهمة في التكاليف المترتبة على تقديم ال العضو طالبطلب من للعضو المطلوب منه المساعدة أن ييجوز  .11

 .، وذلك قبل تقديم تلك المساعدةالمساعدة المطلوبة

القدر ب عدم االستجابةالمطلوب منه تلك المساعدة أسباب العضو  االستجابة إلى طلب المساعدة، يبين في حال عدم إمكانية .12

 البحث في اإلمكانيات المتوفرة لتجاوزها. االقتضاءوعند  الذي ال يتعارض مع السياسات واألنظمة واللوائح المحلية

  

  المادة الخامسة

  اإلرهابل األموال وتمويل غس مكافحةالتعاون في مجال 

  

 هابل األموال وتمويل اإلرغس مكافحة بخصوص موضوع مبالتعاون والتنسيق والتشاور فيما بينه يقوم األعضاء  .أ

للجهات  يةالمحلوكذلك تطبيق التدابير الفاعلة من أجل تعزيز األنظمة  .وتطبيق التوصيات الدولية في هذا المجال

 .األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار األسلحة الموقعة ضد عمليات غسل

(في حدود  ل األموال وتمويل اإلرهابغس مكافحةات محددة تتعلق بموضوع معلوم عضو طلبيجوز ألي   .ب

 المذكرةعلى أن تخضع المعلومات المقدمة ألحكام هذه  ،حال توفر مثل هذه المعلومات في وذلك اختصاصاته)

 بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات المقدمة.

 التابعة لها، إن وجدت، اإلجراءات الالزمة لفتح قنوات التواصل ما بين الجهات أو الوحدات اإلدارية يتخذ األعضاء  .ج

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. مكافحةالمسؤولة عن 

وتمويل  غسل األموال مكافحةتدريبية للعاملين في مجال  التدابير الالزمة لعقد لقاءات دورية وبرامجيتخذ األعضاء   .د

  اإلرهاب والتعاون مع المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية في هذا المجال.

  

  المادة السادسة

  األعضاءالتشاور بين 

  

ً  بينهمبالتشاور فيما  يقوم األعضاء .1 حول األمور المشتركة بهدف تحسين عملياتها وحل أي أمور يمكن أن تظهر  دوريا

 وبشكل خاص حول:

 

 والتشريعات ذات العالقة.لعمل التغييرات الجوهرية باألسواق وظروف ا  .أ

 .مذكرة التفاهمالتغيير في شأن الرغبة والقدرة على تلبية أحكام ومتطلبات   .ب

 متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.مذكرة التفاهم أي حالة تستدعي التشاور بشأنها بما في ذلك تعديل   .ج
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  المادة السابعة

  السرية

  

 الطلبات المقدمة بما في ذلك األعضاء اآلخرينعليها من  يحصلونعلى سرية جميع المعلومات التي  يحافظ األعضاء  .أ

كن اإلفصاح عن هذه المعلومات ضرورياً وبموافقة خطية من ما لم ي فيما بينهمتتم تبادل المعلومات والمشاورات التي و

 المعلومات. العضو مقدم

اإلفصاح عن المعلومات والوثائق التي بمذكرة التفاهم  عضو آخر مشاركعلى معلومات من  عضو حصلال يجوز ألي   .ب

لى ع العضو الذي حصلوعلى  المذكرةحددة بهذه عليها وأن يقتصر استخدامات هذه المعلومات والوثائق للغايات الم حصل

 .مذكرة التفاهمأقصى جهد لحماية سرية هذه المعلومات بموجب  يبذلهذه المعلومات أن 

بأن المعلومات التي يتم تبادلها بموجب مذكرة التفاهم قد تخضع لمطلب قانوني واجب في حال علم العضو الطالب للمساعدة   .ج

شة المساعدة باألمر، ومن ثم تتم مناق العضو المطلوب منه، بقدر ما يسمح به القانون، بإعالم يقوم العضوالنفاذ لإلفصاح، 

 .د اإلجراء المناسب من قبل العضوينوتحدي

  

  المادة الثامنة

  مذكرة التفاهماالنسحاب من 

  

االنسحاب من المشاركة في أي وقت من األوقات بموجب إشعار خطي حيث  مذكرة التفاهمعلى  عضو موقعيجوز ألي   .أ

 .) يوماً من تاريخ اإلشعار30يكون االنسحاب سارياً بعد مرور (

هاء سارية لغاية إن هاتبقى األحكام المتعلقة بالتعاون والمساعدة بموجب مذكرة التفاهمباالنسحاب من عضو عند قرار أي   .ب

 ار إليها بالبند (أ) أعاله.) يوماً المش30فترة الـ (

 مذكرة التفاهم من أي من األعضاء ، تبقى المعلومات التي حصل عليها بموجبمذكرة التفاهممن  عضوفي حال انسحاب أي   .ج

 سرية.

  

  تاسعةالمادة ال

  مذكرة التفاهمتطبيق أحكام 

  

 خريناألعضاء اآلوذلك في حدود التشريعات المعمول بها وإبالغ  مذكرة التفاهملتنفيذ بنود  جهودهمأقصى  يبذل األعضاء  .أ

 .هؤالء األعضاءبأي تشريعات معمول بها لدى  ها اإلخاللاألطراف بهذه المذكرة بأي معلومات يتم اكتشافها ويكون من شأن

اتفاقية أخرى يكون طرف ، بموجب تشريعاته المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو أي عضو مذكرة التفاهم على حقال تؤثر   .ب

إلنفاذ أو ضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها في أسواق المال الخاضعة  لحصول على المعلومات الالزمةبا فيها،

 لرقابتهم.

 .أعضائهاأي حق مباشر أو غير مباشر لغير  مذكرة التفاهمبموجب  ال ينشأ  .ج
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نينه المحلية أو أية ترتيبات أخرى باتخاذ تدابير ال تنص عليها هذه ال تؤثر هذه المذكرة على حق أي عضو بموجب قوا  .د

المذكرة لضمان التقيد أو تنفيذ القوانين واألنظمة أو اللوائح المحلية، وليس من شأن هذه المذكرة أن تُعدل أو تعلو على أية 

 قوانين أو أنظمة. 

 

  المادة العاشرة

  قنوات االتصال

  

) ما لم يتم االتفاق على غير ذلك. ويجوز تعديل 2خالل قنوات االتصال المبينة بالملحق رقم ( األعضاءيتم إجراء االتصاالت ما بين 

  .األعضاء) بموجب إشعار خطي يوجه لجميع 2الملحق رقم (

  

  

  المادة الحادية عشرة

  تسوية الخالفات

  

ي األعضاء أي خالفات تنشأ عن تطبيق أو تفسي   ر أحكام مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية. يسّوِ

  

  

  المادة الثانية عشرة

  مذكرة التفاهمتعديل 

  

  .األعضاء، وال يتم التعديل إال بموجب اتفاق جميع مذكرة التفاهماقتراح تعديل عضو يجوز ألي 

  

  

  عشرة الثالثةالمادة 

  مذكرة التفاهمتاريخ سريان 

  

  الالزمة بشأنها. القانونية واستكمال اإلجراءات األعضاءمن تاريخ التوقيع عليها من  مذكرة التفاهمتسري أحكام 

  

  

أصلية باللغة العربية، لكّل  وقعت هذه المذكرة في ............. بتاريخ..............م، الموافق لـ ..............هـ من ......... نسخة

  ا ذات الحجية القانونية.منه
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  )1الملحق رقم (

  

  

  هيئات األوراق المالية العربية 

  األعضاء باالتحاد
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  الهيئة  الدولة

  هيئة األوراق المالية  المملكة األردنية الهاشمية

  هيئة األوراق المالية والسلع  اإلمارات العربية المتحدة

  هيئة السوق المالية  الجمهورية التونسية

  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية

  هيئة السوق المالية  المملكة العربية السعودية

  هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  الجمهورية العربية السورية

  هيئة األوراق المالية  جمهورية العراق

  الهيئة العامة لسوق المال  سلطنة ُعمان

  الفلسطينية س المالأهيئة سوق ر  دولة فلسطين

  هيئة قطر لألسواق المالية  دولة قطر

  هيئة أسواق المال  دولة الكويت

  المالية األسواقهيئة   الجمهورية اللبنانية

  هيئة سوق المال الليبي  الجمهورية الليبية

  الهيئة العامة للرقابة المالية  جمهورية مصر العربية

  المغربية لسوق الرساميلالهيئة   المملكة المغربية
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  )2الملحق رقم (

  

  

 معلومات االتصال
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  هيئة االوراق المالية االردنية -المملكة األردنية الهاشمية 

  مبنى سوق رأس المال ـ حي المدينة الرياضية

 7171 560 6 (962+)  الهاتف:

 6830 568 6 (962+)  الفاكس:

  info@jsc.gov.jo  االلكتروني:البريد 

 www.jsc.gov.jo  الموقع االلكتروني:

 
  

  هيئة األوراق المالية والسلع -االمارات العربية المتحدة 
 13 الطابق - الغيث برج - حمدان شارع - أبوظبي

 6277888 2 (971+)  الهاتف:

 6274600 2 (971+)  الفاكس:

 contactus@sca.ae  البريد االلكتروني:

 www.sca.gov.ae  الموقع االلكتروني:

 
  

  هيئة السوق المالية -تونس 
  1003 -تونس صندوق البريد 

 062 947 71 216+  الهاتف:

 252 947 71 216+  الفاكس:

 cmf@cmf.tn   البريد االلكتروني:

 www.cmf.org.tn  االلكتروني:الموقع 

  
  

  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -الجمهورية الجزائرية 
  الجزائر -بن عكنون  -وادي حيدرة    -    16043

 93 27 47 23 (0) 213+  الهاتف:

 04 28 47 23 (0) 213+  الفاكس:

 presidence@cosob.org  البريد االلكتروني:

 www.cosob.org  الموقع االلكتروني:

 
  

  هيئة السوق المالية السعودية -المملكة العربية السعودية 

  ، طريق الملك فهد هيئة السوق المالية الرئيسيمبنى 

 12797630 (1 966+)  الهاتف:

 7001 / 12797003 (1 966+)  الفاكس:

 MMoU.Requests@cma.org.sa  البريد االلكتروني:

 www.cma.org.sa  الموقع االلكتروني:
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هيئة االوراق واالسواق المالية السورية -الجمهورية العربية السورية   

 بحرات السبع 3ط- القديم الوزراء مجلس رئاسة مبنى

 0487 331 11 (963)+  الهاتف:

 0722 331 11 (963)+  الفاكس:

 info@scfms.sy  البريد االلكتروني:

 www.scfms.sy  الموقع االلكتروني:

 
  

  
  هيئة االوراق المالية العراقية -الجمهورية العراقية 

  بغداد -المنصور، حي المتنبي 

 07734977377- 964+  الهاتف:

   الفاكس:

 infio@isc.gov.iq  البريد االلكتروني:

 www.isc.gov.iq  الموقع االلكتروني:

  
  

  الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان -سلطنة عمان 
  112روي    -   3359

 3100 482 (2 968+)  الهاتف:

 7471 481 (2 968+)  الفاكس:

 info@cma.gov.om  البريد االلكتروني:

 www.cma.gov.om  الموقع االلكتروني:

  
  

  هيئة سوق راس المال الفلسطينية -دولة فلسطين 
  البيرة – 4041

 2946946 2 970+  الهاتف:

 2946947 2 970+  الفاكس:

 info@pcma.ps  البريد االلكتروني:

 www.pcma.ps  الموقع االلكتروني:

 

  
  هيئة قطر لألسواق المالية -دولة قطر 

  2الخليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج

 9999-4428 (974+)  الهاتف:

 1221-4444 (974+)   الفاكس:

 media@qfma.org.qa  البريد االلكتروني:

 www.qfma.org.qa  الموقع االلكتروني:
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  هيئة اسواق المال الكويتية -دولة الكويت 

  برج أحمد، الشرق، شارع الخليج العربي

 22903000 965+  الهاتف:

 22903500 965+  الفاكس:

 iro@cma.gov.kw  البريد االلكتروني:

 www.cma.gov.kw  الموقع االلكتروني:

 
  

  هيئة األسواق المالية اللبنانية -الجمهورية اللبنانية 
  بيروت - شارع رياض الصلح

 500 735 1 961+  الهاتف:

   الفاكس:

 info@cma.gov.lb  البريد االلكتروني:

 www.cma.gov.lb  الموقع االلكتروني:

  
  

 هيئة سوق المال الليبي –ية الليبية الجمهور
  طرابلس -حي االندلس 

 218910354845+  الهاتف:

   الفاكس:

 info@lcma.ly  البريد االلكتروني:

 lcma.gov.ly  االلكتروني: الموقع

  
  

  الهيئة العامة للرقابة المالية -جمهورية مصر العربية 
  محافظة الجيزة -القرية الذكية  

  20235345350+  :الهاتف

  20235370037+  :الفاكس

  info@fra.gov.eg  البريد االلكتروني:

 www.fra.gov.eg  :االلكتروني الموقع

  

  
  الهيئة المغربية لسوق الرساميل –ة المغربية المملك

  الرباط - النخيل، حي الرياضشارع 

 00 89 68 37 (05)212+  الهاتف:

 8946 68 37 (05)212+  الفاكس:

 contacts@ammc.ma  البريد االلكتروني:

 www.ammc.ma  الموقع االلكتروني:

  

  


