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ي�سع���دين اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية لعام 2014 والذي يت�سمن ا�ستعرا�ض اأهم التطورات 
الت���ي �سهدته���ا اأ�سواق را�ض املال العربية والدولية واأهم الأعمال التي اأجنزها الحتاد. لقد �سهد عام 2014 تطورات واأحداث 
هام���ة انعك�س���ت على اأداء اأ�سواق املال العربية، حيث �سهد الربع الأخ���ري من هذا العام انخفا�سًا كبريًا يف اأ�سعار النفط العاملية 
مم���ا اأ�س���اف حتديات جديدة لأ�سواق املال وهيئات الرقابة العربي���ة، خا�سة واأن ذلك انعك�ض على اأداء عدد من الأ�سواق املالية 

العربية. 

لق���د متكن���ت هيئ���ات الأوراق املالية العربية خ���ال ال�سنوات الأخرية م���ن حتقيق اجنازات هامة يف جم���الت الرقابة والت�سري���ع والتنظيم، اإل اأن 
التط���ورات والتغ���ريات التي ت�سهدها الأ�سواق املالية العاملية تفر�ض على هيئات الرقابة العربية املزيد من العمل على و�سع الأطر والآليات املنا�سبة 
لتعزيز قدراتها الرقابية، وذلك ل�سمان ا�ستقرار وتوازن الأ�سواق املالية العربية، باعتبار اأن اأداء تلك الأ�سواق يتاأثر بالعوامل الت�سريعية واملوؤ�س�سية 
والتنظيمية. و�سمن هذا الإطار، فاإن العمل على و�سع الت�سريعات والآليات املنا�سبة لتطوير قواعد ال�سفافية والإف�ساح واحلوكمة والتعليم والتوعية 
وو�سع الأطر املوؤ�س�سية الازمة لذلك قد اأ�سبح اأمرا �سروريا ل�سمان التزام جميع اجلهات اخلا�سعة للرقابة بقواعد ومتطلبات الإف�ساح وال�سفافية 
مما ي�سهل على امل�ستثمرين واملتعاملني اتخاذ القرارات ال�ستثمارية وي�ساهم اأي�سا يف حمو الأمية املالية وتوفري اأ�سواق مالية عادلة وكفوؤة و�سفافة.

كما ا�ستمرت هيئات الأوراق املالية العربية يف حتقيق اإجنازات يف جمالت التطوير والتحديث والتدريب وتطوير الأنظمة املالية وخا�سة يف جمالت 
الرقابة والإف�ساح والإنفاذ وكذلك حتديث الأنظمة والت�سريعات التي حتكم اأعمالها مبا ين�سجم مع اأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية.

لق���د �سه���د عام 2014 حمطات مهمة وانطاقة جديدة لاحت���اد يف خمتلف املجالت، فعلى ال�سعيد الدويل، عزز الحتاد من مكانته يف منظمة 
الأي�سكو حيث �سارك يف اللجان الإقليمية املتخ�س�سة لهذه املنظمة، مبا يف ذلك اللجنة الرئا�سية "Presidents Committee" وجلنة 
اإفريقي���ا وال�س���رق الأو�س���ط "AMERC" وجلنة النم���و والأ�سواق النا�سئ���ة "GEMC". كما �سهد الع���ام املا�سي تعاونًا وثيق���ًا مع عدد من 
املوؤ�س�س���ات العربية والإقليمية والدولية، مبا يف ذل���ك منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD(. وبالإ�سافة اإىل ذلك �سهد العام املا�سي 
قي���ام الحت���اد بتوقي���ع مذكرة تفاهم م�سرتك مع �سندوق النقد العرب���ي، حيث هدفت هذه املذكرة اإىل تن�سيق اجله���ود الرامية اإىل تعزيز التعاون 

امل�سرتك لدعم وازدهار الأ�سواق املالية العربية وخا�سة فيما يتعلق بتوفري التمويل طويل الأجل خلدمة التنمية القت�سادية يف الدول العربية.
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حسن بولقنادل

كم���ا حف���ل عام 2014 بالعديد م���ن الأن�سطة والفعاليات على جميع امل�ستوي���ات، فقد اأجنز الحتاد العديد من الدرا�س���ات وامل�سوحات والتقارير 
غطت عدد من الق�سايا التي تهم هيئات الأوراق املالية، كما قام بعقد عدد من الربامج التدريبية وور�ض العمل والندوات، وقد توجت هذه الأن�سطة 
بقي���ام احت���اد هيئات الأوراق املالية العربية بعقد موؤمتره الأول حول اأ�سواق را����ض املال العربية يف نهاية �سهر نوفمرب/ت�سرين ثاين وذلك مب�ساركة 
وا�سع���ة ومب�ستوى رفيع من خمتلف املوؤ�س�سات املحلية والإقليمي���ة والدولية، بالإ�سافة اإىل م�ساركة فاعلة من قبل هيئات الأوراق املالية والبور�سات 
العربي���ة، وق���د حظي ه���ذا املوؤمتر باهتمام دويل كبري ولقى ردود فعل ايجابية �سيكون لها اأكرب الأث���ر يف تعزيز م�سرية الحتاد ومتكينه من القيام 
بدوره املناط به. ويف اإطار �سعي الحتاد اإىل تو�سيع قاعدة الأع�ساء، وافق جمل�ض الحتاد على ان�سمام بور�سة بريوت وال�سركة الكويتية للمقا�سة 
وذل���ك كاأع�س���اء منت�سبني، وكذلك ان�سم���ام �سندوق النقد العربي كع�سو مراقب بالحتاد. كما ي�سعى الحت���اد اإىل ا�ستقطاب املزيد من الأع�ساء 

لاحتاد اإذ اأن هناك ات�سالت مع الدول التي مل تن�سم لاحتاد حيث تقوم الأمانة العامة مبتابعة هذا املو�سوع.

ناأمل اأن ي�ستمر ن�ساط الحتاد خال عام 2015 بنف�ض الزخم وحتقيق املزيد من اأهداف و تطلعات الأع�ساء وتعزيز التعاون 
والتن�سي���ق امل�سرتك بينه���ا ومبا يعود بالفائدة واخلري على اأ�سواق را�ض املال العربية. وي�سرين بهذه املنا�سبة اأن اأتقدم بجزيل 
ال�سك���ر والمتن���ان لل�سادة اأع�ساء الحتاد عل���ى الثقة التي منحوين اإياه���ا وعلى تعاونهم ودعمهم لاحت���اد ولاأمانة العامة 
لاحتاد طيلة فرتة رئا�ستي التي امتدت منذ مطلع �سهر مايو/اأّيار 2014. كما اأنتهز هذه املنا�سبة لتقدمي اأطيب الأمنيات 
بالنجاح والتوفيق لرئا�سة الحتاد اجلديدة، �سائًا املوىل عزَّ وجل التوفيق وال�سداد واأن تنعم بادنا العربية با�ستمرار التقدم 

والزدهار.
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ا�ستم���رت الأمان���ة العامة لاحتاد بالعمل �سمن اإطار اخلطة التي اأقرها جمل�ض الحت���اد، وخا�سة يف جمال ا�ستكمال القدرات 
الذاتي���ة لاأمان���ة العامة لاحتاد وا�ستكمال البنية التحتية الإلكرتونية واجلهاز الإداري والفني، حيث عملت الأمانة العامة على 
تطوير البنية التحتية بهدف تعزيز التوا�سل ما بني الأمانة العامة واأع�ساء الحتاد والعامل اخلارجي، وقد مت �سمن هذا الإطار 
ا�ستكمال العمل بتطوير املوقع الإلكرتوين لإطاق الن�سخة اجلديدة املحدثة منه بعد اإدخال تعديات اأ�سا�سية على املوقع �سملت 

توفري معلومات اإ�سافية وعر�سها بطريقة متّكن املهتمني من الو�سول اإىل هذه املعلومات بكل �سهولة وي�سر.

وعل���ى �سعي���د اجناز مهام خطة العم���ل التي اأقرها جمل�ض الحتاد، فقد مت خ���ال عام 2014 اجراء عدد من امل�سوح���ات والدرا�سات والتقارير 
تركزت على اأولويات العمل و الحتياجات و القدرات التدريبية، حيث مت حتليل نتائج هذه ال�ستبيانات و اجراء ما يلزم ب�ساأنها و تقدمي التو�سيات 
الازم���ة ملجل����ض الحتاد لتخاذ ما يراه منا�سبا ب�ساأنه���ا. فقد ا�ستكملت الأمانة العامة لاحتاد اعداد تقرير ح���ول تطبيق مبادئ منظمة الأي�سكو 
املتعلق���ة بالبني���ة التحتية املالي���ة )PFMI( والدور الرقابي املتوقع من هيئ���ات الرقابة يف هذا املجال. كما اأنهت الأمان���ة العامة لاحتاد اإعداد 
درا�س���ة ح���ول م�ست���وى ال�سفافية باأ�س���واق را�ض املال العربية الت���ي ا�ستندت على امل�سح الذي اأعدت���ه الأمانة العامة بهذا ال�س���اأن، وقد مت من خال 
الدرا�س���ة تق���دمي جمموعة من التو�سيات حول �سب���ل تعزيز ال�سفافية باأ�سواق را�ض املال العربية وخا�سة يف جم���الت احلوكمة والإف�ساح والرقابة 

على الأ�سواق املالية مبا يف ذلك الرقابة على التعامات الداخلية.

وعلى �سعيد التدريب ونقل املعرفة، ومع توفر نتائج امل�سح الذي اأجرته الأمانة العامة لاحتاد يف هذا املجال، فقد مت حتديد برامج تدريبية تعك�ض 
الحتياجات التدريبية والتي ميكن تنفيذها لدى الهيئات العربية التي اأبدت رغبة ومقدرة على تنفيذ هذه الربامج. وقد مت خال عام 2014 عقد 
برنام���ج تدريبي بالتعاون مع هيئة ال�سوق املالي���ة ال�سعودية حول الإجراءات الرقابية واأدوات ال�ستثمار امل�سرتك. ومن جانب اآخر، مت عقد برنامج 
تدريبي حول التحليل الفني بالتعاون مع الهيئة العامة ل�سوق املال ب�سلطنة ُعمان، وكذلك عقد ندوة بالتعاون مع البنك املركزي املوريتاين وعدد من 

هيئات الرقابة العربية الأع�ساء بالحتاد و�سندوق النقد العربي عن دور الأ�سواق املالية يف تنمية القت�ساد الوطني.

ويف املج���ال ال���دويل فق���د فتحت ع�سوي���ة الحتاد مبنظم���ة الأي�سكو وم�ساركته يف اللج���ان املنبثقة عن ه���ذه املنظمة الهامة اآفاق���ا جديدة للتعاون 
الدويل حيث ينعك�ض ذلك اإيجابيا على الحتاد وتعزز مكانته على ال�سعيد الدويل. كما مّكنت الت�سالت مع منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
"OECD" من التعاون مع هذه املنظمة يف جمموعة من امل�ساريع املرتبطة بعملها وخا�سة يف جمالت تعزيز ال�سفافية واحلوكمة، حيث مت خال 
 )MENA( هذا العام اإ�سدار دليل باللغتني العربية والإجنليزية حول تعامات الأطراف ذوي العاقة مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

ا�ستنادًا على نتائج الدرا�سة وامل�سح الذي اأعدته الأمانة العامة لاحتاد.
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وتاأكيدًا لدور الحتاد الهام باعتباره اأحد املوؤ�س�سات العربية الفاعلة والتي تعمل على تعزيز التعاون ما بني اأع�ساء الحتاد بهدف ر�سم م�سار دويل 
واإقليم���ي وعرب���ي وا�سح لاحتاد، جاء انعقاد املوؤمت���ر الأول لأ�سواق را�ض املال الذي نظمه الحتاد وبدعم كام���ل من اأع�ساء الحتاد لري�سخ الدور 
احلي���وي لاحت���اد باعتباره موؤ�س�س���ة عربية تعمل �سمن اإطار منظومة املوؤ�س�س���ات الدولية لتحقيق الأهداف واملب���ادئ واملعايري واملبادرات الرامية 
للو�س���ول اإىل اأ�س���واق مالية عادلة وكف���وؤة و�سفافة ت�سهم يف حتقيق اأهداف الأ�س���واق املالية يف توفري التمويل طويل الأج���ل ومبا يعود بالفائدة على 

القت�سادات العربية.

لق���د حف���ل عام 2014 بن�ساط ملحوظ على خمتلف الأ�سع���دة و قد كان للدعم و امل�ساندة الذي حظيت بهم���ا الأمانة العامة لاحتاد من اأع�ساء 
الحت���اد الأث���ر الأكرب يف ت�سهيل قيامه���ا بدورها املطلوب و تنفيذ املهام املوكلة اإليها مبوجب خطة العمل الت���ي اأقرها جمل�ض الحتاد. اإن اإمكانيات 
التعاون امل�سرتك و التن�سيق ما بني اأع�ساء الحتاد كبرية و وا�سعة و اإن دور الحتاد حيوي و هام يف تعزيز هذا التعاون من خال اإيجاد اآليات عمل 

حمددة ت�سهل الو�سول اإىل اجناز املهام املقررة مبوجب اأنظمة الحتاد. 

ويف اخلت���ام، اأرج���و تقدمي ال�سك���ر والمتنان لرئا�سة الحت���اد للدورة الثامنة عل���ى توجيهاتها وحر�سها عل���ى تطوير الحتاد 
ولل�س���ادة اأع�س���اء الحتاد على تعاونهم ودعمهم املتوا�س���ل لاأمانة العامة لاحتاد. كما اأتقدم بال�سك���ر لهيئة الأوراق املالية 

وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة / دولة املقر، للدعم ال�سخي الذي تقدمه لاحتاد ولاأمانة العامة لاحتاد.

جليل طريف
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أداء األسواق المالية 
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حافظ���ت الأ�س���واق املالية العاملية عل���ى املكا�سب التي حققتها خال العامني املا�سي���ني وذلك على الرغم من التقلبات الت���ي �سهدتها تلك الأ�سواق 
خ���ال ع���ام 2014، اإذ ت�سري البيان���ات ال�سادرة عن احت���اد البور�سات العامل���ي WFE اإىل اأن الأ�سواق املالية الدولية ق���د حافظت على نف�ض 
م�ست���وى القيم���ة ال�سوقية واأحجام التداول لعام 2013، حيث بقيت القيمة ال�سوقية لاأ�س���واق املالية العاملية عند م�ستوى )64.2( ترليون دولر 
م���ع نهاي���ة �سهر نوفمرب 2014 وهو نف�ض امل�ست���وى الذي و�سلته يف نهاية عام 2013. وقد �سكلت الأ�س���واق الأمريكية نحو )%48( من جممل 
القيمة ال�سوقية العاملية تلتها الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )%32(، والأ�سواق الأوروبية والإفريقية وال�سرق الأو�سط بن�سبة )20%(.

ال�سكل البياين رقم )1(
القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا

اأما بخ�سو�ض اأحجام التداول، فقد بلغت يف نهاية �سهر نوفمرب 2014 نحو )54.8( ترليون دولر مقابل )54.7( ترليون دولر لعام 2013، 
اأي بارتف���اع طفي���ف ن�سب���ة )%0.1(. وقد �سكلت اأحج���ام التعامل بالأ�س���واق الأمريكية ما ن�سب���ة )%50( من حجم التعام���ات الدولية تلتها 

الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )%36( والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة )14%(.

ال�سكل البياين رقم )2(
اأحجام التداول لاأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا
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وعل���ى �سعي���د الأ�س���واق املالية العربية فقد و�سلت القيمة ال�سوقية له���ذه الأ�سواق جمتمعة اإىل )1.2( ترلي���ون دولر يف نهاية عام 2014 مقابل 
)1.1( ترليون دولر يف نهاية عام 2013، اأي بارتفاع ن�سبة )%11(، وقد �سكلت القيمة ال�سوقية لل�سوق ال�سعودي )تداول( نحو)%40(من 

جممل القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية العربية جمتمعة.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية العربية 2014

 اأم���ا بخ�سو����ض اأ�سعار الأ�سهم لل�س���ركات املدرجة لدى اأ�سواق امل���ال العربية، فقد انخف����ض املوؤ�سر املركب لأ�سعار ال�سه���م ال�سادر عن �سندوق 
النق���د العرب���ي لي�س���ل اإىل )265.78( نقطة يف نهاية عام 2014 مقارنة مع )310.77( نقط���ة يف نهاية عام 2013 اأي بانخفا�ض بن�سبة 
)%14.5(.  وح���ول اأحج���ام التداول، فقد �سهد عام 2014 ارتفاعًا ملحوظًا يف اأحجام التداول ل���دى الأ�سواق املالية العربية حيث و�سلت اإىل 
نح���و )800( ملي���ار دولر مقاب���ل )483( ملي���ار دولر لع���ام 2013، اأي بارتفاع بن�سب���ة )%66(، حيث يعود هذا الرتف���اع بالدرجة الأوىل 
اإىل ارتفاع اأحجام التداول يف ال�سوق املايل ال�سعودي )تداول( الذي ارتفع خال عام 2014 بن�سبة )%52( و�سكل نحو )%70( من اأحجام 
الت���داول لاأ�س���واق املالي���ة العربية جمتمعه. علمًا ب���اأن اأحجام التداول لدى معظم الأ�س���واق املالية العربية الأخرى �سه���دت ارتفاعًا وا�سحًا خال 

عام 2014، وخا�سة اأ�سواق قطر وم�سر والإمارات يف حني تراجع حجم التداول يف كل من الأردن واملغرب وتون�ض.
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جدول رقم )1( 
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول لاأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا

* كما هي بنهاية �سهر ت�سرين الثاين / نوفمرب 2014
WFE امل�سدر:  احتاد البو�سات العاملي

جدول رقم )2(
القيمة ال�سوقية لأهم الأ�سواق العاملية لعام 2014

* كما هي بنهاية �سهر ت�سرين الثاين / نوفمرب 2014
WFE امل�سدر:  احتاد البو�سات العاملي

اأحجام تداولمليار دولر اأمرييكي  القيمة ال�سوقية
 ن�سبة التغري

% *2014 2013
 ن�سبة التغري

% *2014 2013

7.1% 27,546 25,722 8.4% 30,677 28,297 اأمريكا
-0.7% 19,741 19,887 12.2% 20,670 18,415  اآ�سيا واملحيط الهادئ

-17.9% 7,468 9,091 -26.3% 12,893 17,483 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط

0.1% 54,755 54,700 0.1% 64,240 64,195 الإجمايل

ن�سبة التغري %  *2014  2013 البور�سة
8.3% 19,443 17,950  NYSE Euronext (US) يورونك�ست / الوليات املتحدة  

16.7% 7,096 6,085 NASDAQ OMX (US) الوليات املتحدة
-2.7% 4,419 4,543 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
-3.3% 3,464 3,584 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
6.0% 3,287 3,101 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ

31.2% 3,275 2,497 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
0.8% 2,130 2,114 TMX Group جمموعة 
-7.1% 1,798 1,936 Deutsche Börse البور�سة الأملانية
6.0% 1,634 1,541 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 
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ا�ستم���رت هيئ���ات الأوراق املالّية العربّية الأع�ساء بالحتاد باتخاذ الإجراءات الازمة يف اطار ال�ّسعي اإىل الرتقاء بالأ�سواق املالّية العربّية، وذلك 
مبواكب���ة الّتط���ورات و اللتزام بتطبيق املعايري العاملّي���ة يف جمالت تنظيم ومراقبة تداول الأوراق املالّية من خ���ال حت�سني امل�ستوى الّت�سريعي مبا 
يحق���ق العدال���ة وال�سفافية، اإ�سافة اإىل القيام بعقد عدد من الدورات التدريبّية لتح�سني امل�ستوى املعريف والعلمي للعاملني بهذا القطاع، اإىل جانب 
تنمي���ة الّتع���اون امل�سرتك مع عّدة منّظمات اإقليمّية ودولّية. وقد �سملت اأن�سطة اأع�س���اء الحتاد جمالت الت�سريعات والرقابة على الأ�سواق والإنفاذ 

والتدريب والتعاون الدويل. وميكن تلخي�ض اأهم اأن�سطة اأع�ساء الحتاد على النحو التايل:

أواًل: التشريعات

�سعي���ًا لرت�سيخ ال�سفافية واللتزام باملعايري واملمار�سات الدولية، اأ�س���درت هيئة الأوراق املالية الأردنية خال عام 2014 نظام ل�سكوك التمويل 
ال�سامي بعد النتهاء من اإعداد جميع الأنظمة والتعليمات التي يتطلبها قانون �سكوك التمويل ال�سامي، لتكتمل بذلك منظومة الت�سريعات التي 
تنظم وحتكم عملية اإ�سدار ال�سكوك الإ�سامية جلميع الن�ساطات القت�سادية للقطاعني العام واخلا�ض، كما مت خال عام 2014 تعليق تطبيق 
تعليم���ات التعام���ل النقدي. وقرر جمل����ض مفو�سي هيئة الوراق املالية الأردني���ة الغاء كافه القرارات ذات العاقة بتمدي���د فرتة ت�سويب الو�ساع 

اخلا�سة بالرتخي�ض، والأمور املتعلقة بزياده احلد الدنى لروؤو�ض اموال �سركات اخلدمات املالية املرخ�سة ملمار�سة اأعمال الو�سيط املايل. 

ويف هيئ���ة الأوراق املالي���ة وال�سلع بدول���ة الإمارات العربية املتحدة، فقد اأ�س���درت الهيئة نظام الأذونات املغطاة والذي يع���د مبثابة اأداة ا�ستثمارية 
جدي���دة للم�ستثمري���ن يف الأ�س���واق املالية وي�سهم يف تعزيز عمق الأ�سواق املالية بالدولة، ووافق جمل����ض اإدارة الهيئة على اإجراء تعديل على النظام 
اخلا����ض بالتداول بالهام�ض وذلك بتعديل تعري���ف )ح�ساب التداول النقدي( مبا يجيز تنفيذ �سركة الو�ساطة لأمر ال�سراء دون وجود ر�سيد نقدي 
للعمي���ل ب�س���رط اأن يتم �س���داد قيمة ال�سراء قبل ت�سوية تل���ك العملية، ت�سهيًا للتعامل يف الأ�س���واق، على اأن يتم ال�سداد خ���ال يومي الت�سوية. كما 
اأ�س���درت هيئة الأوراق املالي���ة وال�سلع الإماراتية تعديًا على النظام اخلا�ض بالتداول واملقا�سة والت�سوي���ات ونقل امللكية وحفظ الأوراق املالية ومت 
اإقرار نظام جديد ل�سركات الو�ساطة واإقرار نظامي ال�سكوك و�سندات الدين. كما اأقر جمل�ض هيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية نظام احل�ساب 
التجميع���ي allocation account، وذل���ك لأغرا�ض تن�سيط ال�سوق وتنويع التداولت التي تتم فيه وزيادة ال�سيولة، وذلك بعد الطاع على 
املمار�س���ات العاملي���ة املتبع���ة فيما يتعلق بنظام احل�سابات املجمعة اأخذًا يف العتبار كافة اجلوان���ب املتعلقة به وما قد يرتتب على تطبيقه من نتائج 

يف اأ�سواق الدولة.

وقام���ت هيئ���ة ال�سوق املالية التون�سي���ة باإ�سدار جمموعة من الن�سو����ض القانونية والت�ساريح  ل�س���ركات ال�ستثمار واأخرى تتعل���ق باملعلومات التي 
يج���ب الإف�ساح عنها ا�ساف���ة اىل القواعد اخلا�سة باحلفاظ على اموال امل�ستثمرين وبحماية عمليات �س���ركات ال�ستثمار، ويتم درا�سة قرار وزير 
املالية حول دعم املجهود الدويل ملكافحة الرهاب ومنع غ�سل الموال. كما �سادق املجل�ض الوطني التاأ�سي�سي على تعديل قانون املالية وتتمثل اأبرز 
التعدي���ات يف رف���ع ال�سري���ة امل�سرفية عن العديد م���ن املوؤ�س�سات مبا يف ذلك الو�سط���اء وال�سما�سرة جتاه اإدارة ال�سرائ���ب، بالإ�سافة اإىل متديد 

الإعفاء ال�سريبي لل�سركات التي يتم ادراج اأ�سهمها بالبور�سة اإىل خم�ض �سنوات. 

اأم���ا يف ال�سعودي���ة، فقد ن�سرت هيئة ال�س���وق املالية م�سروع القواعد املنظمة ل�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبي���ة املوؤهلة يف الأ�سهم املدرجة وذلك 
بح�س���ب م���ا ت�سعه من قواعد يف هذا ال�ساأن، كما اأ�سدرت الهيئة كذلك قراراتها بخ�سو����ض ال�سركات املتقدمة بطلب زيادة راأ�ض مالها عن طريق 
طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، حيث األزمت ال�سركات التي ترغب يف زيادة راأ�ض مالها عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بالعديد من اخلطوات، التي 
يتمث���ل اأهمه���ا يف اإعان تو�سية جمل�ض اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�ض مالها وتعي���ني م�ست�سار مايل مرخ�ض له من الهيئة يكون جهة الت�سال الرئي�سة 
مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتاأكد من اأن امل�سدر قد ا�ستوفى جميع ال�سروط املطلوبة لت�سجيل اأوراقه املالية وقبول اإدراجها وتعيني متعهد 

للتغطية مرخ�ض له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح ب�سكل كامل.

أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
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وقامت هيئة الأوراق املالية العراقية بتعديل تعليمات حول ايقاف تداول و�سطب ال�سركات يف �سوق الأوراق املالية باإ�سافة مادة جديدة تتعلق بعودة 
ال�س���ركات املدرج���ة اإىل التداول بعد توق���ف تداول اأ�سهمها لفرته تزيد عن �ستة اأ�سهر وب�سعر حر يف اأول جل�س���ة تداولها وعلى اأن يعتمد معدل �سعر 
التداول لهذه اجلل�سة كموؤ�سر للجل�سات الاحقة، ووافق جمل�ض الهيئة على اقرتاح البنك املركزي العراقي بقبول ادراج اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة 
التي يقل عدد م�ساهميها عن مئة م�ساهم يف اأ�سواق الأوراق املالية. ون�سرت الهيئة على موقعها اللكرتوين م�سودة تعديل عدد من التعليمات املتعلقة 
بت���داول الأوراق املالي���ة وامل�ستثمرين، بالإ�سافة اإىل التعليمات اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرج���ة واملتعلقة ب�سروط ومتطلبات اإدراج ال�سركات 
والإف�س���اح ومواعي���د اإيقاف واإعادة الت���داول وتعليق التداول و�سطب اأ�سهم ال�س���ركات وتداولت الأ�سخا�ض املطلعني، كم���ا اأ�سدرت م�سودة تعديل 
تعليم���ات �سركات الو�ساطة والتي تخ�ض املاءة املالية واف�ساح �سركات الو�ساطة وتقدمي البيانات املالية، و�سوابط واآلية ف�سل احل�سابات وتوقف 

واإيقاف و�سطب �سركات الو�ساطة. 

ويف عمان، بداأت الهيئة العامة ل�سوق املال با�ستطاع اآراء ال�سركات امل�ساهمة العامة ومكاتب التدقيق وال�ست�سارات القانونية حول م�سمون امل�سودة 
الأولي���ة لتعدي���ل ميثاق حوكمة ال�سركات، حيث ي�سمل التعديل اإ�سافة جلان منبثقة عن جمل�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ومراجعة الأحكام 
والخت�سا�سات املتعلقة مبجل�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة اإىل جانب ال�سرتاطات الواجب توفرها يف الع�سو امل�ستقل، كما مت اإ�سافة قواعد 
ال�سل���وك املهن���ي اخلا�سة باأع�ساء جمل�ض الإدارة وبالإ�ساقة اإىل ذلك، قامت الهيئة بتقييم مف�س���ل ملختلف املقاربات امل�ستخدمة من اأ�سواق راأ�ض 
املال والبور�سات يف جمال املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. و�سمل ذلك تقييم تاأثري وفوائد هذه املقاربات على منو املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

والعائد على امل�ستثمرين وامل�ساركني يف ال�سوق وكذلك العماء واملوردين للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ويف فل�سط���ني، اأ�س���درت هيئة �سوق راأ�ض امل���ال الفل�سطينية مدونة �سلوك خا�سة باأع�ساء جمل�ض اإدارته���ا وموظفيها، والتي مت العمل على تطويرها 
موؤخ���رًا بالتع���اون مع الئتاف من اأج���ل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(، وياأتي ذلك �سمن �سعي الهيئة لتحقي���ق اأعلى معايري احلوكمة يف عملها بكافة 

م�ستوياته ولتعزيز قيم النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية فيها.

وقام���ت هيئ���ة قطر لاأ�سواق املالية باإ�سدار حزمة جديدة من الت�سريعات القانوني���ة التنظيمية، وذلك يف اإطار تعزيز  دورها التنظيمي والإ�سرايف 
والرقاب���ي عل���ى �س���وق راأ�ض املال القط���ري، و�سملت احلزم���ة خم�سة ت�سريعات تتمث���ل يف حتديد معايري امل���اءة املالية ل�س���ركات اخلدمات املالية 
وقواع���د ترخي����ض وتنظيم جهة الإيداع، بالإ�ساف���ة اإىل اإ�سدار نظام الندماج وال�ستحواذ، وتعديل نظام حوكم���ة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف 
ال�س���وق الرئي�سية، و اإ�سدار نظام حوكم���ة ال�سركات يف �سوق ال�سركات النا�سئة. واأ�سدر جمل�ض اإدارة هيئة قطر لاأ�سواق املالية حزمة جديدة من 
الت�سريعات التنظيمية، و�سملت احلزمة عدد من الت�سريعات تتعلق بقواعد التداول بالهام�ض ونظام املدققني اخلارجيني واملقيمني املاليني للجهات 
املدرج���ة واجله���ات اخلا�سعة لرقابة الهيئ���ة، كما اأقر جمل�ض اإدارة الهيئة الف�ساح عن كبار امل�ساهمني الذي���ن ميلكون ب�سكل مبا�سر اأو مع الأبناء 

القا�سرين اأو ال�سركات التابعة ن�سبة %5 فاأكرث من راأ�ض مال ال�سركة املدرجة، واأن يكون الف�ساح يوميا. 

اأم���ا يف الكوي���ت، فقد اأ�سدرت هيئة اأ�سواق املال تعليمات ب�ساأن �سوابط واإجراءات تنفيذ عملي���ات ال�ستحواذ الختياري، كما اأقر جمل�ض مفو�سي 
هيئ���ة اأ�سواق املال تعدي���ل القرار املتعلق باإ�سدار جداول الر�سوم، وذلك من خال اإ�سافة بند جديد اإىل جدول الر�سوم حتت عنوان "طلب اعتماد 
ن�س���رة اكتت���اب لإ�س���دار اأي ورقة مالية"، ويقدر مقدار الر�س���م على هذا الطلب مببلغ األف دينار كويتي تدفع م���رة واحدة عند تقدمي الطلب. واأقر 
جمل����ض مفو�س���ي هيئة اأ�سواق املال كذلك اإ�س���دار قرار ب�ساأن تعيني مراقب ح�ساب���ات �سندوق ال�ستثمار يف ظل عدم وج���ود اأع�ساء جمل�ض اإدارة 
ال�سندوق، على اأن يتم هذا التعيني من قبل مدير ال�سندوق بعد اأخذ موافقة جمعية حملة الوحدات، اإ�سافة اإىل موافقة جمل�ض الإدارة على عقد 
التعي���ني ف���ور ت�سكيل املجل�ض من قبل جمعي���ة حملة الوحدات. واأ�سدرت هيئة اأ�س���واق املال الكويتية اأي�سًا تعليماتها ب�س���اأن الإف�ساح عن املعلومات 
اجلوهرية واأوجبت على امل�سدر القيام بعدة واجبات عند حدوث ن�ساط غري اعتيادي يف التداول بالأوراق املالية. وقرر جمل�ض مفو�سي هيئة اأ�سواق 
املال تعديل القرار املتعلق باإ�سدار جداول الر�سوم  وذلك من خال اإ�سافة بند جديد اإىل جدول الر�سوم يتعلق بر�سوم تنفيذ �سفقات ال�ستحواذ اأو 
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الندماج. ويقدر الر�سم ب� 20000 دينار كويتي، يدفع منها مبلغ 10000 دينار عند ت�سليم م�سروع عقد الندماج اإىل الهيئة و يدفع باقي املبلغ 
بعد �سدور قرار وزارة التجارة وال�سناعة بحل ال�سركة. وقامت هيئة اأ�سواق املال الكويتية باإ�سدار تعليمات ب�ساأن �سوابط واإجراءات تنفيذ عمليات 
الندم���اج به���دف تنظيمها لل�سركات اخلا�سعة لرقابتها مبا يكفل حماية حقوق الأقلية، كم���ا قامت الهيئة بدرا�سة توفيق اأو�ساع الدفعة الثانية من 
�س���ركات ال�ستثمار امل�سجلة ل���دى بنك الكويت املركزي وفقًا لبنود الائحة التنفيذية وقرارات وتعليم���ات الهيئة بهذا ال�ساأن، ووافقت على اإ�سدار 

تراخي�ض ملزاولة اأن�سطة اأوراق مالية لثاث �سركات اأو بع�ض الأن�سطة املطلوب مزاولتها. 

ويف لبن���ان، اأ�س���درت هيئة الأ�سواق املالية تعديات على عدد من القرارات واأحكام جديدة حيث اأقرت الهيئة نظام العمليات على امل�ستقات املالية 
والقان���ون املتعل���ق بالأدوات واملنتج���ات املالية، اإ�سافة اإىل عدد من الق���رارات املتعلقة بت�سنيد املوجودات وهيئات ال�ستثم���ار اجلماعي وال�ستثمار 
اجلماع���ي الإ�سام���ي وهيكلي���ة احل�سابات. كما اأ�سدرت قرارا بتعديل  قواع���د حوكمة ال�سركات واأطلقت املجموع���ة الأوىل من الأنظمة التطبيقية 

لهيئة لأ�سواق املالية.

واأقر جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية �سوابط عمل �سناديق املوؤ�سرات و�سانعي ال�سوق اإ�سافة اإىل اإ�سدار القرارات املطلوبة فيما 
يخ����ض ال�سراء بالهام�ض، و�سملت ق���رارات جمل�ض الإدارة �سناديق ال�ستثمار العقاري فيما يخ�ض تعري���ف الأ�سول املنتجة لعوائد ون�سبة الأ�سول 
العقارية اإىل اإجمايل اأ�سول ال�سندوق. واأ�سدر جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية قراًرا باعتماد قواعد قيد و�سطب الأوراق املالية بالبور�سة 
املالية وال�سوابط املنظمة ملمار�سة اأعمال الو�ساطة يف التاأمني وم�سروع تعديل قانون �سوق املال لإلغاء الأ�سهم حلامله وذلك �سمن جهود م�سر يف 
مكافحة غ�سل الأموال. وقامت الهيئة العامة كذلك بتعديل قواعد واإجراءات تق�سيم ال�سركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�سة امل�سرية، ويق�سد 
بتق�سي���م ال�سرك���ة الف�س���ل بني اأ�سولها اأو اأن�سطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية يف �سركت���ني منف�سلتني اأو اأكرث، و�سدر قرار بتعديل 
قرار اإن�ساء وتنظيم عمل �سندوق حماية امل�ستثمر مبا يطور من عمل ال�سندوق ويزيد من التغطية املقررة للمتعاملني يف ال�سوق ويحقق حوكمة اأكرث 
فاعلي���ة يف اإدارت���ه. كما اأقر جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالي���ة امل�سرية م�سروع تعديات قانون ب�ساأن تنظيم ال�سمانات املنقولة وتعديات 
مقرتح���ة يف بع����ض مواد قانون �س���وق املال ولئحته التنفيذية. كم���ا وافق جمل�ض اإدارة الهيئ���ة العامة للرقابة املالية امل�سرية عل���ى م�سروع اإ�سافة 
م���ادة اإىل الائح���ة التنفيذية لقانون �سوق املال ينظم ال�سندات القابلة للتحويل اإىل اأ�سهم بالن�ض على �سلطة اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة 
يف اإق���رار اأ�سل���وب ح�ساب �سعر التحوي���ل اأو معامل التحويل من ال�سندات اإىل الأ�سهم. كما اأقر جمل����ض الإدارة �سروط الرتخي�ض ل�سركات التمويل 
متناهي ال�سغر، حيث يجب اأن تتخذ تلك ال�سركات �سكل �سركة م�ساهمة م�سرية اأغلبية اأ�سهمها مملوكة لأ�سخا�ض اعتبارية واأن يقت�سر ن�ساطها 
عل���ي مزاول���ة ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر، وي�س���رتط األ يقل راأ�ض املال امل�سدر عن خم�سة ع�سر مليون جنيه وراأ�ض املال املدفوع عن %50 من 

احلد الأدنى امل�سار اإليه.

اأم���ا يف املغ���رب، فقد دخل الإط���ار القانوين اجلديد املتعلق بتنظيم اإقرا�ض الأوراق املالي���ة Securities Lending حيز التنفيذ هذا العام 
وذلك للمرة الأوىل، حيث ي�سمل هذا القانون اإطارًا قانونيًا لتنظيم وتاأمني هذا النوع من املعامات، ويحدد الكيانات املرخ�ض لها للقيام بعمليات 
اإقرا����ض الأوراق املالي���ة وقواعد لتاأمني مثل هذه العمليات، وي�سعى القانون الذي اأقره الربملان لتح�سني ال�سيولة يف ال�سوق يف امل�ستقبل. ومن املتوقع 
اأن ي�س���ع امل�س���روع اأ�س����ض لل�سوق اأكرث كفاءة ويقدم مزيد من اإمكاني���ات التداول لدى امل�ستثمرين. كما تعترب عملي���ة اإقرا�ض الأوراق املالية متطلب 
اأ�سا�س���ي لإن�س���اء �سوق امل�ستقات املالية Derivatives Market. وبالإ�سافة اإىل ذل���ك، مت تقدمي عدد من الت�سريعات التنفيذية ل�ستكمال 
قان���ون اإقرا����ض الأوراق املالي���ة. كم���ا ا�ستمر جمل����ض القيم املنقول���ة  يف امل�ساهمة بالعمل عل���ى م�سروع قان���ون اأدوات ال�ستثم���ار امل�سرتك بقطاع 
العق���ارات مب���ا يف ذلك امل�ساركة الفعالة يف ال�ست�سارات املهني���ة والجتماعات مع وزارة املالية والقت�ساد بهذا ال�س���اأن. كما اأ�سدرت وزارة املالية 
املغربية تعديًا يف قانون البور�سة حيث ي�سعى هذا التعديل لإعادة هيكلة البور�سة من خال تق�سيم البور�سة اإىل �سوقني، �سوق رئي�سي و�سوق ثاين 
لل�سماح لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة SMEs يف احل�سول على التمويل الازم، و�سيوفر هذا التعديل مرونة يف التغريات امل�ستقبلية، كما يهدف 
اإىل اإعط���اء اهتم���ام اأكرب لل�سوق وتعزيز مكانة مدينة الدار البي�ساء كمركز مايل. كما قدم جمل�ض القيم املنقولة تعديًا على قانون �سناديق راأ�ض 
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املال املغامر Venture Capital الذي افتتح للت�ساور يف عام 2011، وذلك بهدف تنظيم مزيد من الن�ساطات وحت�سني القدرة التناف�سية 
وتو�سي���ع اإمكاني���ة ال�ستثمار، ومن املتوقع اأن ي�سفي ه���ذا التعديل دفعة جديدة من الن�ساط الذي بدوره �سوف ي�سج���ع وي�ساعد ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف ال�س���وق، ويت�سمن م�سروع القانون اأي�سا ال�سماح بتوفري احلماية اأف�سل للم�ستثمرين ف�سا عن تنويع الأ�ساليب املالية امل�ستخدمة يف 
ه���ذه ال�سناع���ة. كما واأ�سدر جمل�ض القيم املنقول���ة املغربي بع�ض التعديات املتعلقة بتعليمات اإقرا����ض الأوراق املالية مبا يف ذلك مواعيد الإباغ 
Reporting للم�ساركني يف ال�سوق، وكذلك اإدارة الأ�سول للطرف الثالث ومرفقاته ل�سركات اإدارة ال�سناديق  وتقييم الأوراق املالية املحتفظ 
به���ا م���ن قبل ال�سندوق. وتاأتي هذه التعديات �سمن اإطار حت�سني تنفي���ذ القوانني والتغلب على بع�ض املعوقات التي تواجه امل�ساركني يف ال�سوق يف 

اإدارة الأموال بالنيابة عن اأطراف ثالثة، ومن اأجل اإزالة ال�سعوبات املتعلقة باللتزام باملواعيد النهائية يف تقدمي الإف�ساح لهيئة الأوراق املالية.

ثانيًا: الرقابة على األسواق

حتقيقًا لأهداف اأحكام الّرقابة على الأ�سواق املالّية وتطبيق نظام الإف�ساح ومبادئ احلوكمة، قامت الهيئات العربّية باإ�سدار جملة من القرارات 
والقوانني املرتبطة بالعديد من الأن�سطة مبا يف ذلك اإ�سدار قواعد احلوكمة. فقد قرر جمل�ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية الأردنية اأن ي�سبح نظام 
مركزي���ة خماط���ر العماء متاحًا ل�سركات الو�ساطة املالية، مما يتي���ح للو�سيط املايل ال�ستعام عن مديونية عمائه لدى الو�سطاء الخرين. ومن 
جانب اآخر، اأ�سدرت هيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية اأول ترخي�ض ملزاولة ن�ساط �سانع ال�سوق يف الدولة لبنك اأبوظبي الوطني، وذلك بعد اأن 
ا�ستوف���ى البنك كافة �سروط ومتطلب���ات الرتخي�ض لدى الهيئة. ويتزامن هذا الرتخي�ض مع النتعا�ض والنمو الذي ت�سهده الأ�سواق املالية بالدولة، 
كم���ا ق���ام جمل�ض اإدارة الهيئة باإلزام ال�س���ركات املدرجة يف الأ�سواق باإن�س���اء اإدارات لعاقات امل�ستثمرين. كما اأعلن���ت الهيئة يف بيان ن�سرته على 
موقعها الإلكرتوين اأنه انطاقًا من دورها يف حماية امل�ستثمرين، و�سمان ا�ستقرار الأ�سواق املالية يف الدولة، ومتابعتها امل�ستمرة لكافة املمار�سات 
يف اأ�س���واق املال فاإنها تهيب بكافة امل�ستثمرين احلر����ض التام على التعامل مع اجلهات والأ�سخا�ض املخولني واملوؤهلني لذلك حفاظًا على حقوقهم. 
كم���ا اأ�س���درت هيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية بيان���ًا �سحفيًا بناء على ما تناولته بع�ض ال�سحف من وج���ود عمليات بيع على املك�سوف اأثرت 
�سلب���ًا عل���ى اأداء موؤ�سر ال�سوق املايل، وبيانا اآخرًا يتعلق مبا تناولته بع�ض ال�سح���ف وو�سائل الإعام موؤخرًا حول وجود جتاوزات يف التداولت التي 

تتم بالهام�ض.

ويف نف�ض ال�ّسياق �سرعت هيئة ال�سوق املالية التون�سية يف التهيئة لإطاق اول عملية عر�ض عمومي للم�ساهمة العامة عن طريق اإجراء العر�ض ب�سعر 
مفت���وح )book-building process( بال�س���وق املالي���ة التون�سية. ودع���ت هيئة ال�سوق املالي���ة التون�سية ال�س���ركات العمومية وال�سركات 
ال�ستثمارية اإىل المتثال ملتطلبات الإف�ساح وتقدمي الف�ساحات الكاملة املتعلقة باأن�سطتها  )الك�سف عن البيانات املالية وغري املالية( دون جتاوز 
الآجال املحددة، واأطلقت هيئة ال�سوق املالية التون�سية تذكريا لل�سركات املدرجة لامتثال ملتطلبات الإف�ساح والك�سف عن البيانات املالية املرحلية 
له���ا وفق���ا للت�سريعات حيز النفاذ ودون جتاوز الآج���ال النهائية. و�سمن هذا الإطار، األزمت جلنة تنظيم عملي���ات البور�سة ومراقبتها اجلزائرية 
�س���ركات الو�ساطة واملهنيني املرخ�ض لهم بتقدمي امل�س���ورة لا�ستثمار يف الأوراق واملنتجات املالية املتداولة يف البور�سات اأو ال�سادرة عقب اإجراء 
ط���رح عام بتوف���ري مذكرة للعماء وامل�ستثمرين تت�سم���ن جميع املعلومات التي تعترب مفي���دة لقرار ال�ستثمار يف الأوراق املالي���ة واملنتجات املالية. 

ويف ال�سعودية، اأقر جمل�ض هيئة ال�سوق املالية موؤخرا اإن�ساء وت�سكيل عدد من اللجان املتخ�س�سة يف الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد املنظمة لعمل 
تل���ك اللج���ان، حيث اعتمد "لئحة عمل جلنة املراجعة الداخلية يف هيئة ال�س���وق املالية"، وكذلك "قواعد عمل اللجان املتخ�س�سة يف هيئة ال�سوق 
املالية". وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار تطبيق معايري احلوكمة والتطوير والتح�سني الدائم يف اأ�ساليب الإدارة، و�سعيًا منها لتطبيق اأف�سل املمار�سات 
واملعاي���ري يف ذل���ك املج���ال. كما و�سعت هيئة ال�سوق املالي���ة ال�سعودية قائمة بجميع �سنادي���ق ال�ستثمار القائمة التي وافق���ت الهيئة على تاأ�سي�سها 
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وط���رح وحداته���ا طرحًا عامًا واملدارة من قبل الأ�سخا�ض املرخ�ض لهم )املوؤ�س�سات املالية( على موقعها الإلكرتوين. كما اأعلن جمل�ض هيئة ال�سوق 
ال�سعودي���ة اأن���ه يف ح���ال �سدرت القوائم املالية لأي �سركة مدرج���ة مت�سمنة تقرير من املحا�سب القانوين ورد فيه المتن���اع عن ابداء الراأي اأو راأي 

معار�ض �سيتم تعليق تداول �سهم ال�سركة فور �سدور تلك القوائم اإىل اأن يتم معاجلة ذلك. 

ويف �سوري���ا، اأ�س���درت هيئة الأوراق والأ�س���واق املالية ال�سورية التعميم املت�سمن طل���ب اإف�ساحات الربع الثالث لل�س���ركات امل�ساهمة العامة، وذلك 
ا�ستن���ادًا اإىل اأح���كام نظ���ام وتعليمات الإف�ساح للجهات اخلا�سع���ة لإ�سراف هيئ���ة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية ال�س���ادر بقرار رئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء، كم���ا اأ�سدرت تعميم���ًا بخ�سو�ض جتديد اعتماد مدققي ح�سابات اجله���ات اخلا�سعة لرقابة هيئة الأوراق والأ�س���واق املالّية ال�سورّية لعام 
2015. اأما يف العراق، فقد اأ�سدرت هيئة الأوراق املالية العراقية التقرير ال�سنوي عن حركة التداول يف �سوق العراق لاأوراق املالية، حيث مت 
تق���دمي معلوم���ات �ساملة عن حجم التداول والقيمة ال�سوقية يف الأ�سواق العربية بالإ�سافة اإىل درا�سة كاملة حول اأداء �سوق العراق لاأوراق املالية، 
كم���ا واف���ق جمل�ض هيئة الأوراق املالية العراقية على تداول اأ�سهم املطلعني يف ال�سركات املوجودة يف املناطق ال�ساخنة واعفائها من تقدمي البيانات 
الدوري���ة بع���د اإف�ساح ال�سركة عن حيثيات و�سعها احلايل للهيئ���ة وال�سوق، واأ�سدرت تعميمًا اإىل كافه ال�س���ركات املدرجة يف �سوق العراق لاأوراق 
املالي���ة ح���ول �سيغه تقرير مراقب احل�سابات، وذل���ك بعد اأن لحظت اأن بع�ض تقاري���ر مراقبي احل�سابات عن البيانات املالي���ة ال�سنوية لل�سركات 

ناق�سة اأو خمالفة لنماذج التقارير املن�سو�ض عليها ال�سادرة عن جمل�ض املعايري املحا�سبية والرقابية.

 ،"FATCA" ويف الكوي���ت، دعت هيئة اأ�سواق امل���ال الكويتية كافة الأ�سخا�ض املرخ�ض لهم اخلا�سعني لرقابته���ا واللذين ينطبق عليهم قانون
اإىل الب���دء يف الت�سجي���ل على ال�سفحة اللكرتونية اخلا�سة بدائرة الإي���رادات الداخلية الأمريكية. كما اأ�سدرت الهيئ���ة اإعانا تذكرييا لل�سركات 
التي مار�ست حقها ب�سراء اأ�سهمها وامللزمة بتقدمي تقرير اإىل الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية يو�سح مربرات احتفاظها بتلك الأ�سهم، على اأن يقدم 
التقري���ر خ���ال ع�سرة اأيام عمل من انتهاء ال�سن���ة املالية املعد عنها التقرير. كما اأكدت الهيئة على اأهمي���ة توجيه العماء للوفاء مبتطلبات قانون 
المتثال ال�سريبي للح�سابات الأجنبية وذلك لتجنب العقوبات واجلزاءات الواردة يف ذلك القانون. كما اأوجبت هيئة اأ�سواق املال الكويتية ت�سمني 
البن���د ال���وارد يف ج���دول اأعمال اجلمعي���ة العامة العادية اخلا�ض بتعي���ني اأو اإعادة تعيني مراق���ب احل�سابات اخلارجي بفق���رة اإ�سافية تن�ض على: 
"اأن يكون مراقب احل�سابات من �سمن امل�سجلني يف ال�سجل اخلا�ض لدى هيئة اأ�سواق املال"، وذلك بعد اأن لوحظ قيام بع�ض ال�سركات برت�سيح 
مراق���ب ح�ساب���ات من غري امل�سجلني لدى الهيئة، ف�سا عن عدم وجود ما ي�س���ري اإىل ذلك �سمن بنود جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية. وقرر 
جمل�ض مفو�سي هيئة اأ�سواق املال الكويتية ترخي�ض 10 �سناديق ا�ستثمار والتي قامت بتوفيق اأو�ساعها وفق مقت�سيات القانون ولئحته التنفيذية 
وق���رارات الهيئ���ة وتعليماتها يف هذا ال�ساأن، حيث يكون الرتخي�ض لكل �سندوق من هذه ال�سناديق ملدة ثاث �سنوات تبداأ من تاريخ قيده يف �سجل 
الهيئ���ة، وتعفى ه���ذه ال�سناديق من �سداد الر�سم الأويل عن تلك املدة، على اأن تلتزم ال�سناديق املذكورة باأداء الر�سم عند جتديد الرتخي�ض لأي 

فرتة اأخرى طبقا لقرارات الهيئة.

وفيم���ا يخ����ض الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية، فقد مت اإلغاء الإجراءات الحرتازي���ة على التداول بالبور�سة امل�سرية وتقرر اأن تكون احلدود 
ال�سعري���ة لكافة الأ�سهم %10 خ���ال اجلل�سة با�ستثناء اأ�سهم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة )بور�س���ة النيل( في�سمح لل�سعر بالتحرك يف حدود 
اأي�سَا خالها بنف�ض احلدود  – وي�سمح  لها  لل�سوابط املنظمة  – وفقًا  العمل باجلل�سة ال�ستك�سافية  يعاد  اأن  اأو هبوطًا. كما تقرر  %5 �سعودًا 
ال�سعري���ة ال�ساب���ق الإ�سارة لها. كما  قامت الهيئة العامة للرقابة املالي���ة امل�سرية باإعداد منوذج العقد البتدائي والنظام الأ�سا�سي ل�سركة �سندوق 
ال�ستثم���ار وذل���ك مبراعاة الحكام الواردة بقانون �سوق راأ�ض املال ولئحته التنفيذية وطبيعة �سرك���ة ال�سندوق طبقًا للتعديات اجلديدة الواردة 
عل���ى �سنادي���ق ال�ستثم���ار بالائحة التنفيذية لقان���ون �سوق راأ�ض املال. وواف���ق جمل�ض اإدارة الهيئ���ة العامة للرقابة املالي���ة امل�سرية على �سوابط 
واإجراءات احل�سول على موافقة الهيئة لتعامل الأطراف ذات العاقة بال�سندوق على وثائق ال�سناديق املرتبطني بها، واأقر احلد الأق�سى لأتعاب 
خرباء التقييم العقاري نظري تقييم الوحدات اخلا�سة بذوي الدخول املنخف�سة واملدعومة من �سندوق التمويل العقاري وكذلك الوحدات اخلا�سة 
مبتو�سطي الدخل. ووافق املجل�ض اأي�سًا على الرتخي�ض باإ�سدار اإحدى ال�سركات �سندات توريق جديدة ب�سرط ا�ستيفاء املتطلبات املن�سو�ض عليها 
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بالقواع���د املنظم���ة لهذا ال�ساأن. واأعدت الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية بال�سرتاك م���ع م�سلحة ال�سرائب امل�سرية من�سور تو�سيحي يتناول 
املعاملة ال�سريبية ل�سناديق ال�ستثمار بتعديل بع�ض اأحكام قانون ال�سريبة على الدخل ، وقانون �سريبة الدمغة ال�سادر بالقانون. 

ويف املغ���رب، اأ�س���در جمل����ض القيم املنقول���ة الإح�سائيات املتعلقة بتوزي���ع املعامات ح�سب فئة امل�ستثمري���ن با�ستثناء عملي���ات الإدراج بالبور�سة 
العرو�ض العمومية الزيادات يف راأ�ض املال، وقد احتوى التقرير على معلومات �ساملة عن املبادلت املتداولة يف البور�سة وخمتلف اأنواعها وتوزيعها، 
م���ع مقارن���ة عمليات البيع وال�سراء مع املعامات املربمة. كما ن�سر جمل�ض القيم املنقولة على موقعه الإلكرتوين ال�سيغة اجلديدة ل�"دورية جمل�ض 
القي���م املنقول���ة"، ومتثل ه���ذه الدورية قانون الأوراق املالي���ة يف املغرب وحتتوي على الأح���كام املتعلقة بقر�ض ال�سن���دات وبت�سيري هيئات التوظيف 

اجلماعي للقيم املنقولة واآجال اإر�سال امل�ستندات اأو املعلومات اإىل املجل�ض.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ

قطعت هيئات الأوراق �سوطا كبريا يف جمال الإف�ساح والإنفاذ وتطبيق مبادئ احلوكمة وذلك بهدف تعزيز ال�سفافية  وامل�سوؤولّية الجتماعية. وقد 
تراوح���ت الإج���راءات اّلتي اّتخذتها الهيئات من جمّرد توجيه الّتنبيهات اإىل فر�ض غرام���ات مالّية على ال�ّسركات املخالفة، اأو اإيقاف تداول اأ�سهم 
ال�ّس���ركات املخالف���ة لت�سل اإىل درجة احلجز على اأ�سهم ال�ّسركات املخالفة، وذلك ح�سب خطورة املخالفات اّلتي قامت بها ال�ّسركات املدرجة اّلتي 
تراوحت بني عدم الإيفاء مبتطّلبات الإف�ساح املايل اأو جتاوز الّتاريخ القانوين لتقدمي الإف�ساحات، اإىل عدم اللتزام مبعايري احلوكمة وال�ّسفافّية 
لت�سل يف بع�ض الأحيان اإىل درجة خمالفة الأحكام اأو القيام بتجاوزات وخمالفات الأحكام اأو القيام بتجاوزات وخمالفات يف اإطار الّتداول اليومي 

لاأ�سهم. 
فق���د اأ�س���درت هيئة الأوراق املالّية الأردنّية تعميمًا �سادر اىل �س���ركات الو�ساطة املالية على �سرورة التزامهم بتعليمات الف�سل بني اأموال الو�سيط 
امل���ايل واأم���وال عمائه، وقرر جمل�ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية الأردنية اعتماد اأ�س�ض الجراءات التي �ستتخذ بحق ال�سركات املدرجة يف ال�سوق 
التي تبلغ خ�سائرها املرتاكمة %50 فاأكرث من راأ�سمالها، وتاأمل الهيئة من تطبيق هذه ال�س�ض حماية امل�ستثمرين من خال الزام تلك ال�سركات 
تعزيز وتكثيف الف�ساح لأولئك امل�ستثمرين حول الو�سع املايل لل�سركة وخططها ملواجهة اخل�سائر، وذلك ل�سمان معرفة واطاع جميع امل�ساهمني 
ب�سكل م�سبق باملعلومات الف�ساحية املتعلقة بالورقة املالية قبل اجراء اية تعامات، ا�سافة اىل تنظيم وتوحيد الجراءات املتخذة من قبل الهيئة 
والبور�س���ة بخ�سو����ض اأ�سهم هذه ال�سركات. واأعلنت هيئة الأوراق املالية وال�سل���ع الإماراتية اأنها مل تقم باإ�سدار اأي تنظيم للتداول على املك�سوف، 
واأن���ه ميك���ن ل�سركات الو�ساطة تقدمي خدمة التداول بالهام�ض لعمائها بعد ح�سولها عل���ى ترخي�ض من الهيئة. كما لحظت الهيئة ا�ستمرار قيام 
بع����ض �س���ركات الو�ساطة بالتو�سع  يف منح عماء الت���داول يف احل�ساب النقدي وت�سهيات للتداول على املك�سوف، عرب ال�سماح لهم بتنفيذ عمليات 
ت���داول تتج���اوز اأر�سدتهم النقدي���ة عدة مرات، مما يزيد من حجم املخاطر عل���ى الأ�سواق ويعد انتهاكًا لاأنظم���ة والت�سريعات، وقد قامت الهيئة 

بالتنبيه على ال�سركات بعدم ال�ستمرار يف تلك التجاوزات. 

ويف تون����ض، ق���ررت هيئة ال�س���وق املالية تعليق تداول اأ�سهم �سركة مدرج���ة يف البور�سة ليوم واحد ب�سبب عدم تق���دمي املعلومات الكافية ب�ساأن عقد 
اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية. واأعلنت كذلك هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية عن �سدور ع���دة قرارات من جلنة ال�ستئناف يف منازعات الأوراق املالية 
املقام���ة م���ن الهيئة �سّد اأحد امل�ستثمري���ن املتداولني يف ال�سوق املالية ال�سعودية. وجلاأت اأي�سًا هيئ���ة الأوراق املالية العراقية اإىل اإيقاف تداول عدد 
م���ن ال�س���ركات نظرًا لعدم تقدمي هذه ال�سركات البيان���ات املالية لهذا العام، ومن جانب اآخر، نظرت هيئ���ة الأوراق املالية العراقية مبذكرة دائرة 
الإف�س���اح ح���ول ع���دم تقدمي عدد من ال�سركات لبيانات هذا العام، نظرا ملا متر به املناطق التي تقع فيها تلك ال�سركات قررت الهيئة اعفائهم من 
الغرامة والطلب منهم بالإف�ساح عن اأو�ساعهم احلالية خال فرتة حمددة. اأما يف الكويت، فقد اأعلنت هيئة اأ�سواق املال عن �سدور قرار جمل�ض 
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التاأدي���ب  �س���د عدد من املتعاملني والو�سطاء و�سركات الو�ساطة املالية، حيث متثلت العقوبات يف الإيقاف عن التداول بيعا و�سراء بطريقة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة حل�سابهم اخلا�ض اأو حل�ساب غريهم ملدة �ستة اأ�سهر واإلغاء املعامات ذات العاقة باملخالفة بالن�سبة لبع�ض املخالفني، والإيقاف 

عن اأعمال الو�ساطة ملدة ثاثة اأ�سهر للبع�ض الآخر.

ويف م�س���ر، اأ�س���در جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية قرارًا ب�سطب عدد من مراقبي احل�سابات من �سجل قيد مراقبي احل�سابات 
لدى الهيئة، وذلك بناًء على املخالفات املوجهة اإليهم من قبل "وحدة الرقابة على جودة اأعمال مراقبي احل�سابات" وذلك نتيجًة ملخالفتهم معايري 

املراجعة امل�سرية والق�سور يف اأعمال اجلودة لدى اأدائهم اأعمال مراقبة ح�سابات �سركات يقومون مبراجعتها.

رابعًا: التعليم والتوعية

قام���ت الهيئ���ات العربّية مبجه���ودات كبرية بهدف حت�سني امل�ستوى العلم���ي واملعريف  وتطوير القدرات واخلربات، حيث قام���ت هيئة الأوراق املالية 
الأردنية بعقد تدريب وتاأهيل �سباط المتثال للتعريف باأهمية دور �سابط المتثال يف تطوير وتنظيم اأعمال �سركات اخلدمات املالية ودعم اأنظمة 
الرقاب���ة الداخلي���ة فيها ونظمت كذل���ك بالتعاون مع �سركة ارن�س���ت ويونغ ور�سة عمل ل�س���ركات اخلدمات املالية واأمناء احلف���ظ الأمني و�سناديق 
ال�ستثم���ار امل�س���رتك حول قانون المتثال ال�سريبي للح�سابات الجنبية الأمريكية )FATCA(. كما عقدت هيئة الأوراق املالية الأردنية ور�سة 
عم���ل ل�س���ركات اخلدمات املالي���ة للتعريف بنظام الرتخي����ض اللكرتوين، بالإ�ساف���ة اإىل دورة تدريبية متخ�س�سة يف �سك���وك التمويل ال�سامي 

موجهة ملدراء الإ�سدار يف البنوك و�سركات اخلدمات املالية. 

اأم���ا هيئ���ة الأوراق املالي���ة وال�سلع الإماراتية، فق���د نظمت ور�سة عمل لأع�ساء جمال����ض اإدارات ال�سركات والإدارات التنفيذي���ة  العليا بعنوان "دور 
جمل�ض الإدارة يف �سوء �سوابط احلوكمة ونظام الإف�ساح" حيث تناولت ور�سة العمل مفهوم ومبادى حوكمة ال�سركات، وال�سمات العامة واخلربات 
وامله���ارات الت���ي يجب اأن يتمت���ع بها اأع�ساء جمل����ض الإدارة، وت�سكيل جمل�ض الإدارة وا�ستقالي���ة الأع�ساء، وتقيي���م اأداء وفعالية املجل�ض يف �سوء 
امله���ام املوج���ودة يف �سوابط احلوكمة. واأعلنت عن اإطاق باقة من الربامج التدريبية التخ�س�سية وال�سهادات املهنية يف �سناعة اأ�سواق راأ�ض املال 
وال�ستثمار باللغتني العربية  والإجنليزية، وذلك بال�سراكة مع جمموعة من اأف�سل املوؤ�س�سات املهنية العاملية واخلرباء املحرتفني.  كما مت الإعان 
عن اطاق دورات الإعداد لختبارات الأكادميية الأمريكية للعلوم املالية مثل "املحلل املايل املعتمد" و "مدير الرثوات املعتمد" هذا بالإ�سافة اإىل 
ال���دورة الر�سمي���ة الأوىل ل�سهادة املحلل الفني املعتمد مل�ستواها الأول CFTe1 وغريها من ال�سهادات املهنية الأخرى املتميزة وور�ض العمل. كما 
اأطلق���ت هيئ���ة الأوراق وال�سلع الإماراتية م�سروع "ال�سوق املايل الفرتا�سي" لتدريب طلبة جامعة الإمارات للتعرف على اأ�سا�سيات التداول يف �سوق 
الأوراق املالي���ة، ووقع���ت الهيئة مذكرة تفاهم م���ع جامعة باري�ض ال�سوربون اأبوظبي ت�ستهدف تعزيز التعاون ب���ني اجلانبني يف جمال تاأهيل الكوادر 
الوطني���ة، والبح���وث والتدريب واإعداد طلب���ة اجلامعة وخرجيها ل�سوق العمل يف جم���ال اخلدمات املالية على النحو ال���ذي يرتقي بالأداء يف قطاع 
الأوراق املالي���ة. ونظم���ت املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ض بالتعاون مع جمعي���ة اخلليج لل�سندات وال�سكوك حتت عنوان "املعاي���ري الدولية الطريق الأمثل 
اإىل اأ�س���واق مالي���ة اأكرث عمقا و�سيول���ة"، كما �ساركت يف الدورة الرابعة من "ملتق���ى ال�ستثمار ال�سنوي" الذي اأقيم مبرك���ز دبي التجاري العاملي. 
وعقدت هيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية ور�سة عمل بنظام الت�سال املرئي عن بعد "الفيديو كونفران�ض" �سارك فيها عدد من ممثلي �سركات 
امل�ساهم���ة العام���ة م���ن خمتلف اإمارات الدولة، واأ�س���درت تنويها جلميع امل�ستثمرين ح���ول اأهمية اتخاذ قرارات ا�ستثماري���ة مدرو�سة عند التعامل 
عل���ى الأوراق املالي���ة لل�س���ركات امل�ساهمة العامة التي �سوف يتم ادراجها يف ال�سوق املايل، وذلك بعد اإمت���ام اإجراءات ت�سجيلها وا�ستيفاء متطلبات 
الإدراج الازم���ة وفق���ًا لاإجراءات املعمول به���ا. ونظمت كذلك ور�ستني مكثفتني لاإعداد لربامج الرتخي�ض املهن���ي يتم تقدميهما بال�سرتاك مع 
املعه���د الربيط���اين لا�ستثمار والأوراق املالي���ة )CISI(، وقد مت تخ�سي�سهما للعاملني يف قطاع الأوراق املالي���ة. كما نظمت هيئة الأوراق املالية 
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وال�سل���ع الإماراتي���ة حلقة نقا�سية �سارك فيها خرباء من قطاع الأوراق املالية، وا�ستهدفت التعريف ببع�ض املخاطر التي قد يتعر�ض لها امل�ستثمرون 
والتحدي���ات املرتبط���ة بال�ستثمار والكتت���اب يف روؤو�ض اأموال ال�س���ركات حديثة التاأ�سي�ض. كما نظ���م مركز هيئة الأوراق املالي���ة وال�سلع الإماراتي 
للتدري���ب جمموع���ة من ور����ض العمل وال���دورات التدريبية ا�ستملت عل���ى دورة "مدير الرثوات املعتم���د" التي مت تنفيذها بالتع���اون من الأكادميية 
الأمريكية لاإدارة املالية وبرنامج �سهادة "�سابط المتثال املعتمد" املعتمدة ر�سميًا من قبل كل من اجلمعية العاملية لامتثال وهيئة الأوراق املالية 
وال�سلع، والتي تعد من الربامج املهنية املعرتف بها عامليًا.  ونظم املركز كذلك دورته الثانية هذا العام من برنامج "التحليل الفني للتاأهيل للم�ستوى 

الأول ملحلل فني معتمد" الذي ح�سره اأكرث من ثاثني م�ساركًا من موظفي امل�سارف و�سركات ال�ست�سارات املالية والو�ساطة ومديري الرثوات. 

اأم���ا هيئ���ة ال�سوق املالي���ة التون�سية، فقد �ساركت بتنظيم ملتق���ى حول الرقابة الداخلي���ة واإدارة املخاطر حتت ا�سراف معه���د تكوين بور�سة تون�ض 
و�سارك���ت كذل���ك يف ور�سات العمل التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك املركزي التون�سي، ويف نف�ض الإطار مت تنظيم ثاث 
ور�س���ات عم���ل حول البنية التحتية ل�سوق املال يف تون�ض و الآفاق الدولية، بالإ�سافة اإىل �س���وق �سندات ال�سركات وامل�ساريع. كما عقدت هيئة ال�سوق 
املالي���ة التون�سي���ة ندوة تتعلق بدور �سوق راأ�ض املال يف النهو�ض بالقت�ساد الوطني وذلك يف اإطار الحتفال بالذكرى 20 لهيكلة �سوق راأ�ض املال يف 
تون����ض، حي���ث مت التطرق اإىل عدة موا�سيع اأهمها حتديات واآفاق تطوير الأنظمة والت�سريعات اإ�سافة اإىل تقييم القدرة التناف�سية ل�سوق راأ�ض املال 
بتون����ض. ويف اجلزائ���ر، عقدت جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها حفل تخ���رج اأول دورة تدريبية للح�سول على �سهادة "خمت�ض يف الأ�سواق 
املالي���ة"، واأطلق���ت دورة تدريبية ثانية للح�س���ول على �سهادة "خمت�ض يف الأ�سواق املالية" من طرف جلنة تنظي���م عمليات البور�سة و مراقبتها و 

 .)IFB( بالتعاون مع معهد التدريب امل�سريف

ويف ال�سعودي���ة، فق���د عق���دت هيئة ال�س���وق املالية ال�سعودي���ة بالتعاون مع احتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربي���ة الربنامج التدريب���ي الرابع للتبادل 
الثنائ���ي ح���ول "عمليات الرقاب���ة لدى هيئة ال�س���وق املالية ال�سعودية" به���دف تزويد امل�ساركني بالآلي���ات والإجراءات الرقابي���ة املطبقة لدى هيئة 
ال�س���وق املالي���ة ال�سعودية وب�سكل خا�ض يف جمالت تنظي���م �سناديق ال�ستثمار والإ�س���راف عليها والتداول بناء على املعلوم���ات الداخلية والرقابة 
الإلكرتوني���ة، ه���ذا بالإ�ساف���ة اإىل الإجراءات املطبقة يف جم���ال التحقيق والدع���اء يف خمالفات نظام ال�س���وق املالية واللوائ���ح التنفيذية وكذلك 
اأ�ساليب مراقبة عمليات غ�سيل الأموال والتفتي�ض على نظم املعلومات لأ�سواق املال. ونظمت هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية يوما تعريفيا لاإعاميني 
والإعامي���ات العامل���ني يف الأق�س���ام القت�سادي���ة يف الو�سائل الإعامي���ة املحلية يف مقر الهيئ���ة يف الريا�ض، وذلك يف اإط���ار حر�سها على اطاع 
الإعامي���ني عل���ى املهام الت�سريعي���ة والرقابية للهيئة والت���ي ت�ستهدف تطوير ال�سوق املالية وكذل���ك لاإجابة على ا�ستف�ساراته���م، واأ�سدرت الهيئة 
ن�س���رة توعوي���ة عرب و�سائ���ل الإعام املختلفة تهدف اإىل تعزيز الوع���ي ال�ستثماري واحلقوقي للم�ستثمرين و ذلك للتاأكي���د على جملة احلقوق التي 
�سمنته���ا لئح���ة �سناديق ال�ستثمار واللوائح التنفيذية الأخ���رى. كما ح�سدت هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية للع���ام الثاين جائزة اأف�سل دولة تقدم 
برام���ج للتوعي���ة املالية املوجه���ة للن�ضء على م�ست���وى ال�سرق الأو�س���ط و�سمال اأفريقيا والت���ي تقدمها املنظم���ة الدولية املالية لاأطف���ال وال�سباب
 “Child           &       Youth          Finance                 International”، وحلت برامج الهيئة �سمن اأف�سل خم�سة دول تقدم برامج توعية على م�ستوى العامل. 

اأم���ا يف �سوري���ا، فقد نظمت هيئة الأوراق والأ�سواق املالي���ة ال�سورية بالتعاون مع وزارة العدل ور�سة العمل للق�س���اة املتدربني حتت عنوان )التكامل 
ب���ني دور الهيئ���ة الإ�سرايف والرقاب���ي وال�سلطة الق�سائية لتن�سيط ال�ستثمار(، ركزت فيها على مهام الهيئ���ة واآلية عملها ودورها الرقابي على عمل 
اجله���ات اخلا�سع���ة لها والدور الذي ت�سطلع ب���ه الهيئة ل �سيما يف جمال تنظيم وتطوير اأ�سواق املال ال�سوري���ة والإ�سراف على ال�سركات امل�ساهمة 
العامة امل�سدرة لاأوراق املالية و�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية ومدققي احل�سابات. كما وقعت هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية وجامعة 
ت�سرين مذكرة تفاهم لتعزيز روابط التعاون بني اجلانبني، وتهدف مذكرة التفاهم اإىل ن�سر مفاهيم ال�ستثمار بالأوراق املالية، والتعريف باأهمية 

الدور الإ�سرايف والرقابي على كل من �سوق دم�سق لاأوراق املالية وال�سركات امل�ساهمة و�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية.



25

 ويف الع���راق، عق���دت هيئة الوراق املالية العراقية ندوة حوارية ملناق�سة تعليماته���ا حيث متت مناق�سة العديد من املحاور الرئي�سية حول التعليمات 
ال�س���ادرة ع���ن الهيئة بخ�سو�ض ال�سركات املدرجة يف اأ�سواق الوراق املالية، ويعت���رب هذا اللقاء جزء من �سل�سلة ندوات اعدتها الهيئة بهذا املجال 
الول كان م���ع جمل����ض �سوق العراق ورابطة الو�سطاء وممثلي �سوق اربيل والثاين م���ع الو�سطاء املجازين يف �سوق العراق لاأوراق املالية والثالث مع 

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق.

ويف �سلطن���ة ُعم���ان، نظم���ت الهيئة العامة ل�س���وق املال ور�سة عمل حول اأهمي���ة اللتزام باأحكام الف�س���اح يف �سوق راأ�ض مال به���دف تعزيز ثقافة 
الإف�س���اح يف ال�سوق وتنمية الوعي لدى اجلهات امل�سدرة لاأوراق املالي���ة والأ�سخا�ض املطلعني عن اأهمية اللتزام باأحكام الف�ساح وم�سئولياتهم 
اجت���اه ه���ذا املو�سوع من اأجل حت�سني م�ستوى ال�سفافية والإف�س���اح يف ال�سوق املالية مبا ي�ساهم يف رفع كفاءة ال�س���وق. وقامت الهيئة العامة ل�سوق 
امل���ال كذلك بتنظيم برنامج تدريب���ي ملوظفيها حول اآليات اإدارة امل�ساريع ال�سرتاتيجية، وندوة بالتعاون مع �سركة اأماين حول ال�سكوك الإ�سامية 
حت���ت عن���وان ال�سكوك من �سوق حم���دودة اإىل �سوق عاملية،  وحما�سرة تثقيفي���ة ملوظفيها بعنوان التخل�ض من التوت���ر و�سغوطات العمل " متهيد 
الطري���ق لل�سك���ون ‘‘، ونظمت كذلك حلقة نقا�سية ح���ول امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ودورها يف التنمي���ة القت�سادية، �سمن خطة الهيئة لتقدمي 
ط���رح مو�س���ع لواقع من�س���اآت الأعمال ال�سغرية واملتو�سط���ة، مب�ساركة عدد من الأكادميي���ني واملعنيني بتطوير القطاع اإىل جان���ب م�ساركة ال�سباب 
القائم���ني عل���ى املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. كم���ا قامت الهيئة العامة ل�سوق املال بتد�سني �سفحاتها الر�سمي���ة على مواقع التوا�سل الجتماعي 
)تويرت وفي�سبوك( وذلك بهدف تزويد اجلمهور باأن�سطة وفعاليات واأخبار الهيئة وكل ما هو جديد من اف�ساحات لل�سركات املدرجة ب�سوق م�سقط 
لاأوراق املالية واكتتابات عامة اأو قرارات وتعاميم جديدة تهم امل�ستثمرين واملهتمني بقطاعي �سوق املال والتاأمني، وقامت بتنظيم ور�سة عمل حول 
اإدارة خماط���ر ال�س���ركات العاملة يف قطاع التاأمني بالتعاون م���ع �سركة اآي اأم ب�ست اآند ميليمان ور�سة عمل حول اإدارة خماطر ال�سركات العاملة يف 
قط���اع التاأم���ني، ونظمت كذلك حما�سرة تعريفية حول حوكمة ال�سركات للمجل�ض العلى للتخطيط متمثلة مبركز عمان للحوكمة والإ�ستدامة حتت 
عنوان " الإقت�ساد واحلوكمة". وينظم مركز عمان للحوكمة وال�ستدامة بالهيئة العامة ل�سوق املال موؤمتر حول امل�سوؤولية الجتماعية/ بالتعاون مع 
غرف���ة جتارة و�سناعة عمان و�سرك���ة انفورما املتخ�س�سة يف تنظيم املوؤمترات. كما نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال العمانية برنامج تدريبي حول 
التحلي���ل الفن���ي بالتعاون مع الأمانة العامة لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية بهدف تعريف الكوادر العاملة يف جمال الأوراق املالية على اأدوات 
وعنا�سر التحليل الفني واأ�ساليبه وعاقته يف اتخاذ القرارات ال�ستثمارية حيث يعد التحليل الفني من املبادئ املهمة التي حتظى باهتمام كبري من 
قبل موؤ�س�سات �سوق املال. كما �ساركت الهيئة يف فعاليات اليوم املفتوح الذي نظمته كلية البيان وذلك من خال ركن خا�ض عر�ست فيه العديد من 
ال�س���دارات واملطبوعات ومت تقدمي �س���رح للطلبة عن اخت�سا�سات الهيئة والأدوار التي تقوم بها يف اجلوانب الت�سريعية والرقابية لتنظيم قطاعي 

�سوق راأ�ض املال و�سوق التاأمني يف ال�سلطنة.

اأم���ا بالن�سب���ة لهيئة �سوق راأ�ض املال الفل�سطينية، فقد اأطلقت بالتعاون مع الئتاف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان( حملة "حقك كم�ساهم"، و 
تن���درج ه���ذه احلملة �سمن �سعي الهيئة لتكثيف جهودها الرامية لزيادة الوعي املايل يف فل�سطني باعتباره الأداة الأمثل حلماية حقوق امل�ستثمرين، 
و عق���دت فعالي���ة يوم التاأم���ني بجامعة فل�سطني التقني���ة وذلك بالتعاون مع الحت���اد الفل�سطيني ل�س���ركات التاأمني، ياأتي ذل���ك يف اإطار الربنامج 
التوعوي الذي مت اإطاقه موؤخرا، وعقدت الهيئة كذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( موؤمترا بعنوان "متكني املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة احلجم من الو�سول اىل م�سادر التمويل عن طريق التاأجري التمويلي". 
ويف قطر، اأطلقت هيئة قطر لاأ�سواق املالية تطبيقها اللكرتوين اجلديد على نظام الأندرويد )Android( ، وذلك عقب النجاح الذي حققه 
تطبي���ق الهيئة على نظام اأبل �ست���ور منذ تد�سينه العام املا�سي. كما نظمت هيئة قطر لاأ�سواق املالية ور�سة عمل حول "نظام املدققني اخلارجيني 
واملقيم���ني املالي���ني للجهات املدرجة واجله���ات اخلا�سعة لرقابة الهيئ���ة" والتي ا�ستهدفت املقيم���ني املاليني واملدققني اخلارجي���ني الذين يقومون 
بالتدقي���ق اخلارج���ي على ال�س���ركات املدرجة ببور�سة قط���ر، واجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئ���ة، ونظمت الهيئة اأي�سًا ور�س���ة عمل حول اخلدمات 

اللكرتونية التي �ستقدمها الهيئة وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية احلكومة اللكرتونية 2020.
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ويف الكويت، اأطلقت هيئة اأ�سواق املال الكويتية املرحلة الثانية للربنامج التدريبى الأول حلديثي التخرج يف العا�سمة املاليزية كوالملبور، واأ�سدرت 
اإعانات توعوية تهتم بكيفية التعامل مع املعلومات الداخلية، وتقدم ار�سادات حول طرق احل�سول على املعلومات ال�سليمة وكيفية جتنب ال�ستفادة 
م���ن املعلوم���ات الداخلية وبالتايل جتنب خمالفة القانون والتعر����ض للعقوبات، بالإ�سافة اإىل تعريف اإف�ساء الأ�س���رار وتقدمي العقوبات التي ين�ض 
عليه���ا القان���ون يف مثل هذه احلالت. كما نظمت الهيئة ور�سة عمل تدريبية حتت عن���وان "اأن�سطة الأوراق املالية"، حيث مت تناول موا�سيع متعددة  
تتعل���ق بتحدي���ات الرقاب���ة على اأن�سطة الأوراق املالية و�سبل تنمية اأ�س���واق املال وكيفية بناء برامج فعالة للتقييم ورقاب���ة املخاطر، واأ�سدرت كذلك 
جمموع���ة م���ن الن�سرات التوعوية، تتمثل يف ثاث ن�سرات توعوية تناولت ق�سايا خمتلفة ته���م امل�ستثمرين واملرخ�ض لهم على حٍد �سواء. ويف نف�ض 
الإط���ار، نظم���ت هيئة اأ�سواق امل���ال الكويتية لقاءًا توعويًا حول طبيعة مهامها واأن�سطتها وذلك يف مرك���ز التدريب الطابي يف كلية العلوم الإدارية. 
وافتتحت هيئة اأ�سواق املال الكويتية اأوىل فعاليات برناجمها املتكامل لور�ض العمل التوعوية والذي امتد حتى نهاية 2014، وت�سمن هذا الربنامج 
ور����ض عم���ل توعوية اأ�سبوعية تتن���اول يف كل منها اإحدى الق�ساي���ا ذات ال�سلة باأن�سطة الهيئ���ة  مثل التوعية حول �سنادي���ق ال�ستثمار والإجراءات 
اخلا�س���ة باآلية الرت�سح للمنا�سب وت�سجيل الوظائف واجب���ة الت�سجيل وور�سة عمل حول اإجراءات البت يف طلب جتديد الرتخي�ض وتعليمات حركة 

روؤو�ض اأموال ال�سركات امل�ساهمة واأدوات الدين واأ�سهم اخلزينة والإف�ساح عن امل�سالح واملعلومات اجلوهرية واآلية الإف�ساح عنها. 

وفيم���ا يخ����ض الهيئة العامة للرقابة املالي���ة امل�سرية، فقد �ساركت يف مبادرة توعي���ة وتعليم امل�ستثمر لطلبة املدار�ض بالتع���اون مع البنك املركزي 
والبور�س���ة امل�سري���ة وبنك م�سر واملعهد امل�سرف���ى، وقامت الهيئة كذلك بتد�سني املوؤمتر ال�ساد�ض ملرك���ز املديرين امل�سري حتت عنوان "حوكمة 
ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية كو�سيلة للح�سول على التمويل، وطريق للقيد يف بور�سة النيل"، واأطلقت املوؤمتر الأول ل�سناديق ال�ستثمار فى م�سر 
ال���ذى تنظم���ه موؤ�س�سة "مانى �سيكل" املتخ�س�سة فى الرتويج والت�سويق للقطاع���ات القت�سادية واملالية، حتت عنوان "دور �سناديق ال�ستثمار فى 
دعم القت�ساد امل�سري". ونظم معهد اخلدمات املالية التابع للهيئة العامة للرقابة املالية )3( ور�ض عمل خال �سهر يونيو حول اإجراءات تطبيق 
قان���ون المتثال ال�سريبي الأمريكي )الفاتكا( لل�سركات املالي���ة، وور�سة عمل م�سرتكة بني الرقابة املالية وجهاز حماية املناف�سة حتت عنوان "دور 

املناف�سة يف منو قطاع اخلدمات املالية غري امل�سرفية" بهدف تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانني ومهام ونطاق عمل اجلهة الأخرى.

ويف املغ���رب، اأ�س���در جمل����ض القيم املنقول���ة املغربي بالتعاون م���ع وزارة الرتبية الوطني���ة، وزارة القت�س���اد واملالية، ووزارة التاأمين���ات وال�سمان 
الجتماع���ي، و�سوق الدار البي�ساء ل���اأوراق املالية، واجلمعية املهنية للبنوك املغربية والفيدرالية املغربية للتاأم���ني واإعادة التاأمني، الطبعة الثالثة 
م���ن ع���دد الأ�سبوع املال العامل���ي لاأطفال وال�سباب، وياأتي هذا �سمن اإط���ار تعريف ال�سباب املفاهيم املالية الأ�سا�سي���ة، و�سمان التغطية الإقليمية 
على نطاق اأو�سع من خال زيادة عدد امل�ستفيدين من 50،000 اإىل 80،000. و�ساركت كذلك يف اإمتام هذا امل�سروع موؤ�س�سة التمويل الدولية 

.)CYFI( للطفل وال�سباب التمويل الدولية

خامسًا: التعاون الدولي

�سم���ن اإطار التع���اون الدويل قامت هيئة الأوراق املالّية الأردنّي���ة بتوقيع مذكرة تعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولي���ة )IFC( بهدف تعزيز تطبيق 
قواعد حوكمة ال�سركات املدرجة يف البور�سة من خال اإيجاد اآليات وو�سائل تهدف ملتابعة وتقييم مدى التزام ال�سركات امل�ساهمة بقواعد احلوكمة 
وتوف���ري معلوم���ات ذات م�سداقي���ة للم�ستثمرين واجلهات الرقابي���ة ذات العاقة عن مدى تطبيق ه���ذه القواعد. اأما هيئ���ة الأوراق املالية وال�سلع 
الإماراتي���ة، فق���د وقع���ت مع موؤ�س�سة تطوي���ر �سناعة الأوراق املالي���ة مباليزيا مذكرة تفاهم ته���دف اإىل تعزيز التعاون امل�س���رتك بينهما من خال 
ال�ستف���ادة املتبادل���ة من برامج التاأهيل والتدريب، مبا يكفل تطوير اأ�سواق املال و�سناع���ة اخلدمات املالية ب�سفة عامة والرتقاء مب�ستويات الأداء 
املهن���ي للعامل���ني يف ه���ذا املج���ال ب�سفة خا�سة. كما وقع���ت الهيئة مع هيئة اأ�س���واق املال الكويتية مذك���رة تعاون تت�سمن نطاق عم���ل هذه املذكرة 
امل�ساع����دة يف ك�س���ف واتخاذ الإجراءات �سد التعامات با�ستغال املعلومات الداخلية وحالت التاعب يف الأ�سواق وغريها من حالت الحتيال يف 
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تعام���ات الأوراق املالية، وامل�ساعدة فيما يتعلق بال�سركات والأوراق املالية والعقود الآجلة واخليارات والن�ساطات ال�ستثمارية. ويف تون�ض، �ساركت 
هيئة ال�سوق املالية التون�سية يف امللتقى ال�سنوي لل�سراكة املتو�سطية لهيئات الأ�سواق املالية باجلزائر والذي تناول عدد من املوا�سيع اأهمها ما يتعلق 
بالف�ساح، كما �ساركت الهيئة يف الدورة 24 للربنامج الدويل لتطوير اأ�سواق الأوراق املالية، والتي نظمتها هيئة الأوراق والأ�سواق املالية الأمريكية 
يف مقرها بوا�سنطن. و�ساركت كذلك هيئة ال�سوق املالية التون�سية يف الجتماع ال�سنوي لهيئات الرقابة التي تتحدث باللغة الفرن�سية حيث عقد على 

هام�ض الجتماع ندوة حول �سناديق حماية امل�ستثمرين. 
اأم���ا جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها اجلزائرية، فقد نظمت امللتقى املتو�سطي ال�سنوي الرابع للم�سوؤولني بهيئات الرقابة املالية  و�ساركت 
يف منت���دى "Paris Europlace" القت�س���ادي ال���دويل يف باري����ض، وق���د �س���ارك باملنتدى اأكرث م���ن 1000 من امل�سارك���ني الدوليني، من 
بينه���م ال�س���ركات امل�سدرة وامل�ستثمري���ن وامل�سرفيني ومديري الأ�س���ول وكذلك هيئات الأوراق املالي���ة. ويف ال�سعودية، فازت هيئ���ة ال�سوق املالية 
 AMERC وذلك كممثلة للجنة اإفريقيا وال�سرق الأو�سط IOSCO ال�سعودي���ة بع�سوية جمل�ض اإدارة املنظم���ة الدولية لهيئات الأوراق املالية
مبجل�ض اإدارة املنظمة الدولية. جاء ذلك مبوجب النتخابات التي متت خال اجتماعات جلنة AMERC التي عقدت بالتزامن مع اجتماعات 

املوؤمتر ال�سنوي التا�سع والثاثني مبدينة ريو دو جانريو بالربازيل  خال 2014.

ويف �سلطن���ة ُعمان، �ساركت الهيئة العامة ل�س���وق املال يف اأعمال املوؤمتر الع�سرين للحكومة واخلدمات الإلكرتونية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
الذي عقد مبركز دبي املايل العاملي. ومن جانب اآخر، ح�سلت دولة فل�سطني ممثلة بهيئة �سوق را�ض املال الفل�سطينية على ع�سوية املنظمة الدولية 
 .MMoU كما ان�سمت اإىل الدول الأع�ساء باملنظمة املوقعة على مذك���رة التفاهم متعددة الأطراف  ،)IOSCO( لهيئ���ات الأوراق املالي���ة
وبذل���ك تك���ون دول���ة فل�سطني الع�سو رق���م 124 باملنظمة والع�س���و رقم 101 املوقع عل���ى مذكرة التفاه���م متعددة الأط���راف. ويف قطر، وقعت 
هيئ���ة قط���ر لاأ�سواق املالي���ة اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة وكالت الرتمي���ز العاملية )ANNA( املخت�سة باإ�سدار وت�سوي���ق الرقم الدويل لاأوراق 
ISIN(: )Inte - )املالي���ة تت���وىل مبوجبه���ا الهيئة مه���ام ترقيم كاف���ة الأوراق املالية املحلية امل�س���درة يف الدولة باإ�س���دار رقم دويل موح���د 
 CFI( )Classification of(: املالية  لاأوراق  ت�سنيف  ورقم   )national Securities Identification Number
Financial Instruments code( بهدف اإعطاء كل ورقة مالية رقم دويل واحد يتم التعامل به يف التداولت املحلية واخلارجية، 

كما وقعت هيئة قطر لاأ�سواق املالية وهيئة الأوراق املالية الأردنية مذكرة تفاهم وذلك على هام�ض الجتماع الت�ساوري الذي نظمته الأمانة العامة 
لاحت���اد للوف���ود امل�ساركة باجتماعات منظم���ة الأي�سكو الذي عقد مبدينة ريو دو جانريو بالربازيل خال ع���ام 2014، وقد تناولت املذكرة �سبل 
تطوي���ر اأوج���ه التعاون والتن�سيق ما ب���ني هيئتي الأوراق املالية يف خمتلف املج���الت ذات الهتمام امل�سرتك. كما قامت هيئ���ة قطر لاأ�سواق املالية 
بتوقي���ع مذك���رة تفاهم مع هيئة الأ�س���واق املالية الرتكية والتي تهدف اإىل و�سع اإط���ار للتعاون بني الهيئتني وتعزيز حماي���ة امل�ستثمر ونزاهة اأ�سواق 
الأوراق املالي���ة، و املنتج���ات ال�ستثماري���ة من خال و�سع اإطار للتعاون ي�سمل اإن�ساء قنوات ات�س���ال وتعزيز التفاهم املتبادل، ومت ذلك على هام�ض 

منتدى الكوم�سيك )COMCEC( الثالث ملنظمي �سوق املال الذي عقد باملدينة الرتكية ا�سطنبول.

ويف الكوي���ت، �سارك���ت هيئة اأ�سواق املال الكويتي���ة يف الجتماع اخلام�ض والع�سرين ملجل�ض اخلدمات املالية واملنت���دى ال�سامي العا�سر لا�ستقرار 
املايل  والذي ا�ست�سافته العا�سمة املاليزية- كوالمبور، ويعترب املجل�ض املذكور منظمة دولية تهدف اىل تطوير �سناعة اخلدمات املالية الإ�سامية 
م���ن خال و�سع املعايري واملب���ادئ الإر�سادية التي تتفق مع اأحكام ال�سريعة ال�سامية للقطاع املايل ف�س���ًا عن تقدمي التو�سيات املتعلقة بالرقابة 

الفعالة وتنظيم املوؤ�س�سات التي تتعامل باملنتجات املالية الإ�سامية وذلك من اأجل �سمان �سامة �سناعة اخلدمات املالية الإ�سامية. 

اأم���ا يف لبن���ان، فقد وقعت هيئ���ة الأ�سواق املالية اللبنانية اتفاقية تع���اون وتن�سيق مع هيئة الأ�سواق املالية يف باري����ض )AMF( يف مقر الهيئة يف 
فرن�سا، وا�ستقبلت هيئة الأ�سواق املالية بعثة من البنك الدويل وذلك يف اإطار امل�ساعدات الفنية التي يقدمها البنك للهيئة.
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وم���ن جانب اآخر، قام���ت الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية بتوقيع اتفاقيات تبادل معلومات رقابي���ة مع اأربعة وع�سرين من هيئات الرقابة على 
الأ�س���واق املالي���ة بدول اأوروبا تفتح الب���اب ل�سناديق ال�ستثمار ومديري ال�سنادي���ق غري الأوروبيني بالعمل يف تلك الأ�س���واق مع متتعهم باملميزات 
املمنوح���ة لنظرائه���م الأوروبيني فى مقابل قيامه���م باللتزام بنف�ض املعايري املطبقة حال دخولهم اأ�س���واق دول الحتاد الأوروبي، ووقعت كذلك مع 
�سلط���ة دب���ى للخدمات املالية على مذكرة تفاهم يف جمال تب���ادل املعلومات الرقابية. واأظهرت نتيجة ت�سويت الدول امل�ساركة يف الجتماع ال�سنوي 
التا�س���ع والثاثني للمنظمة الدولية لهيئات ال�سواق املالية )اليو�سكو( ع���ن اختيار القاهرة لعقد الجتماع ال�سنوي القادم يف �سهر اأبريل 2015 
لأه���م واأك���رب جل���ان املنظمة وهي جلنة الأ�سواق الواعدة والنا�سئ���ة؛ و ذلك على �سوء العر�ض الذي قدمه وفد هيئ���ة الرقابة املالية �سمن عدد من 
اجله���ات التي تناف�ست عل���ي ا�ست�سافة تلك الجتماعات، كما فازت الهيئ���ة العامة للرقابة املالية امل�سرية بع�سوية جمل����ض اإدارة املنظمة الدولية 
لهيئ���ات الأوراق املالي���ة IOSCO يف اإطار اجتماعها ال�سنوي ال�39 والذي عقد مبدينة ريو دي جان���ريو بالربازيل، بالإ�سافة اإىل توقيع مذكرة 
تفاهم مع م�سرف البحرين املركزي يف جمال تبادل املعلومات الرقابية. واأ�سادت موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف تقرير ممار�سة 
اأن�سط���ة الأعم���ال Doing Business Report( 2015( الذى ن�سرته اأم����ض بالإ�ساحات التي قامت بها م�سر يف جمال تعزيز حماية 
امل�ستثمرين الأٌقلية يف ال�سركات، ونوهت على وجه الأخ�ض بقواعد قيد و�سطب الأوراق املالية بالبور�سة التي اأ�سدرتها الهيئة العامة للرقابة املالية.

ويف املغ���رب، فق���د �سارك جمل�ض القي���م املنقولة بعدة اأن�سطة تابعة ملنظمات رقابية عربية ودولية وتراأ�ض ثاث���ة منها ومن �سمنها اأ�سواق ال�سراكة 
املتو�سطي���ة ل���اأوراق املالي���ة )MPSR(، ومعه���د جل���ان الأوراق املالي���ة الفرنكوفوني���ة )IFREFI( واحتاد هيئ���ات الأوراق املالي���ة العربية 
)UASA(، و�س���ارك اأع�س���اء من جمل�ض القيم املنقولة يف عدد من املوؤمت���رات والندوات كما �سارك باملوؤمتر الأول لأ�سواق املالية العربية وندوة 
ح���ول دور اأ�س���واق املال يف التنمية القت�سادية الت���ي نظمت بال�سرتاك احتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة والبنك املركزي املوريتاين، وعدد من 
الن���دوات الأخ���رى التي مت تنظيمها يف لندن ومدريد. كما ا�ست�ساف جمل�ض القيم املنقولة الجتماع الثامن لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية يف 
مراك�ض ومت املوافقة خال الجتماع على تعديل بع�ض من القوانني الأ�سا�سية والداخلية لاحتاد وت�سلم جمل�ض القيم املنقولة رئا�سة الحتاد للفرتة 
املنتهي���ة يف فرباي���ر عام 2015. كم���ا ا�ست�سافت واحدة من ثاث اجتماعات للجنة ال�سيا�سة التابعة للمنظم���ة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية يف 
مراك�ض يف اأبريل 2014. وكجزء من تعاونها مع هيئة �سوق املال لأفريقيا الو�سطى )COSUMAF(، عر�ض جمل�ض القيم املنقولة التدريب 
يف املوقع لعدد من موظفيها والتي ا�ستمرت مدة �سهر يف مكاتبها الرئي�سية يف فريتاون يف الغابون، كما قدم جمل�ض القيم املنقولة التجربة املغربية 
فيم���ا يتعلق بعملية ال���� Dematerialization واإن�ساء مركز اي���داع يف الندوة الإقليمية التي نظمته���ا COSUMAF يف ياوندي. كما 
وا�سل جمل�ض القيم املنقولة جهوده يف التعاون الدويل، وعملت ب�سكل وثيق مع الهيئة العامة ل�سوق املال يف �سلطنة عمان وهيئة قطر لاأ�سواق املالية 

ل�سياغة مذكرة التفاهم التي �ستوقع خال عام 2015.

وم���ن جان���ب اآخر، �س���ارك اأع�س���اء احت���اد هيئات 
الأوراق املالي���ة العربية باملوؤمت���ر ال�سنوي للمنظمة 
 "IOSCO" املالي���ة  الأوراق  لهيئ���ات  الدولي���ة 
التا�سع الثاث���ني والذي عقد مبدينة ريو دو جانريو 
بالربازي���ل خال �سهر �سبتمرب / اأيلول، حيث بحث 
املوؤمتر �سب���ل تعزي���ز اأداء هيئات الأ�س���واق املالية، 
وتطوير دور املنظم���ة يف تبادل اخلربات والتجارب 
واملع���ارف بني اأع�سائها. وقد اأك���د اأع�ساء املنظمة 
على اأهمية العمل طي بن���اء ا�سواق مالية من�سبطة 
ومنظم���ة ومتينة بهدف ت�سجي���ع النمو طويل الأجل 
يف خمتل���ف دول العامل خا�س���ة وان الأ�سواق املالية 
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املنظمة قد اأ�سبحت م�سدرا هاما وب�سكل متزايد يف توفري التمويل لاقت�سادات العاملية. وقد ركزت اأجندة اأعمال املنظمة على بناء الثقة باأ�سواق 
راأ����ض املال التي تتمي���ز بالعدالة والكفاءة وال�سفافية، حيث اتخذ جمل�ض املنظمة جمموعة عن القرارات وعدد من التوجهات التي �سيكون لها اأكرب 
الأث���ر يف اإعادة الثقة لأ�سواق الأوراق املالية وذل���ك من خال حماية امل�ستثمرين ومواجهة املخاطر املنتظمة "Systemic Risks"، وال�سماح 
لاأ�س���واق املالي���ة بلع���ب دورها يف توفر التمويل ال���ازم لدعم النمو القت�س���ادي. وتتمثل اهم الق���رارات ال�سادرة عن جمل����ض املنظمة يف اإعداد 
منهجية للتعرف على املوؤ�س�سات املالية الهامة، خارج قطاع البنوك والتامني، وذلك يف قطاع الو�ساطة واإدارة املوجودات. والعمل مع جلنة الرقابة 
امل�سرفي���ة لدع���م توفري اأ�سواق مالية قادرة على توفري التموي���ل لاقت�ساد، بالإ�سافة اإىل حت�سني م�ستوى التدقي���ق من خال اختبار اأهمية جلان 
التدقي���ق يف حت�س���ني م�ستوى التدقيق وتعزيز مكانة منظمة الأي�سكو مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف هذا املجال واإجراء الإ�ساحات الازمة لتقوية 
 ،"Enforcement Regimes" الهتمام مببادئ التدقيق. كما دعا املجل�ض اإىل اتخاذ اخلطوات الازمة يف جمال تطوير انظمة الإنفاذ

."SMEs" ودرا�سة امكانية جعل الأ�سواق املالية احد امل�سادر الرئي�سية لتمويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

وم���ن جان���ب اآخر، بحث جمل����ض املنظمة مو�سوع املخاط���ر واجلرائم الإلكرتوني���ة "Cyber Risks"، التي تواجه الأ�س���واق املالية واتفق على 
العمل بهدف حت�سني امكانيات حتديد املخاطر يف هذا املجال. كما وافق الأع�ساء على ا�ستمرار العمل مبذكرة التعاون املتعددة الأطراف املح�سنة 
"Enhanced MMoU" حول تبادل املعلومات وذلك لتحل حمل املذكرة احلالية التي مت اإعدادها عام 2002، كما ناق�ض املجل�ض مدى 

التقدم يف جمال تطوير التوجهات ال�سرتاتيجية للمنظمة عام 2020 وكيفية ترتيب اأولويات العمل.

وعل���ى �سعي���د امل�ساركة العربية باجتماعات املنظم���ة الدولية لهيئات الأوراق املالي���ة، فقد كانت م�ساركة هيئات الأوراق املالي���ة العربية فاعلة وقد 
انعك�س���ت م���ن خال اللقاءات الثنائية املتعددة والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف " MMoU" ف�سا عن توقع عدد من اتفاقيات 
التعاون امل�سرتك حيث مت ذلك على هام�ض املوؤمتر. ومن بني اأهم هذه الأن�سطة ان�سمام دولة فل�سطني اإىل الدول الأع�ساء باملنظمة الدولية لهيئات 
الأوراق املالي���ة "IOSCO" املوقعني عل���ى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMoU حيث ح�سر التوقي���ع على مذكرة التفاهم مدير عام 
هيئة �سوق را�ض املال الفل�سطينية ورئي�ض املجل�ض والأمني العام ملنظمة الأ�سكو، كما ح�سر مرا�سم التوقيع روؤ�ساء واع�ساء الوفود العربية الأع�ساء 
بالحت���اد امل�سارك���ني باجتماعات املنظمة. كما فازت كل من هيئ���ة ال�سوق املالية ال�سعودية والهيئة العامة للرقاب���ة املالية امل�سرية بع�سوية جمل�ض 
اإدارة املنظم���ة الدولي���ة لهيئات الأوراق املالي���ة "IOSCO"، وذلك كممثلني للجن���ة اإفريقيا وال�سرق الأو�س���ط "AMERC" مبجل�ض اإدارة 
املنظم���ة الدولية. ج���اء ذلك مبوجب النتخابات التي متت خال اجتماعات جلنة "AMERC" الت���ي عقدت بالتزامن مع اجتماعات املوؤمتر. 
كما فازت الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية با�ست�سافة الجتماع ال�سنوي القادم للجنة النمو والأ�سواق النا�سئة "GMERC" يف �سهر ابريل 

.2015
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�سع���ى احت���اد هيئات الأوراق املالي���ة العربية اإىل دعم الّتع���اون امل�سرتك بني الهيئات العربّي���ة يف خمتلف املجالت بهدف تعزي���ز التنمية والّتكامل 
القت�سادي العربي وحت�سني امل�ستوى الّتنظيمي والقانوين لاأ�سواق املالّية العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات يف جمالت الّرقابة على الّتعامات 

يف الأ�سواق والرتقاء بها اإىل م�ستوى دويل من الكفاءة وال�ّسفافّية والعدالة. 

وفيما يلي ملخ�سًا لأهم اأن�سطة الحتاد خال عام 2014:

أواًل: البرامج التدريبية والندوات

ال�سعودية املالية  ال�سوق  هيئة  الرقابة" لدى  "عمليات  حول  الرابع  الثنائي  التبادل  برنامج  عقد   )1

تنفي���ذًا خلط���ة عمل احت���اد هيئ���ات الأوراق املالي���ة العربية حول 
برنام���ج التب���ادل الثنائ���ي للتدريب، عق���دت هيئة ال�س���وق املالية 
ال�سعودية برنامج تدريبي يتعلق ب�� "عمليات الرقابة" بالتعاون مع 
احتاد هيئات الأوراق املالية العربية ، والذي �سارك فيه باحل�سور 
عدد م���ن ممثلي دول اأع�س���اء الحتاد من هيئ���ات الأوراق املالية 
العربي���ة بالإ�ساف���ة اإىل م�ساركة عدد من اجله���ات الأخرى، وقد 
رك���ز الربنام���ج على ع���دة نق���اط اأ�سا�سية حتدث فيه���ا نخبة من 
اخل���رباء واملخت�س���ني. وه���دف الربنام���ج اإىل تزوي���د امل�ساركني 
بالآلي���ات والإج���راءات الرقابية املطبقة لدى هيئ���ة ال�سوق املالية 
ال�سعودي���ة وب�سكل خا����ض يف جمالت تنظيم �سنادي���ق ال�ستثمار 

والإ�س���راف عليه���ا والتداول بناء على املعلومات الداخلية والرقابة الإلكرتونية، هذا بالإ�ساف���ة اإىل الإجراءات املطبقة يف جمال التحقيق والدعاء 
يف خمالفات نظام ال�سوق املالية واللوائح التنفيذية وكذلك اأ�ساليب مراقبة عمليات غ�سيل الأموال والتفتي�ض على نظم املعلومات لأ�سواق املال.

م�سقط يف  الفني  التحليل  حول  تدريبية  دورة  عقد   )2

الفني  التحليل  حول  تدريبية  دورة  العربية  املالية  الأوراق  هيئات  احتاد  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ُعمان  ب�سلطنة  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عقدت 
وذلك كخطوة نحو تعزيز الوعي باأهمية 
وذلك  املالية  لاأ�سواق  الفني  التحليل 
يومي 19 و20 اأكتوبر 2014. ومما 
تنفيذه  مت  قد  الربنامج  هذا  باأن  يذكر 
ونائب  الإدارة  جمل�ض  ع�سو  باإ�سراف 
رئي�ض ملنظمة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا 
الفنيني  للمحللني  الدويل  الحتاد  يف 

)IFTA( وذلك مبدينة م�سقط. 

أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
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الوطني القت�ساد  تنمية  يف  املالية  ال�سواق  دور  حول  ندوة  تنظيم   )3

عق���د احتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية ندوة حول دور الأ�س���واق املالية يف القت�ساد الوطني ي���وم 10/9/2014 مبدينة نواك�سوط. وهدفت 
الندوة التي نظمها الحتاد بالتعاون مع البنك املركزي املوريتاين اإىل اإعطاء امل�ساركني فر�سة لعر�ض التجارب وتبادل الآراء حول خمتلف موا�سيع 

الأ�سواق املالية لا�ستفادة من جتارب وخربات الدول العربية يف هذا املجال.

وت�سمن���ت الن���دوة جل�سات ح���ول القت�ساد املوريتاين ودور القط���اع املايل يف تنميته ودور ال�س���واق املالية يف متويل التنمي���ة وا�ستعرا�ض التجارب 
العربي���ة يف تطوي���ر ال�سواق املالية ودور البور�س���ات العربية يف ح�سد املدخرات الوطنية وال�ستثمار اإ�ساف���ة اإىل فر�ض ان�ساء �سوق منظم لاأوراق 
املالي���ة يف موريتاني���ا. وق���دم خرباء وطني���ون ودوليون يف اطار جل�س���ات العمل جملة من العرو�ض ح���ول مامح القت�ساد املوريت���اين ودور اجلهاز 
امل�س���ريف يف دع���م م�ساريع التنمية واجله���ود املبذولة باجتاه ان�ساء �سوق لاأوراق املالية يف موريتانيا ودور هيئ���ات الرقابة العربية يف توفري اأ�سواق 

مالية كفوؤة وعادلة و�سفافة.

والتنمي���ة  ال�س���وؤون القت�سادي���ة  الن���دوة وزي���ر  وح�س���ر 
وحماف���ظ البن���ك املرك���زي املوريت���اين ورئي����ض اجلمعية 
الوطنية للبن���وك ورئي�ض احتاد ارباب العم���ل املوريتانيني 
وعدد م���ن امل�سوؤولني املاليني ونح���و )150( م�ساركًا من 
القطاع املايل وامل�سريف املوريتاين. واأ�سار حمافظ البنك 
املرك���زي املوريت���اين اإىل ان موريتانيا التي ت�ستعد لإطاق 
اأول �س���وق لاأوراق املالي���ة، توىل اأهمية خا�س���ة لامتثال 
للمعايري الدولي���ة املنا�سبة. كما اأكد الأمني العام لاحتاد 
اأهمية الأ�سواق املالية يف حتقيق تنمية م�ستدامة واأهميتها 

يف ح�سد املدخرات وتوجيهها نحو ال�ستثمار.

ومما يذكر باأن عدد من اخل���رباء واملخت�سني من هيئات 
الأوراق املالية العربي���ة الأع�ساء بالحتاد والبور�سات قد 
�س���ارك يف اأعمال هذه الندوة متثلت يف هيئة ال�سوق املالية 
التون�سية والهيئة العامة للرقاب���ة املالية امل�سرية وجمل�ض 
القي���م املنقولة املغربي وبور�سة تون����ض وبور�سة اجلزائر. 
كما �سارك باأعمال الندوة �سندوق النقد العربي وعدد من 

خرباء وم�ست�ساري يورونك�ست.
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ثانيًا: المشاركة بالمؤتمرات والندوات واألنشطة العربية والدولية

اخلليجي التعاون  جمل�ض  املايل" لدول  " اليوروموين  موؤمتر   )1
�سارك���ت الأمان���ة العامة لاحتاد مبوؤمت���ر "اليوروموين املايل" الذي عقد مبدين���ة املنامة يومي 4 و5 مار����ض/اآذار 2014، حيث مت بحث عديد 
املوا�سي���ع اأهمه���ا ق�سايا التمويل وال�ستثم���ار يف اخلليج العربي و دور ال�سركات املالي���ة يف التنمية املحلية والإقليمية. وق���د �سارك الأمني العام يف 

جل�سة العمل الثانية حول تطور اخلدمات املالية يف املنطقة وخا�سة فيما يتعلق بدور واأولويات هيئات الرقابة العربية بعد الأزمة املالية الدولية.

"MENA" اإفريقيا  �سمال  و  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�ساريع  �سندات  حول  العمل  ور�سة   )2
�سارك���ت الأمان���ة العام���ة لاحت���اد بور�سة العم���ل ح���ول �سن���دات امل�ساري���ع "Project   Bonds" ملنطقة ال�س���رق الأو�سط و�سم���ال اإفريقيا 
"MENA" ال���ذي نظمت���ه موؤ�س�س���ة "LATHAM & WATKINS" ومرك���ز دبي املايل العامل���ي، مب�ساركة عدد من اخلرباء و 
املخت�س���ني، و ذلك ي���وم 02/04/2014 مبدينة دبي. وقد مت تعريف �سن���دات امل�ساريع و تقدمي الفر�ض التي تقدمه���ا للم�ستثمرين، بالإ�سافة 

اإىل  بحث امكانية ا�ستخدامها لتمويل امل�ساريع مبنطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا.

ال�سوق" "�سانع  موؤمتر   )3
�سارك���ت الأمان���ة العامة لاحتاد مبوؤمتر �سانع ال�سوق الذي نظمه �سوق اأبو ظب���ي لاأوراق املالية يوم 16 فرباير 2014 وذلك مب�ساركة عدد من 
اخلرباء وح�سور اأكرث من )300( م�سارك، حيث مت عر�ض اأهم اجنازات ال�سوق اإ�سافة اإىل بحث العديد من املوا�سيع اأهمها توعية امل�ستثمرين، 
وعر����ض الأدوات والت�سريع���ات الازمة لتطوير ال�سوق وكيفية الرتق���اء بال�سوق اإىل م�ستوى املمار�سات العاملية يف جم���ال حوكمة ال�سركات وتقنية 
املعلوم���ات واأنظم���ة الأ�سواق، هذا بالإ�سافة اإىل مناق�سة ماهية �سركات �سناعة ال�س���وق واأنواعها، ودور �سانع ال�سوق يف تعزيز ال�سيولة يف الأ�سواق 

مع عر�ض املتطلبات الفنية والقانونية لعمل �سناعة ال�سوق وراأ�ض املال واإدارة املخاطر.

اخلليجي التعاون  جمل�ض  لدول  الرقابة  لهيئات  الثامن  املوؤمتر   )4
�سارك���ت الأمانة العامة لحت���اد هيئات الأوراق املالية العربية امل�ساركة باملوؤمتر الثامن لهيئات الرقاب���ة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي الذي نظمه 
كل م���ن طوم�س���ون روي���رتز و مركز دبي املايل العاملي ي���وم 17 فرباير 2014 مبدينة دبي. حيث مت طرح العديد م���ن املوا�سيع اأهمها دور هيئات 
الرقاب���ة واأثره���ا على املخت�سني واأداء الأ�سواق، غ�سيل الأموال، اإدارة املخاطر، متويل الإرهاب، اأمن البيانات، واإنفاذ العقوبات العاملية، بالإ�سافة 
اإىل تطوي���ر الأنظم���ة املعم���ول بها يف جمال التمويل الإ�سامي. كما �سدد على اأهمية تو�سيع التع���اون والتوا�سل، لي�ض فقط على ال�سعيد املحلي، بل 

اأي�سا على ال�سعيد الدويل.

– قطر الدوحة    - الدويل  البور�سات  ملجل�ض  التا�سع  ال�سنوي  الجتماع   )5
�سارك���ت الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية بالجتم���اع ال�سنوي التا�سع ملجل�ض البور�سات الدويل، والذي عقد مبدينة الدوحة بني 
24 و 26 مار�ض 2014، حيث ا�ستعر�ست الأمانة العامة لاحتاد الإطار التنظيمي لأ�سواق املال العربية والتحديات التي تواجهها، بالإ�سافة 

اإىل تقدمي ملحة عن الحتاد واأهدافه وخمتلف اإجنازاته.

املال را�ض  لأ�سواق  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  دور   : النرتنت  عرب  مناق�سة   )6
�سارك���ت الأمان���ة العام���ة لحت���اد هيئات الأوراق املالي���ة العربية بحلق���ة نقا�ض عرب النرتن���ت التي عقدتها منظم���ة التعاون القت�س���ادي والتنمية 
)OECD( ومنظم���ة اخلدم���ات املوؤ�س�سي���ة للم�ساهم���ني ) ISS(. و قد متت هذه املناق�سة م���ع اأبرز الأ�سواق املالي���ة الإقليمية و خرباء حوكمة 

ال�سركات ومت خالها مناق�سة دور ال�ستثمار املوؤ�س�سي يف اأ�سواق را�ض املال العربية  واأف�سل �سركات احلوكمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
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املالية لاأوراق  العراق  �سوق  يف  ال�ستثمار  موؤمتر   )7
�ساركت الأمانة العامة لاحتاد مبوؤمتر ال�ستثمار يف �سوق العراق لاأوراق املالية الذي عقد يومي 14 و 15 مايو / اأيار 2014 مبدينة دبي، حيث 
تراأ����ض الأم���ني العام لاحتاد جل�سة عمل بعنوان "تفعيل اأطر التعاون بني البور�سات العربية والدولية" حول اآليات ربط اأنظمة املقا�سة والت�سويات 
واحلف���ظ، و�سب���ل تعزي���ز قواعد ال�سراكة والتكام���ل بالإ�سافة اإىل مناق�سة فر�ض واآف���اق الإدراج والتداول امل�سرتك، اأكد فيه���ا على دور الحتاد يف 
تعزيز التعاون امل�سرتك بني اأ�سواق راأ�ض املال العربية و املوؤ�س�سات الإقليمية و الدولية التي تعنى باأ�سواق راأ�ض املال. كما �سارك يف جل�سة عمل حول 
الإطار التنظيمي و الرقابي لهيئات الأوراق املالية حيث مت التطرق اإىل الت�سريعات املنظمة لن�ساط ال�سوق املالية و دور هيئة �سوق املال يف الإ�سراف 
والرقابة والإف�ساح والتنظيم، و خطط وبرامج التعاون بني الهيئات العربية والدولية، حيث قدم ملحة عن اأهم الأعمال التي قام بها احتاد هيئات 

الأوراق املالية العربية خال عام 2013 اإ�سافة اإىل خطة العمل ل�سنة 2014.

العربية البور�سات  لحتاد  ال�سنوي  املوؤمتر   )8
�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية ممثله بالأمني العام لاحتاد باملوؤمتر ال�سن���وي لحتاد البور�سات العربية الذي عقد 

مبدينة دبي يومي 4-5/6/2014.

العربي القت�ساد  املنتدى   )9
�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية باملنتدى القت�ساد العرب���ي Arab Economic Forum الثاين والع�سرين 
ال���ذي عق���د مبدينة بريوت يومي 19 و20/6/2014، حيث �سارك الأمني العام باجلل�سة احلوارية حول دور اأ�سواق را�ض املال العربية يف متويل 

التنمية.

الأي�سكو ملنظمة  والثاثني  التا�سع  املوؤمتر   )10
�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة باجتماعات املنظمة الدولية لهيئات ل���اأوراق املالية "IOSCO"، وهي امل�ساركة 
الأويل لاحت���اد ب�سف���ة ع�سو منت�س���ب "Associate Member" يف اجتماع���ات جلنة افريقيا وال�س���رق الأو�سط "AMERC"، حيث 
مت ا�ستعرا����ض دور الحت���اد يف التع���اون ما بني الهيئات الأع�ساء بالحت���اد وكذلك ا�ستعرا�ض اهم الأعمال التي قام به���ا واهم امل�ساريع امل�ستقبلية 
 President" واجتماعات اللجنة الرئا�سية للمنظمة "GMERC" لاحتاد. كما �سارك الحتاد باجتماعات جلنة النمو والأ�سواق النا�سئة

."Committee

املركزية البنوك  حمافظي  اجتماعات   )11
�ساركت الأمانة العامة لاحتاد باجتماعات الدورة العتيادية الثامنة والثاثون ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية الذي 

عقد مبدينة اجلزائر يوم 14/9/2014. وقد �سارك الحتاد بهذه الجتماعات ب�سفة مراقب.

12( الجتم���اع ال�سن���وي العا�س���ر عايل امل�ستوى ح���ول امل�ستجدات يف الرقابة امل�سرفية وق�سايا ال�ستقراء امل���ايل "املعايري امل�سرفية العاملية 
والأولويات الت�سريعية والرقابية"

�ساركت الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية بالجتماع ال�سنوي العا�سر عاملي امل�ستوى حول امل�ستجدات يف الرقابة امل�سرفية وق�سايا 
ال�ستق���راء امل���ايل " املعايري امل�سرفية العاملية والأولويات الت�سريعية والرقابية " والذي نظمه �سندوق النقد العربي ومعهد ال�ستقراء املايل وجلنة 

بازل للرقابة امل�سرفية بامل�ساركة مع معهد التمويل الدويل يف مدينة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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املال را�ض  اأ�سواق  ملنظمي  الثالث   COMCEC الكوم�سيك  منتدى   )13
�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية مبنت���دى الكوم�سيك COMCEC الثالث ملنظمي اأ�س���واق را�ض املال الذي عقد 

مبدينة ا�سطنبول يوم 11/11/2014.

ثالثًا: تنظيم االجتماع السنوي الثامن التحاد هيئات األوراق المالية العربية

عقد جمل�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية اجتماعه ال�سنوي الثامن يف مدينة مراك�ض باململكة املغربية وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 8 مايو / 
اأي���ار 2014. وناق����ض املجل����ض بالجتم���اع التقرير ال�سنوي لاحت���اد لعام 2013 وخطة عمله لع���ام 2014 اإ�سافة اإىل جمموع���ة من الق�سايا 
الت���ي ته���م هيئ���ات الأوراق املالية العربية، وخا�س���ة فيما يتعلق بتعزيز اأوج���ه التعاون والتن�سيق فيم���ا بينها. كما مت خ���ال الجتماع الطاع على 
البيانات املالية لاحتاد وتعيني مدقق حل�سابات الحتاد لعام 2014. ومما يذكر بان الجتماع ال�سابع ملج�ض الحتاد قد عقد مبدينة الكويت يوم 
3 فرباير / �سباط 2013 حيث تراأ�ست هيئة ا�سواق املال الكويتية الحتاد يف دورته ال�سابعة، وتوىل جمل�ض القيم املنقولة باململكة املغربية رئا�سة 

الحتاد يف دورته الثامنة.

ــات األوراق المالية  ــاء اتحاد هيئ ــاوري ألعض ــًا: تنظيم اجتماع تش رابع
"IOSCO" المشاركين باجتماعات الـ

 ،"IOSCO" �نظم���ت الأمان���ة العامة لاحتاد اجتماعا لأع�ساء الوف���ود العربية امل�ساركة باجتماعات املنظمة الدولية لهيئ���ات الأوراق املالية ال
وذلك بالتعاون مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة التي ا�ست�سافت الجتماع. وقد مت خال الجتماع بحث اوجه التعاون 

."IOSCO" �امل�سرتك والتن�سيق يف خمتلف لاأمور التي تهم الحتاد وخا�سة فيما يتعلق بالعاقة مع منظمة ال

خامسًا: تنظيم المؤتمر األول ألسواق راس المال العربية

عقد احت���اد هيئ���ات الأوراق املالية العربي���ة موؤمتره 
الأول ح���ول اأ�س���واق راأ����ض امل���ال العربية ال���ذي عقد 
مبدين���ة دبي يوم���ي 25 و26 / 11 /2014. وقد 
افتتح مع���ايل املهند�ض �سلطان ب���ن �سعيد املن�سوري 
وزي���ر القت�س���اد بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
اأعم���ال املوؤمتر، حيث اأكد باأن اأ�س���واق الأوراق املالية 
العربي���ة ت�س���م مقوم���ات كب���رية ج���دا مم���ا ميكنها 
م���ن املناف�س���ة عل���ى امل�ست���وى ال���دويل مم���ا يتطلب 
املزيد م���ن اآليات التحديث مب���ا يتنا�سب مع حاجات 
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امل�ستثمري���ن وترخي�ض منتجات جديدة وتفعيل دور 
حوكمة ال�س���ركات وتعزيز ال�سفافي���ة وتعزيز اآليات 
الإف�ساح والنفاذ. كما دع���ى اإىل ا�ستحداث اآليات 
جدي���دة لت�سهي���ل ان�سي���اب املعلومات ب���ني اجلهات 
الرقابي���ة. واأك���د اأن املوؤمت���ر ميث���ل فر�س���ة �سانحة 
لتقيي���م التحديات التي تواجه قط���اع الأوراق املالية 
العربي���ة ول�ست�س���راف اآف���اق امل�ستقب���ل. بالإ�سافة 
اإىل تقيي���م اجنازات احت���اد هيئ���ات الأوراق املالية 
العربية واإلق���اء اإطالة �سريعة على الدور املتوقع له 
خال املرحلة املقبلة واملبادرات امل�ستهدف تنفيذها 
�سم���ن اخلط���ط املطروحة لارتقاء باأدائه. ولفت اإىل �سرورة حتقيق اأق�سى درجات التع���اون يف �سبيل جتاوز التحديات وال�سعوبات التي تعرت�ض 
اأ�سواق راأ�ض املال العربية. و�سدد على حتقيق الأهداف املرجوة لأجل الرتقاء باأداء الأ�سواق املالية العربية واملوؤ�س�سات الرقابية والأطر الت�سريعية 

والتنظيمية فيها واملحافظة على توازنها وا�ستقرارها مما ي�سهم يف زيادة جاذبيتها لا�ستثمارات وخا�سة منها ال�ستثمارات البينية العربية. 

وعقب اإلقائه كلمة الفتتاح اأعلن وزير القت�ساد رئي�ض جمل�ض هيئة الأوراق املالية وال�سلع عن بدء تداولت ال�سوق الثانية يف دولة الإمارات العربية 
املتح���دة، حي���ث اأعطى اإ�سارة البدء يف تداول اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة بال�سوق الثانية وذلك بح�سور الرئي�ض التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع 
ورئي����ض جمل����ض اإدارة �سوق دبي املايل، وم�ساع���د الرئي�ض التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية، وم�س���وؤويل ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة التي مت 

اإدراجها بال�سوق، ورئي�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية واأمينه العام وروؤ�ساء وممثلي 15 ع�سر هيئة اأوراق مالية عربية.

وخ���ال كلمت���ه الفتتاحية باملوؤمتر، اأ�سار رئي�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية اإىل اأن الأزمة املالية التي �سهدها العامل قبل نحو )6( �سنوات 
ق���د ك�سف���ت اأهمية تكثيف اجله���ود الرقابية على جميع امل�ستوي���ات املحلية والقليمية والدولية به���دف اعادة الثقة بالأ�سواق املالي���ة وتوفري اأ�سواق 
مالي���ة عادلة وكفوؤة و�سفاف���ة، بالإ�سافة اإىل العمل باأق�سى جهد ممكن لبناء القدرات الذاتي���ة Capacity Building ل�سمان توفري اأكرب 
ق���در ممك���ن من احلماية للم�ستثمرين واملتعاملني بالأ�س���واق املالية. اإذ اأن اعادة بناء الثقة بالأ�سواق املالي���ة يتطلب عما جادا ملواجهة التحديات 
الكبرية التي تواجه اأ�سواق راأ�ض املال �سواء ما يتعلق منها باإجراء ا�ساحات رقابية لتعزيز دور الأ�سواق املالية يف توفري التمويل للم�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سط���ة SMEs، وامل�ساهم���ة يف تعزي���ز النمو القت�سادي امل�ست���دام، ومواجهة املخاطر ق�س���رية ومتو�سطة الأجل لل�سيول���ة وكذلك املخاطر 
املنتظمة Systematic Risks. كما دعا اإىل 
املزيد من العمل على و�سع الأطر والآليات املنا�سبة 
لتعزيز الق���درات الرقابي���ة لهيئ���ات الأوراق املالية 
العربي���ة به���دف �سمان ا�ستق���رار وت���وازن الأ�سواق 
و�س���ع  عل���ى  العم���ل  خ���ال  م���ن  العربي���ة  املالي���ة 
قواع���د  لتطوي���ر  املنا�سب���ة  والآلي���ات  الت�سريع���ات 
ال�سفافي���ة والإف�ساح واحلوكم���ة والتعليم والتوعية 

وو�سع الأطر املوؤ�س�سية الازمة لذلك.

واأك���د الأم���ني العام لحت���اد هيئ���ات الأوراق املالية 
العربي���ة، ب���اأن دور هيئ���ات الرقاب���ة ل يقت�سر على 
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الرقاب���ة على اأ�س���واق راأ�ض املال باملفه���وم التقليدي 
ب���ل يتع���داه لتلعب هيئ���ات الرقاب���ة دورًا حموريًا يف 
جمالت التنظيم والتطوير وبناء القدرات الذاتية، 
حيث يتطلب هذا الدور تكاتف جهود جميع اجلهات 
الفاعل���ة يف اأ�س���واق راأ����ض املال م���ن اأ�س���واق مالية 
ومراك���ز و�س���ركات الت�سوي���ة والتقا����ض والو�سطاء 
وال�س���ركات املدرجة وغريه���ا م���ن املوؤ�س�سات ذات 

العاقة بالأ�سواق املالية. 

وانطلق���ت فعالي���ات املوؤمت���ر لي�س���م �سل�سل���ة م���ن 
اجلل�س���ات وحلق���ات النقا����ض لطرح اأبرز التحديات التي تواجهها اأ�س���واق راأ�ض املال، حيث مّت خال اجلل�سة الأوىل بح���ث مو�سوع املنظور الرقابي 
لأ�سواق املال العربية من خال التطرق اإىل امل�ستوى الأمثل للت�سريعات املتعلقة بالرقابة وحماية امل�ستثمرين و�سبل التعاون والتن�سيق ما بني هيئات 
الرقاب���ة واملوؤ�س�س���ات ذات العاقة ب�س���وق راأ�ض املال، والإ�ساحات املالية املطلوب���ة بعد الأزمة املالية العاملية. بالإ�ساف���ة اإىل طرق تعزيز ال�سيولة 

 ."Institutional Investment" بالأ�سواق املالية املحلية وحتفيز ال�ستثمار املوؤ�س�سي

وانطلق���ت الف���رتة الثانية للي���وم الأول بكلمة األقاها مدير ع���ام ورئي�ض جمل�ض اإدارة �سن���دوق النقد العربي، ك�سف خاله���ا اأن امل�سارف املركزية 
وموؤ�س�سات النقد العربية تدر�ض اإمكانية اإن�ساء نظام اإقليمي ملقا�سة وت�سوية املدفوعات العربية البينية الذي من �ساأنه اأن يعزز من فر�ض ومقومات 
جناح ربط الأ�سواق املالية العربية. واأكد على اأهمية التعاون والتكامل املايل بني الدول العربية الذي اعتربه مطلبًا حيويًا لارتقاء بالأ�سواق املالية 
العربي���ة ولإ�ساف���ة مزيد من العم���ق وال�سيولة اإليها. كما نبه اإىل اأن اأ�س���واق راأ�ض املال العربية اأقل اندماجًا فيما بينه���ا مقارنة بالأ�سواق املالية يف 
الأقاليم الأخرى بالرغم من توفر الكثري من العوامل واملتطلبات التي ت�ساعد على حتقيق مزيد من الندماج يف وقت تزداد فيه الحتياجات لتدفق 
ال�ستثم���ارات العربية البينية. ولفت اإىل اأن هناك م�سوؤولي���ة م�سرتكة لكل ال�سلطات الإ�سرافية للعمل على ات�ساق الت�سريعات وفقا للمعايري العاملية 

واإزالة القيود بني الأ�سواق املالية يف املنطقة لت�ساهم يف بناء اأ�سواق اأكرث ترابطا وعمقا و�سيولة وكفاءة.

وانطلق���ت بع���د ذلك اجلل�سة احلوارية الأوىل للموؤمتر، والتي بحثت مو�سوع القدرة التناف�سية لأ�سواق راأ�ض املال يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقي���ا "MENA" م���ع املراكز املالي���ة العاملية، وذلك من خال عر����ض الفر�ض والتحديات املتعلق���ة مبناف�سة املراكز املالي���ة الدولية، ودور 
الإدراج امل�س���رتك والبور�س���ات التي حتولت للقط���اع اخلا����ض "privatized exchanges" يف دعم القدرات التناف�سي���ة لاأ�سواق املالية 
العربي���ة. بالإ�سافة اإىل حتليل املعاي���ري الأخاقية وال�سلوك املهن���ي ethical and professional standards يف اأ�سواق راأ�ض املال 

العربية. 
وتعر�س���ت اجلل�سة الثاني���ة اإىل اجلوانب املرتبطة بتعزيز ال�سفافية لدى اأ�سواق راأ�ض املال العربية من خال تقييم مدى تطبيق مبادئ احلوكمة يف 
اأ�س���واق راأ����ض املال العربية ودرا�سة التجارب العربية يف هذا املجال والربامج واخلطط امل�ستقبلي���ة التي تهدف اإىل التطبيق الكلي ملبادئ احلوكمة 
الر�سي���دة وتعزي���ز دور جمل����ض الإدارة والأع�س���اء امل�ستقلني لك�سب ثق���ة امل�ستثمرين ودعم ال�ستق���رار، بالإ�سافة اإىل طرق ال�ستف���ادة من اأحكام 

)MiFID2( لدى اأ�سواق ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

اأم���ا اجلل�س���ة الثالثة فناق�س���ت مو�سوع التعاون والتكامل لدى اأ�سواق راأ����ض املال العربية من خال درا�سة دور �س���ركات الو�ساطة واملقا�سة العربية 
واحت���اد البور�س���ات العربية يف ذلك، وعر�ض مظاه���ر التكامل بني اأ�سواق جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي���ة "GCC" ومناذج تكامل اأ�سواق 

يورونك�ست واأومك�ض ودور التكنولوجيا يف اجناح هذا التكامل. 
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واهتم���ت اجلل�س���ة الرابع���ة للموؤمت���ر باجلوان���ب املتعلق���ة 
مبو�سوع اأدوات التمويل الإ�سامي من خال عر�ض الإطار 
الت�سريع���ي والرقاب���ي ودور هيئات الرقاب���ة والبور�سات يف 
تطوي���ر وتنمية اأدوات التمويل الإ�سام���ي واأهميته بالن�سبة 
للتنمي���ة القت�سادي���ة، وحتلي���ل املعوقات الت���ي حتول دون 
ذلك، اإ�ساف���ة اإىل تقييم التجارب العربية يف جمال اأدوات 
التموي���ل الإ�سام���ي والتج���ارب الدولية يف جم���ال اإ�سدار 

ال�سكوك واأدوات التمويل الإ�سامي الأخرى. 

وق���د انطل���ق اليوم الثاين من فعاليات املوؤمتر بعقد اجلل�سة اخلام�سة التي ناق�ست مدى فاعلية برامج التعليم والتوعية التي توفرها هيئات الرقابة 
العربية، وطرق حماية امل�ستثمرين املحليني يف �سوء انفتاح اأ�سواق املنطقة على ال�ستثمار الأجنبي وكيفية م�ساهمة ترقية اأ�سواق املنطقة اإىل اأ�سواق 

.Financial Inclusion نا�سئة يف حماية امل�ستثمرين، بالإ�سافة اإىل دور هذه الهيئات يف تعزيز ال�سمول املايل

و�سارك الأمني العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية "IOSCO"  يف املوؤمتر الأول لأ�سواق راأ�ض املال العربية كمتحدث رئي�سي، حيث اأكد 
م���ن خ���ال كلمت���ه التي األقاها على اأهمية الدور الذي تقوم به هذه املنظمة يف جمال الرقابة، خا�سة واأن منظمة الأي�سكو تعترب من اأهم املوؤ�س�سات 
الدولية التي ت�سع املعايري والت�سريعات الدولية املرتبطة باأ�سواق راأ�ض املال وت�سم يف ع�سويتها نحو )115( دولة اأي ما يقارب اأكرث من )95%( 

من اجلهات الرقابية بالعامل.
املالية ل��اأ���س��واق  احل��رة  املناطق  جتربة  غ��رار  على  املالية  ب��الأ���س��واق  التقليدية  غ��ري  التجارب  تقييم  مت  الثانية  احل��واري��ة  اجلل�سة  وخ��ال 

 )SMEs( وجت���ارب اأ�س���واق ال�س���ركات املتو�سط���ة وال�سغرية ،)Gold / Oil & Gas( وجترب���ة اأ�س���واق ال�سل���ع )DIFC / ADX(
والرقابة على الأ�سواق باملناطق اخلا�سة. 

وناق�ست اجلل�سة ال�ساد�سة للموؤمتر الرقابة اللكرتونية على اأ�سواق املال والتحديات التي تواجه الإنفاذ "Enforcement". حيث مّت التطرق 
اإىل تاأثري اأنظمة الرقابة الإلكرتونية Surveillance Systems على الأ�سواق ومدى ارتباطها باأنظمة التداول والت�سوية والتقا�ض، وتقييم 
�سب���ل مواجه���ة خماطر اجلرائم الإلكرتوني���ة Cyber Security Threats وط���رق تعزيز اإمكانيات الإنف���اذ Enforcement. كما 
مت خ���ال ه���ذه اجلل�سة تقيي���م البنية التحتية املالي���ة  PFMI ومدى تطبيق مبادئ ال����"IOSCO" املتعلقة مببادئ البني���ة التحتية لاأ�سواق 

املالية يف هذا املجال. 

اأما اجلل�سة ال�سابعة واخلتامية، فبحثت مو�سوع اأدوات ال�ستثمار امل�سرتك واأدوات الدخل الثابت وموا�سيع ال�ستثمار الفردي وال�ستثمار املوؤ�س�سي 
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه تطور اأدوات الدخل الثابت يف منطقة ال�س���رق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا����ض اأ�سباب عدم تطور اأدوات 

 .ETF‘s ال�ستثمار امل�سرتك لدى اأ�سواق راأ�ض املال العربية واملعوقات التي تواجه �سناديق تداول املوؤ�سرات

هذا وقد مّثل املوؤمتر فر�سة مثالية للعاملني باأ�سواق راأ�ض املال تبادل الآراء والت�ساور بهدف حتقيق العدالة والكفاءة وال�سفافية وحماية امل�ستثمرين 
باأ�س���واق راأ����ض امل���ال يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم���ال اإفريقيا. فقد جمع هذا احلدث كب���ار امل�سوؤولني يف اأ�سواق املال العربي���ة مع خرباء اأ�سواق 
 "IOSCO"�راأ����ض امل���ال العربي���ة والدولية الذين ميثلون عددا من املوؤ�س�سات الدولية الفاعلة يف جمال اأ�س���واق راأ�ض املال مبا يف ذلك منظمة ال
ومنظم���ة التعاون القت�س���ادي والتنمية "OECD" و�سندوق النقد العربي واحتاد البور�سات العربية واملعهد الدويل لاأوراق املالية وال�ستثمار 
هيئات  كبري من  اإىل عدد  "GBSA" بالإ�سافة  وال�سكوك  لل�سندات  "CFA"، وجمعية اخلليج  الدويل  املاليني  املحللني  "CISI" ومعهد 
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الأوراق املالي���ة والبور�س���ات. وق���د كان لهذا العدد الكبري من املتحدث���ني املتميزين من خمتلف القطاعات واملوؤ�س�سات املحلي���ة والإقليمية والدولية 
اأك���رب الأث���ر يف اإ�سافة قيم���ة كبرية للموؤمتر، مما اأنتج العديد من التو�سيات الهامة واملتعلقة بعدد م���ن املوا�سيع املوؤثرة على واقع وم�ستقبل اأ�سواق 
امل���ال وتهم جمي���ع اجلهات املرتبطة باأ�سواق راأ�ض املال العربية والدولية. ومن اأهم النتائج والتو�سي���ات التي تو�سل اإليها املوؤمتر ما يتعلق بالتوافق 
ب���ني الت�سريع���ات والتكامل بني الأ�سواق العربي���ة، حيث دعا امل�ساركون اإىل العمل عل���ى جتان�ض الأنظمة والقوانني بني خمتل���ف الدول العربية على 
غ���رار مب���ادرات دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف هذا الجتاه، وتوفري البينة التحتية ورب���ط الأ�سواق اخلليجية والعربية بهدف جذب ال�ستثمارات 
الأجنبية. كما اأكد امل�ساركون على �سرورة الهتمام ب�سناديق ال�ستثمار و�سناديق املعا�سات و�سناديق التاأمني، مما ي�ساهم يف زيادة عمق الأ�سواق 
وال�سيولة وا�سدار منتجات جديدة  وذلك من خال �سبط الأ�سواق وتطوير املوؤ�س�سات بتح�سني وتطوير الإطار الت�سريعي وتطوير البنية الأ�سا�سية 
للتقا����ض والت�سوي���ة واإنف���اذ القوان���ني Enforcement والتطبي���ق الكلي لقواعد احلوكم���ة. كما اأكد املتحدث���ون على اأهمي���ة ت�سجيع التمويل 
وال�ستثمار مع احلر�ض على حماية امل�ستثمر من اأي خداع وذلك من خال تطوير قدرته على الو�سول للخدمات املالية بالأ�سواق من خال التوعية 
والتعريف بالأدوات واملنتجات ودعم الفهم للمنتجات املعقدة من خال حمات التوعية والتثقيف للفئات املختلفة مع ال�سعي حتقيق ال�سمول املايل

 )financial inclusion( والت�سجيع على ال�ستثمار من خال ال�سناديق اأو امل�ستثمرين املوؤ�س�ساتيني. 

ومن جانب اآخر اأكد امل�ساركون على اأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة "SME" وال�سوق املخ�س�سة لهذه النوعية من امل�ساريع، ووجوب تثقيف 
امل�ستثمرين حول هذا املو�سوع، اإ�سافة اإىل �سرورة اإيجاد طرق وقنوات متويل بديلة وخا�سة بقطاع ال�سركات ال�سغرية. ويعترب التمويل الإ�سامي 
م���ن اأه���م املوا�سيع التي مت تداولها خال املوؤمتر، حيث اأكد امل�ساركون على �سرورة توفري البنية التحتية املنا�سبة لتوفري التمويل الإ�سامي الازم 
جل���ذب املدخ���رات بالإ�سافة اإىل اإيجاد اأدوات مبتكرة، حيث تعترب املرابحة وال�سكوك حاليا من اأهم الأدوات املالية الإ�سامية ولكن يجب اأن يتم 

ابتكار اأدوات ا�ستثمارية جديدة تزيد من فر�ض ال�ستثمار يف الأدوات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سامية. 

ومت عل���ى هام����ض املوؤمت���ر توقيع مذكرة تفاهم ب���ني احتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة و�سندوق النقد العربي، حيث اتف���ق الطرفان على تن�سيق 
اجله���ود الرامي���ة اإىل تعزي���ز التعاون امل�سرتك لدعم تط���ور وازدهار الأ�سواق املالية العربي���ة، وتعزيز دورها يف توفري م���وارد التمويل طويل الأجل 
خلدمة التنمية القت�سادية يف الدول العربية، حيث �سي�ساهم تعزيز التعاون بني املوؤ�س�ستني يف دعم فر�ض الرتقاء باأ�سواق املال العربية من خال 
العم���ل على امل�ساعدة يف تطوير الت�سريعات والأنظمة مب���ا يتفق مع املعايري واملمار�سات ال�سليمة، وتعزيز فر�ض تبادل التجارب واخلربات، وتطوير 
معاي���ري الرقابة على اأ�س���واق راأ�ض املال، وت�سجيع تكامل الأ�سواق املالية العربية وال�ستثمارات البيني���ة، اإىل جانب ن�سر الوعي ال�ستثماري يف كافة 

الدول العربية.

كما مت اأي�سا توقيع مذكرة تفاهم ثانية 
بني كل من الهيئة العامة للرقابة املالية 
وهيئ���ة �سوق امل���ال بلبنان عل���ى هام�ض 
املوؤمتر الأول لأ�سواق راأ�ض املال العربية، 
وتهدف ه���ذه املذك���رة اإىل توفري اإطار 
قان���وين للتع���اون بني الهيئت���ني لتعزيز 
وتنمية كف���اءة الو�سط���اء، واملتعاملني، 
الأ�س���واق  يف  ال�ست�س���ارات  ومقدم���ي 
اإىل  بالإ�ساف���ة  لرقابتهم���ا  اخلا�سع���ة 
تعزيز حماي���ة امل�ستثمر و�سمان نزاهة 

الأ�سواق اخلا�سعة لرقابة الهيئتني.
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سادسًا: الدراسات والتقارير والمسوحات

قامت الأمانة العامة لاحتاد بالتعاون مع اأع�ساء الحتاد باإعداد عدد من التقارير والدرا�سات وامل�سوحات ميكن تلخي�سها مبا يلي:-

1( مستوى الشفافية لدى أسواق راس المال العربية

يعت���رب تر�سي���خ مبادئ ال�سفافية يف اأ�سواق املال م���ن الأولويات الأ�سا�سية واملهمة الت���ي حتظى باهتمام هيئات الأوراق املالي���ة واجلهات الت�سريعية  
والرقابية على امل�ستويني املحلي والدويل، حيث اأن اللتزام مبعايري ال�سفافية من العوامل التي توؤدي اإىل الرتقاء باأداء وكفاءة ال�سوق املالية وتعزز 
ثقة امل�ستثمرين به، فزيادة م�ستوى ال�سفافية يدعم الثقة وال�ستقرار يف الأ�سواق من خال توفري معلومات تعك�ض واقع احلال مما ي�سهم يف حماية 
ة  امل�ستثمرين. وقد بينت الدرا�سة التي مت اإعدادها بهذا اخل�سو�ض واقع اأ�سواق املال العربّية يف خمتلف املجالت املعنّية بتعزيز ال�ّسفافّية، وخا�سّ

يف جمال حوكمة ال�ّسركات والإف�ساح و الّتعامل الّداخلي، حيث مت درا�سة هذه املجالت من عدة نواحي.

ففيما يتعلق بالت�سريعات التي حتكم مو�سوع ال�سفافية، اأظهرت الدرا�سة  باأن اأ�سواق املال العربية تويل اهتماما كبريا لتمتني الإطار الت�سريعي الذي 
يحكم م�ستوى ال�سفافية، حيث تبني باأن معظم اأ�سواق راأ�ض املال قد و�سعت قوانني وتعليمات ولوائح تنظم الق�سايا الأ�سا�سية املرتبطة بال�سفافية، 
اأو لوائ���ح احلوكم���ة اأو "Codes" . فق���د تبني اأن اأغلب الهيئ���ات العربية تعتمد يف تطبيقها ملبادئ احلوكمة عل���ى اأدلة ت�سريعات عامة مطبقة يف 
اأ�سواق راأ�ض املال، حيث تغطي هذه الأحكام اجلوانب اخلا�سة بامل�سوؤولّية الجتماعية لل�سركات ويتم تطبيق اأحكام موحدة على خمتلف القطاعات 
القت�سادي���ة يف بع�ض ال���دول العربية فيما يعتمد البع�ض الآخر على اأحكام وقوانني خمتلفة. ويعترب اللتزام اأو الإف�ساح من اأهم الأ�ساليب املّتبعة 
لتطبي���ق احلوكم���ة لدى اأ�سواق راأ�ض املال العربية، وتعترب هيئات الأوراق املالية العربية اجلهة الأوىل امل�سوؤولة عن تطبيق اأحكام حوكمة ال�سركات. 
كم���ا اأظه���رت الدرا�سة وجود عاقة مبا�س���رة بني تقارير احلوكمة وتقارير مدّققي احل�سابات يف بع�ض ال���دول العربية حيث تفر�ض الهيئات ارفاق 

تقرير عن مدى اللتزام باأحكام احلوكمة بالقوائم املالية املدققة من قبل مدققي احل�سابات.

ومن جانب اآخر، اأظهرت الدرا�سة اأهمية الإف�ساح عن اللتزام مببادئ ال�سفافية بالن�سبة لأجهزة الرقابية العربية، حيث يعترب اأهم الركائز التي 
متك���ن م���ن تقييم مدى التزام ال�سركات مببادئ ال�سفافية من خال الك�سف عن الأو�س���اع احلقيقية يف ال�سركات. فبالن�سبة لإف�ساح ال�سركات عن 
اللت���زام اأو ع���دم اللتزام مببادئ احلوكمة، فقد تب���ني اأن اأغلب الهيئات العربية تقوم بقيا�ض مدى اللتزام به���ذه املبادئ من خال متابعة وتقييم 
التزام ال�سركات با�ستعمال معايري حمددة ومعروفة لدى جميع الأطراف ذات العاقة اأو ا�ستعمال معايري حمددة لا�ستخدام الداخلي فقط. حيث 
تقوم ال�سركات بالإف�ساح من خال تقارير مدققي احل�سابات اأو اف�ساح منف�سل يقدم للهيئة اأو للبور�سة. ويتم هذا الإف�ساح ب�سفة �سنوية ويكون 
منف�سا اأو بالتزامن مع تقارير مدققي احل�سابات، كما ميكن اأن يكون ب�سكل ن�سف �سنوي اأو ف�سلي، مما ميكن اجلهات الرقابية من الإف�ساح عن 
مدى التزام اأو عدم التزام ال�سركات مببادئ احلوكمة عن طريق موقع الهيئة الإلكرتوين اأو موقع البور�سة الإلكرتوين اأو و�سائل الإعام وال�سحف. 
وم���ن جان���ب اآخر، اأظهرت الدرا�س���ة الإمكانيات املتوفرة لدى اأ�سواق راأ�ض امل���ال العربية فيما يخ�ض البنية الإلكرتوني���ة لل�سفافية ومدى مواكبتها 
لاأنظمة امل�ستخدمة على ال�سعيد الدويل، حيث تبني باأن عددًا حمدودًا من الهيئات الرقابية تعمد اإىل ا�ستعمال اأنظمة الكرتونية حملية اأو دولية 
فيم���ا يتعل���ق مبجال ال�سفافية ومدى التزام ال�سركات املعنية مببادئها، يف حني ل تتوفر اأنظم���ة اإلكرتونية يف هذا املجال لدى عدد كبري من هيئات 

الأوراق املالية العربية.
كما بينت الدرا�سة �سعي هيئات الأوراق املالية اإىل الزام ال�سركات والأطراف ذات العاقة بالتطبيق الكلي ملبادئ ال�سفافية من خال انفاذ القوانني 

املتعلقة مبختلف جمالت ال�سفافية، وتوفري برامج توعية وتعليم بالإ�سافة اإىل تطبيق عقوبات �سارمة على الأطراف املخالفة لهذه القوانني.
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2( تقرير عن مبادئ البنية التحتية لألسواق المالية

ق���ام���ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل���احت���اد مب���وج���ب خ��ط��ة ال��ع��م��ل ل���ع���ام 2014 ب����اإع����داد ت��ق��ري��ر ع���ن ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���اأ����س���واق امل��ال��ي��ة
 )Financial Markets Infrastructure PFMI(، حي���ث يلق���ي التقري���ر ال�س���وء عل���ى هذه املبادئ التي �س���درت عن املنظمة 
الدولي���ة لهيئات الأوراق املالي���ة )IOSCO( واللجنة الدولية لتنظيم الدفع والت�سوية )CPSS(، وذل���ك تنفيذًا لتو�سيات جمموعة الع�سرين 
G20 وجمل�ض ال�ستقرار املايل )FSB(. لقد اأكدت املبادئ املعتمدة على �سرورة تدعيم �سامة ومكانة الأ�سواق املالية وبناء اإطار �سليم و�سامل 
من �ساأنه ال�سماح باإدارة فعالة للمخاطر، وتوفري حوكمة ر�سيدة تعزز الإ�سراف على اأنظمة البنية التحتية لاأ�سواق املالية، ومبا ميكنها من مواجهة 
تل���ك املخاط���ر وخمتلف الظ���روف وفق منهجية حمددة و�سعت لهذا الغر�ض، م���ع التاأكد باأن تطبيق هذه املبادئ على كام���ل اأنظمة البنية التحتية 

للقطاع املايل يتطلب تعاونًا وتن�سيقًا بني خمتلف ال�سلطات الرقابية على القطاع املايل.

وياأت���ي اإع���داد هذا التقرير نظرًا ملا حتتويه هذه املبادئ من اأهمية كبرية لتنظيم عملي���ات الدفع والت�سوية، وحر�سًا على مواكبة التطورات الدولية 
عل���ى �سعي���د اأنظم���ة الدفع واملقا�س���ة والت�سوية، ومتا�سي���ًا مع ما ي�ستجد منه���ا، خا�سة واإن هذه الأنظم���ة تعزز من �سامة وفاعلي���ة القطاع املايل 
والن�س���اط القت�س���ادي ب�سكل عام. كما اأن احل���د من املخاطر التي ميكن اأن ترافق هذه العمليات تعت���رب ذات اأولوية كبرية لدى اجلهات الرقابية، 

�سواء البنوك املركزية اأو هيئات اأ�سواق املال، وتدخل يف �سلب مهام تلك اجلهات وخا�سة ما يتعلق منها بتحقيق ال�ستقرار املايل.

 Guide on ــمال إفريقيا ــط وش ــرق األوس 3( إصدار دليل حول تعامالت األطراف ذوي العالقة في منطقة الش
Related Party Transactions in the MENA Region

 Guide on Related س���در خال ع���ام 2014 دليل حول تعامات الأط���راف ذوي العاقة يف منطقة ال�س���رق الأو�سط و�سمال اإفريقي���ا�
Party Transactions in the MENA Region، حيث جاء اإ�سدار هذا الدليل يف �سوء التن�سيق والعمل امل�سرتك مع منظمة 
التع���اون القت�س���ادي والتنمي���ة OECD، وبال�ستن���اد اإىل الدرا�س���ة التي اأعدته���ا الأمانة العامة لاحت���اد حول التعامات م���ع الأطراف ذوي 

العاقة )RPTs( بالتعاون مع اأع�ساء الحتاد والتي ا�ستندت على امل�سح الذي مت اإجنازه بهذا اخل�سو�ض.

سابعًا: الموقع اإللكتروني الجديد التحاد هيئات األوراق المالية العربية

ا�ستكمل���ت الأمانة العام���ة لاحتاد مراحل حتديث املوقع الإلكرتوين لاحتاد بحلته اجلديدة وذلك بع���د اأن مت اإدخال التعديات اجلديدة، بحيث 
اأ�سب���ح املوقع ي�س���م املعلومات الأ�سا�سية املرتبطة بعمل الحتاد، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالحت���اد واأع�ساء الحتاد والت�سريعات التي حتكم 
عم���ل هيئ���ات الأوراق املالية العربية والإجراءات التي تنفذها الهيئات الأع�ساء فيما يتعلق بالت�سريع���ات والرقابة على الأ�سواق واإجراءات التنفيذ 
وبرام���ج التوعي���ة وحماية امل�ستثمرين. كما ي�سم املوقع معلومات عن الأحداث الرئي�سية واأه���م الأخبار املتعلقة بالحتاد والأع�ساء وكذلك الأخبار 
املرتبطة بالتطورات الإقليمية والعاملية ف�سًا عن توفري حتديث م�ستمر لهذه املعلومات وتوفري اإمكانية ن�سر حتذيرات الهيئات حلماية امل�ستثمرين 
وكذل���ك توف���ري نافذة خم�س�س���ة ل�ستخدامات الأع�ساء لت�سهي���ل التوا�سل ما بني الأع�س���اء، وياأتي ذلك تنفيذًا خلطة العم���ل التي اأقرها جمل�ض 

الحتاد يف اجتماعه الثامن الذي عقد مبدينة مراك�ض العام املا�سي.
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جدول رقم )3(

أكثر )15( دولة استخدمت الموقع اإللكتروني لالتحاد خالل عام 2014 مقارنة مع عام 2013

وم���ن جان���ب اآخر، ا�ستم���ر املوقع با�ستقطاب املزيد من املهتمني بالحت���اد والأعمال التي يقوم بها واخلدمات املقدم���ة ملختلف املتعاملني واجلهات 
املعني���ة وكذل���ك املهتمني باأخبار اأع�ساء الحتاد، فقد �سهد عام 2014 زيادة ملحوظة يف عدد الدول التي ت�ستخدم املوقع الإلكرتوين حيث ارتفع 
عدد الدول التي ا�ستخدمت املوقع من )71( دولة عام 2013 اإىل )106( دولة عام 2014. كما ارتفع عدد م�ستخدمي املوقع من )1267( 

زائر عام 2013 لي�سل اإىل نحو )2384( زائر عام 2014، اأي زيادة يف عدد الزوار بن�سبة )88%(.
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ثامنًا: توسيع قاعدة العضوية باالتحاد

ا�ستم���ر الحت���اد خال عام 2014 بتكثيف الت�سالت ل�ستكمال ان�سمام مزيد من ال���دول العربية لع�سوية الحتاد وذلك لتعزيز اأوا�سر التعاون 
امل�سرتك ما بني الدول العربية ومبا يعود بالفائدة على اأ�سواق را�ض املال والقت�سادات العربية ومبا يلبي اأهداف الحتاد الأ�سا�سية يف هذا املجال.

و�سمن هذا الإطار، وافق جمل�ض الحتاد خال عام 2014 على قبول ع�سوية بور�سة بريوت وال�سركة الكويتية للمقا�سة كاأع�ساء منت�سبني جدد 
بالحت���اد، وان�سم���ت كذلك هيئة ال�سوق املالية التون�سي���ة اإىل ع�سوية الحتاد كع�سو عامل. كما ان�سم اإىل ع�سوي���ة الحتاد �سندوق النقد العربي 

كع�سو مراقب.

تاسعًا: المطبوعات والنشر

ا�ستم���رت الأمان���ة العامة لاحت���اد باإ�سدار اأعداد الن�س���رة الإلكرتونية الف�سلي���ة " اأخبار الحتاد" باللغت���ني العربية والإجنليزي���ة، وذلك تنفيذًا 
خلط���ة العمل التي اأقره���ا جمل�ض الحتاد باجتماعه الثامن الذي عق���د مبدينة مراك�ض العام املا�سي. وتغطي الن�س���رة الإلكرتونية اأخر التطورات 
والأح���داث والأخب���ار املتعلقة باأ�سواق را�ض املال العربية والدولية من خمتلف اجلوانب، وخا�سة فيما يتعلق بالت�سريعات اجلديدة والأحداث الهامة 
والإ�سدارات اجلديدة والجراءات التي اتخذتها هيئات الأوراق املالية فيما يتعلق بالرقابة والإف�ساح والإنفاذ والتوعية وتعليم امل�ستثمرين وغريها 
م���ن اجلوان���ب املرتبطة باأ�س���واق را�ض املال. كما غطت الن�سرة اأخبار الحت���اد واأخبار الأمانة العامة لاحتاد والربام���ج وامل�ساريع التي تنفذها يف 
خمتل���ف املج���الت. ومما يجدر الإ�سارة اإليه باأنه قد مت خال عام 2014 اإ�سدار 4 اأع���داد من الن�سرة الإلكرتونية الف�سلية لاحتاد. ومت توزيع 
الن�س���رة الإخبارية لاحت���اد على اأع�ساء الحتاد والبور�سات العربية وع���دد من املوؤ�س�سات العربية والإقليمية والدولي���ة واجلهات الأخرى املهتمة 
باأ�س���واق را�ض املال العربية. كما ا�ستم���رت الأمانة العامة باإ�سدار امللخ�ض ال�سهري لأهم الأخبار والأحداث املتعلقة باأع�ساء احتاد هيئات الأوراق 
املالي���ة العربي���ة بالإ�سافة لأهم الأخبار والأحداث الدولي���ة ذات العاقة باأ�سواق را�ض مال. كما يت�سمن امللخ����ض ال�سهري روابط اإلكرتونية لتلك 
الأخب���ار والأح���داث وذلك لت�سهيل الو�سول اإليها من قبل اأع�ساء الحتاد وجميع الأطراف الأخرى واملهتمني باأ�سواق را�ض املال العربية. كما قامت 
الأمان���ة العام���ة بطباعة ن�سخ من النظ���ام الأ�سا�سي لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية والنظ���ام الداخلي باللغتني العربي���ة والإجنليزية وذلك 

ل�ستخدامات الأع�ساء واملهتمني.
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التقرير 
ال�سنوي 
التا�س���ع 

البيانات المالية التحاد هيئات األوراق 
المالية العربية لعام 2014
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
السادة / أعضاء مجلس

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

لق���د قمن���ا بتدقي���ق البيانات املالية املرفق���ة لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية )"الحت���اد"(، التي ت�ستمل على بيان املرك���ز املايل كما يف 31 
دي�سم���رب 2014 وكذل���ك بيان���ات الأداء امل���ايل والتغ���ريات يف ح�س���اب الحتياطي الع���ام والتدفق���ات النقدية لل�سن���ة املنتهية يف ذل���ك التاريخ، 

بالإ�سافة اإىل اإي�ساحات تت�سمن ملخ�سًا لل�سيا�سات الهامة ومعلومات اإي�ساحية اأخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
اإن الإدارة م�سوؤول���ة ع���ن اإع���داد وعر�ض هذه البيانات املالية ب�س���ورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، وع���ن الرقابة الداخلية التي ترى 

الإدارة اأنها �سرورية لإعداد البيانات املالية بحيث تكون خالية من الأخطاء املادية، الناجتة عن الحتيال اأول اخلطاأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
تنح�سر م�سوؤوليتنا يف اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية بناًء على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية 
للتدقي���ق. وتقت�س���ي هذه املعايري اأن نلتزم باملتطلبات الأخاقي���ة ذات ال�سلة واأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نح�س���ل على تاأكيدات معقولة باأن 

البيانات املالية خالية من الأخطاء املادية.

تنط���وي اأعم���ال التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيقية حول املبالغ والإي�ساحات يف البيانات املالية. وتعتمد الإجراءات التي يتم 
اختياره���ا عل���ى الأحكام املو�سوعة من قبلنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادي���ة يف البيانات املالية، �سواء الناجتة عن الحتيال اأو اخلطاأ. 
عند اإجراء تقييمات املخاطر، ن�سع بالعتبار الرقابة الداخلية املتعلقة بقيام املن�ساأة باإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وذلك بغر�ض 
ت�سمي���م الإج���راءات التدقيقي���ة التي تتنا�سب مع الظروف القائم���ة، ولكن لي�ض بغر�ض اإبداء ال���راأي حول فاعلية الرقابة الداخلي���ة للمن�ساأة. كما 
تت�سم���ن اأعم���ال التدقيق تقييمًا ملدى ماءمة املبادئ املح�سابية امل�ستخدمة ودرجة معقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها الإدارة بالإ�سافة 

اإىل تقييم عر�ض البيانات املالية ب�سورة عامة.

هذا ونعتقد باأن الأدلة التدقيقية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتزويدنا باأ�سا�ض لإبداء راأينا التدقيقي.

الرأي
براأينا، اإن هذه البيانات املالية تعرب ب�سورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل لاحتاد كما يف 31 دي�سمرب 2014، وكذلك اأداوؤه 

املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

أمور أخرى
كان ق���د مت تدقي���ق البيانات املالية لاحتاد كما يف 31 دي�سمرب 2013 ولل�سنة املنتهية يف ذل���ك التاريخ من قبل �سركة تدقيق اأخرى والتي اأبدت 

راأيًا غري معدل حول تلك البيانات بتاريخ 23 يناير 2014.

كي بي اإم جي لوار جلف
منذر الدجاين

رقم الت�سجيل: 268
اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2013 )درهم(2014 )درهم(
الإيرادات

644،000607،200ر�سوم ع�سوية
597،540534،060امل�ساهمة من الدولة امل�سيفة

16،76025،288اإيرادات الفائدة
-73،600اإيرادات اأخرى

1،331،9001،166،548اإجمايل الإيرادات
امل�سروفات

)1،177،600()1،310،584(الرواتب و الأجور وتعوي�سات املوظفني
)685،024()852،086(امل�سروفات العمومية والإدارية

)1،862،624()2،162،670(اإجمايل امل�سروفات
)696،076()830،770(عجز ال�سنة

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2013 )درهم(2014 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
11،19716،794ممتلكات و معدات

املوجودات املتداولة
353،725281،688اأر�سدة مدينة

3،039،1553،718،880النقد والأر�سدة امل�سرفية
3،392،8804،000،568اإجمايل املوجودات املتداولة

3،404،0774،017،362اإجمايل املوجودات
املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة
138،12568،828خم�س�ض تعوي�سات نهاية خدمة للموظفني

املطلوبات  املتداولة
245،95297،764الذمم الدائنة الأخرى وال�ستحقاقات

384،077166،592اإجمايل املطلوبات
3،020،0003،850،770�سايف املوجودات

3،020،0003،850،770من�سوبة اإىل الحتياطي العام
مت اعتماد هذه البيانات املالية والت�سريح باإ�سدارها من قبل احتاد هيئات الأوراق املالية العربية بتاريخ 19 يناير 2014 ومت توقيعها بالنيابة 

عن الحتاد من قبل:

ال�سيد /  جلي���ل طري����ف
الأمي�����������ن الع�����������ام



50

بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2013 )درهم(2014 )درهم(

3،850،7704،546،846الر�سيد يف 1 يناير

)696،076()830،770(عجز ال�سنة

3،020،0003،850،770الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2013 )درهم(2014 )درهم(

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية
)696،076()830،770(عجز ال�سنة

ت�سويات:
5،59714،930الإهاك 

)25،288()16،760(اإيرادات الفائدة
69،29763،921خم�س�ض تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني

)772،636()642،513(
التغريات يف راأ�ض املال العامل:

)71،413()72،037(الأر�سدة املدينة
148،1884،482الذمم الدائنة الأخرى وال�ستحقاقات

)709،444()696،485(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)2،910(-�سراء ممتلكات و معدات
16،76025،288اإيرادات الفائدة امل�ستلمة

16،76022،378�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)687،066()679،725(�سايف النق�ض يف النقد وما يعادله
3،718،8804،405،946النقد وما يعادله يف 1 يناير

3،039،1553،718،880النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب

ماحظة: ت�سكل الإي�ساحات املدرجة بتقرير مدقق احل�سابات جزًء ل يتجزاأ من البيانات املالية.
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التقرير 
ال�سنوي 
التا�س���ع 

دليل األعضاء
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اململكة الأردنية الها�سمية - هيئة الوراق املالية الردنية
مبنى �سوق راأ�ض املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 (962+)الهاتف:

6830 568 6 (962+)الفاك�ض:

www.jsc.gov.joاملوقع اللكرتوين:

المارات العربية املتحدة - هيئة الأوراق املالية وال�سلع
اأبوظبي - �سارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 (2 971+)الهاتف:

6274600 (2 971+)الفاك�ض:

www.sca.gov.aeاملوقع اللكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�ض:

www.cmf.org.tnاملوقع اللكرتوين:

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�ض:

www.cosob.orgملوقع اللكرتوين:

اململكة العربية ال�سعودية - هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
برج الفي�سلية ، طريق امللك فهد

14906511 (1 966+)الهاتف:

14906551 (1 966+)الفاك�ض:

www.cma.org.saاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية العربية ال�سورية - هيئة الوراق وال�سواق املالية ال�سورية
مبنى رئا�سة جمل�ض الوزراء القدمي -ط3 ال�سبع بحرات

0487 331 11 (963)+الهاتف:

0722 331 11 (963)+الفاك�ض:

www.scfms.syاملوقع اللكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

الفاك�ض:
www.isc.gov.iqاملوقع اللكرتوين:

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

3100 482 (2 968+)الهاتف:

7471 481 (2 968+)الفاك�ض:

www.cma.gov.omاملوقع اللكرتوين:

دولة فل�سطني - هيئة �سوق را�ض املال الفل�سطينية
4041 – البرية

973563 (2 972+)الهاتف:

973334 (2 972+)الفاك�ض:

www.pcma.psاملوقع اللكرتوين:

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

9999 428 (4 974+)الهاتف:

1221 444 (4 974+)الفاك�ض:

www.qfma.org.qaاملوقع اللكرتوين:

دولة الكويت - هيئة ا�سواق املال الكويتية
برج اأحمد، ال�سرق، �سارع اخلليج العربي

3000 290 (2 965+)الهاتف:

0169 241 (2 965+)الفاك�ض:

www.kuwaitcma.orgاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية
�سارع ريا�ض ال�سلح – بناء رقم 87 - بريوت

0042 175 (1 961+)الهاتف:

الفاك�ض:
www.cma.gov.lbاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية الليبية - ال�سوق املايل الليبي
حي الندل�ض - طرابل�ض

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�ض:

www.lsm.lyاملوقع اللكرتوين:

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

35345352 (00202), 35345336 (00202)الهاتف:

35345333 (00202)الفاك�ض:

www.efsa.gov.egاملوقع اللكرتوين:

اململكة املغربية - جمل�ض القيم املنقولة
6�سارع جبل مو�سى اأكدال - الرباط

00 89 68 37 (05)212+الهاتف:

8946 68 37 (05)212+الفاك�ض:

www.cdvm.gov.maاملوقع اللكرتوين:

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

993555 1 (961+)الهاتف:

993444 1 (961+)الفاك�ض:

www.bse.com.lbاملوقع اللكرتوين:

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

1500 362 (4 971+)الهاتف:

0801 362 (4 971+)الفاك�ض:

www.dfsa.aeاملوقع اللكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�ض:

www.maqasa.comملوقع اللكرتوين:

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

 6171400 2 (971+)الهاتف:

  6326454 2 (971+)الفاك�ض:

www.amf.org.ae املوقع اللكرتوين:
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إتحاد هيئات األوراق المالية العربية
صندوق بريد: 117555 دبي، إ.ع.م

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

info@uasa.ae :البريد اإللكتروني
www.uasa.ae :الموقع اإللكتروني


