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ال�س��نوي الحت��اد هيئ��ات  اأق��دم التقري��ر  اأن  ي�س��رين 
االأوراق املالي��ة العربي��ة لع��ام 2017 وال��ذي يت�سم��ن 
ا�ستعرا�س اأهم التطورات التي �سهدتها اأ�سواق را�س املال العربية 
والدولي��ة واأه��م االأعم��ال الت��ي اأجنزها االحت��اد. لقد �س��هد عام 
2017 تط��ورات واأح��داث هامة انعك�س��ت عل��ى اأداء اأ�س��واق املال 

العاملي��ة، والت��ي تاأث��رت بتداعي��ات ق��رار بريطاني��ا اخل��روج م��ن 
االحتاد االأوروبي ونتائج االنتخابات االأمريكية والتقلبات باأ�س��عار 
ال�سلع، وخا�سة النفط، وما اإىل ذلك من انعكا�سات على االأ�سواق 
املالي��ة بال��دول العربي��ة. وعل��ى الرغ��م من ه��ذه التغ��رات، فقد 
متكنت االأ�س��واق املالية العربية من اال�س��تمرار يف حتقيق مكا�سب 
جيدة انعك�ست على موؤ�سرات اأدائها االإيجابية خالل عام 2017.

وعل��ى �سعي��د هيئ��ات الرقابة العربي��ة فقد ا�س��تمرت خالل العام 
املا�س��ي يف حتقي��ق اجن��ازات هامة يف جم��االت الرقابة وحتديث 
الت�س��ريعات والتنظي��م واالإنف��اذ، وو�سع االأطر واالآليات املنا�س��بة 
لتعزي��ز قدراته��ا الرقابي��ة وتطوي��ر قواع��د ال�س��فافية واالإف�ساح 
واحلوكم��ة والتعلي��م والتوعي��ة وذل��ك ل�سم��ان ا�س��تقرار وت��وازن 
االأ�س��واق املالي��ة. كم��ا حر�س��ت الهيئ��ات االأع�س��اء باالحتاد على 
التقدم بخطوات ملمو�س��ة يف جم��االت التطوير والتحديث وتنمية 
امله��ارات واالرتق��اء باالأنظم��ة املالي��ة الت��ي حتك��م اأعماله��ا مب��ا 

ين�سجم مع اأف�سل املمار�سات واملعاير الدولية.

وعل��ى الرغ��م من التغ��رات والتط��ورات االإيجابية التي �س��هدتها 
اأ�س��واق را���س املال العربية خ��الل العام املا�س��ي اإال اأن التحديات 
واملتغرات الدولية تفر�س على هذه االأ�س��واق املزيد من العمل يف 
جماالت عدة وخا�سة ما يتعلق منها مبواجهة املخاطر التي ميكن 
اأن تتعر���س لها االأ�س��واق املالي��ة ومن �سمنه��ا املخاطر واجلرائم 
االإلكرتوني��ة مم��ا يتطل��ب تعزي��ز البني��ة املالي��ة التحتي��ة وتطبيق 
املب��ادئ الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال وذلك لزي��ادة مقاومة االأ�س��واق 

املالي��ة ملختلف املخاطر املحتملة. كما اأ�سبح التوجه نحو ت�س��جيع 
اإ�سدار اأدوات التمويل االإ�سالمي ومراقبة التطورات التكنولوجية 
يف اأ�س��واق امل��ال وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا بتحدي��ث الت�س��ريعات 
ال�س��تيعاب مث��ل ه��ذه التط��ورات، وكذل��ك ت�س��جيع التوج��ه نح��و 
االأ�سواق املالية اخل�سراء Green Capital Markets ال�سديقة 
للبيئة واتخاذ االإجراءات الت�سريعية الالزمة يف هذا املجال حمط 
اهتمام دويل كبر، مما يتطلب ت�سافر جهود اأ�سواق املال العربية 
مع خمتلف اجلهات ذات العالقة ومبا يعود بالفائدة على اأ�س��واق 
را�س املال العربية ويخدم امل�سروعات واملبادرات ذات العالقة يف 

دولنا.

للخط��ة  الث��اين  الع��ام  وال��ذي ميث��ل   ،2017 ع��ام  �س��هد  لق��د 
تنفي��ذ  اإط��ار  يف  مهم��ة  حمط��ات  لالحت��اد،  اال�س��رتاتيجية 
ع��زز  ال��دويل،  ال�سعي��د  فعل��ى  اخلط��ة،  ومب��ادرات  اأه��داف 
االحت��اد م��ن مكانت��ه يف منظم��ة االأي�س��كو حي��ث اأ�سب��ح ميث��ل 
يف  �س��ارك  كم��ا  املنظم��ة  اإدارة  جمل���س  يف  اأع�س��اء  بثالث��ة 
املنظم��ة، مب��ا يف ذل��ك  له��ذه  املتخ�س�س��ة  االإقليمي��ة  اللج��ان 
جلن��ة الروؤ�س��اء "Presidents Committee" وجلن��ة اإفريقيا 
وال�س��رق االأو�سط "AMERC" وجلنة النمو واالأ�س��واق النا�سئة 
"GEMC". كم��ا �س��هد الع��ام املا�س��ي تعاون��ًا وثيق��ًا م��ع ع��دد 

ذل��ك  يف  مب��ا  والدولي��ة،  واالإقليمي��ة  العربي��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ن 
منظم��ة التع��اون االقت�سادي والتنمية )OECD(. هذا و�س��هد 
الع��ام املا�س��ي اأي�س��ًا قيام االحت��اد بتعزيز التعاون م��ع اللجنة 
الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتجاري ل��دول منظمة التعاون 
االإ�سالمي COMCEC بهدف زيادة تبادل اخلربات يف جمال 

االإ�سالمي. التمويل 

و�سم��ن اإطار دعم توجه��ات اأع�ساء االحتاد لدى املنظمة الدولية 
لهيئ��ات االأوراق املالية IOSCO، كثف االحتاد جهوده وات�ساالته 

كلمة رئيس االتحاد
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صـــالح الصــــايل

مع هذه املنظمة واللجان املنبثقة عنها والتي اأ�س��فرت عن اعتماد 
اللغة العربية كلغة ر�س��مية بهذه املنظمة، مما ي�سكل حمطة هامة 
تع��زز م��ن مكانة وتاأث��ر اأع�ساء االحتاد يف منظمة االأي�س��كو. كما 
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد وبالتع��اون م��ع اأع�س��اء االحت��اد 
وجمل���س اإدارة منظمة االأي�س��كو باختيار اجلهة التي تولت ترجمة 
وثائق املنظمة الجتماعات عام 2017 ال�سنوية يف مدينة جمايكا، 
كم��ا قام��ت االأمانة العامة لالحتاد باعتم��اد تلك الرتجمة بعد اأن 

اأدخلت عليها التعديالت الالزمة.

ويف جم��ال تعزي��ز التعاون ما بني اأع�س��اء االحتاد، فقد حفل عام 
2017 بالعدي��د م��ن االأن�س��طة والفعاليات على جميع امل�س��تويات، 

فق��د ا�س��تكملت ف��رق العمل التي مت ت�س��كيلها ع��ام 2017 باإجناز 
االأعم��ال الت��ي كلف��ت به��ا حي��ث مت اإجن��از درا�س��ة ح��ول ت�س��عر 
العربي��ة  املالي��ة  باالأ�س��واق  اإدراجه��ا  عن��د  اجلدي��دة  ال�س��ركات 
واإ�س��كاليات ال�س��طب االختياري واالإجباري، حيث مت تقدمي بع�س 
التو�سي��ات الالزم��ة يف ه��ذا املج��ال. كما ا�س��تكملت ف��رق العمل 
اإعداد قامو���س الأهم واأكرث امل�سطلحات امل�س��تخدمة لدى اأ�س��واق 
امل��ال وذل��ك العتم��اده وو�سع��ه على املوق��ع االإلك��رتوين لالحتاد، 
حي��ث اأن ه��ذه االأعمال معرو�سة على جمل���س االحت��اد التخاذ ما 
ي��راه منا�س��بًا ب�س��اأنها. كما ا�س��تكملت االأمانة العام��ة لالحتاد يف 
جم��ال التع��اون ما بني اأع�س��اء االحتاد من اإع��داد مذكرة تفاهم 
مقرتح��ة للتع��اون م��ا ب��ني اأع�س��اء االحت��اد به��دف تعزي��ز ه��ذا 
التع��اون، حي��ث مت عر�س املذك��رة على اأع�ساء االحتاد وا�س��تالم 
مالحظاتهم عليها وهي معرو�سة على جمل���س االحتاد التخاذ ما 

يراه منا�سبًا بهذا ال�ساأن. 

ويف جم��ال التدري��ب ونق��ل املعرف��ة، نظ��م االحت��اد خ��الل الع��ام 
املا�س��ي ع��دد م��ن الربام��ج والن��دوات وامللتقي��ات بالتع��اون م��ع 
خمتل��ف  تناول��ت  مرموق��ة  ودولي��ة  واإقليمي��ة  عربي��ة  موؤ�س�س��ات 

املج��االت التي تهم اأ�س��واق را���س امل��ال العربي��ة وخا�سة يف جمال 
التوعي��ة والتعلي��م واحلوكمة والرقابة واالإنفاذ واأدوات اال�س��تثمار 
امل�س��رتك والتمويل االإ�سالمي ومكافحة اجلرائم املالية واملخاطر 
يف اخلدم��ات املالي��ة. ومم��ا يذكر ب��اأن عام 2017 قد �س��هد الأول 
مرة عقد برامج تدريبية متخ�س�سة لتلبية احتياجات ومتطلبات 
اأع�ساء االحتاد، حيث مت عقد )9( برامج متنوعة غطت عدد من 

املجاالت مبا يتنا�سب مع احتياجات اأع�ساء االحتاد. 

وحماي��ة  والتوعي��ة  التعلي��م  جم��ال  يف  التع��اون  �سعي��د  وعل��ى 
امل�س��تثمرين، ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالتع��اون م��ع 
اللج��ان املعني��ة اإع��داد بواب��ة اإلكرتوني��ة للتعلي��م والتوعي��ة، حيث 
�س��تمّكن هذه البوابة جميع اجلهات املهتمة ملتابعة اآخر التطورات 
يف جم��ال التعلي��م والتوعي��ة ل��دى اأع�س��اء االحت��اد االإ�ساف��ة اإىل 

التطورات الدولية احلديثة يف هذا املجال.

ناأمل اأن ي�س��تمر ن�س��اط االحت��اد خالل عام 2018 بنف���س الزخم 
لتحقي��ق املزي��د من اأه��داف وتطلع��ات االأع�ساء وتعزي��ز التعاون 
والتن�س��يق امل�س��رتك بينها ومبا يعود بالفائدة واخلر على اأ�سواق 
را�س املال العربية. وي�سرين بهذه املنا�سبة اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر 
واالمتن��ان لل�س��ادة اأع�ساء االحتاد على الثق��ة التي منحوين اإياها 
وعل��ى تعاونه��م ودعمهم لالحت��اد ولالأمانة العام��ة لالحتاد طيلة 
فرتة رئا�س��تي التي امتدت منذ مطلع �س��هر مار���س/اآذار 2017. 
هذا واأتق��دم باأطيب االأمنيات بالنجاح والتوفيق لرئا�س��ة االحتاد 

اجلدي��دة، �س��ائاًل امل��وىل عزَّ وج��ل التوفيق وال�س��داد 
واأن تنعم بالدنا العربية با�ستمرار التقدم واالزدهار.

كلمة رئيس االتحاد
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ا�س��تمرت االأمانة العامة لالحتاد يف اإجن��از املهام املوكلة 
اإليها مبوجب اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد بالتعاون مع 
اأع�س��اء االحت��اد واللجان امل�س��كلة له��ذه الغاية. ف�سم��ن اإطار حمور 
تعزي��ز التعاون والتوا�سل بني الهيئات االأع�ساء باالحتاد، ا�س��تكملت 
االأمان��ة العام��ة بالتعاون م��ع اأع�ساء االحتاد من اإع��داد ن�س مقرتح 
ملذك��رة تفاه��م متع��ددة االأط��راف ب��ني الهيئ��ات االأع�س��اء باالحتاد 
به��دف و�س��ع اإطار عام للتعاون امل�س��رتك وت�س��هيل تب��ادل املعلومات 
وتعزي��ز التعاون والتن�س��يق بني اأع�ساء االحت��اد بهدف تطبيق اأف�سل 
املعاي��ر واملمار�س��ات الدولي��ة، وكذل��ك و�س��ع اإط��ار عام للتع��اون ما 
ب��ني اأع�س��اء االحت��اد يف جمال تب��ادل املعلومات ذات العالقة بغ�س��ل 
االأم��وال ومتوي��ل االإرهاب وقد مت عر�س املذكرة على اأع�ساء االحتاد 
واأخ��ذ مالحظاته��م عليها وتقدميها ملجل���س االحتاد التخ��اذ ما يراه 
منا�س��بًا ب�ساأن توقيعها ح�س��ب االأ�سول. كما ا�ستكملت االأمانة العامة 
لالحتاد جمع وت�سنيف الدرا�سات واالأبحاث واالإ�سدارات لدى الدول 
االأع�س��اء متهيدًا لبناء قاع��دة بيانات اإلكرتونية �سمن موقع االحتاد 

االإلكرتوين.

وعل��ى ال�سعي��د ال��دويل، وا�سل��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد جهودها 
م��ع منظمة االأي�س��كو بالتع��اون مع اأع�س��اء االحتاد مل�س��اعدة اأع�ساء 
االحتاد غر املن�سمني لهذه املنظمة لالن�سمام لها وكذلك التوا�سل 
م��ع االأع�س��اء غر املوقع��ني على مذك��رة التفاهم متع��ددة االأطراف 
لتمكينه��م م��ن اإمت��ام ذلك. كما مت التن�س��يق مع عدد م��ن املنظمات 
واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة املرموقة للتعاون يف عدد م��ن املجاالت وخا�سة 
تلك املتعلقة باحلوكمة وتعليم وتوعية امل�ستثمرين والتمويل االإ�سالمي، 
حي��ث �س��مل ذلك التع��اون مع منظمة التع��اون االقت�س��ادي والتنمية 
OECD وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة IFC واللجن��ة الدائم��ة للتع��اون 

االقت�سادي والتجاري ملنظمة التعاون االإ�سالمي COMCEC وهيئة 
املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية AAOIFI وجمعية 
ال�س��رق االأو�س��ط لعالقات امل�س��تثمرين MIRA وعدد من املوؤ�س�س��ات 

الدولي��ة االأخ��رى يف خمتل��ف املج��االت. كم��ا قام��ت االأمان��ة العام��ة 
�سمن هذا االإطار بالتوا�سل مع عدد من املوؤ�س�سات العربية والدولية 
للتعاون يف جمال التوعية وال�سمول املايل، مبا يف ذلك �سندوق النقد 
العربي، وا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد بناء قاعدة بيانات خا�سة 
باال�س��رتاتيجيات الوطنية الأع�س��اء االحتاد املتعلقة بال�س��مول املايل 
باالإ�ساف��ة اإىل اأبرز الدرا�س��ات الدولية يف ه��ذا املجال وو�سعها على 

املوقع االإلكرتوين لالحتاد.

و�سمن اإطار حمور االن�سجام والتقارب بني ت�سريعات الدول االأع�ساء 
واأنظمتها، ا�س��تكملت االأمانة العام��ة لالحتاد من بناء قاعدة بيانات 
تت�سم��ن كاف��ة الت�س��ريعات واالأنظم��ة ذات العالق��ة جلمي��ع اأع�س��اء 
االحت��اد واإتاحتها على موقع االحت��اد االإلكرتوين، كما قامت بتجميع 
املب��ادرات الوطني��ة ح��ول احلوكم��ة وتوفره��ا الأع�س��اء االحتاد من 
خ��الل املوق��ع االإلك��رتوين. كم��ا قامت االأمان��ة العامة بتوف��ر قاعدة 
بيان��ات للت�س��ريعات املتعلقة بالتعام��ل الداخلي ل��دى االأع�ساء وذلك 
�سم��ن اإطار اجلهود الرامي��ة الإ�سدار قواعد لالإف�س��اح عن التعامل 
الداخلي وفق اأف�سل املمار�سات الدولية. ويف جمال االرتقاء بامل�ستوى 
املهن��ي لل�س��ركات واجلهات العاملة باالأ�س��واق املالي��ة العربية، قامت 
االأمانة العامة بتجميع القواعد املنظمة للرتخي�س واملزاولة واإتاحتها 
لالأع�س��اء ذل��ك متهي��دًا لو�س��ع قواع��د ا�سرت�س��ادية للح��د االأدن��ى 
للمتطلبات الواجب توافرها يف ال�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق 

املالية العربية.

و�سم��ن ه��ذا االإطار، ا�س��تكمل فريق العمل الذي مت ت�س��كيله من قبل 
جمل���س االحتاد يف اجتماعه احلادي ع�س��ر درا�س��ة ت�سعر ال�سركات 
عن��د اإدراجها واإ�س��كاليات ال�س��طب االختياري واالإجباري لل�س��ركات 
املدرج��ة، حي��ث ق��ام الفري��ق باإجن��از املهمة الت��ي كلف به��ا وتقدمي 
الدرا�سة ومالحظات اأع�ساء االحتاد عليها ملجل�س االحتاد التخاذ ما 

يراه منا�سبًا ب�ساأنها.

ويف جمال بناء القدرات الذاتية، وبناء على نتائج امل�سح الذي نفذته 
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جليـــل طريـــف

كلمة األمين العام

االأمانة العامة  لالحتاد حول االحتياجات وامل�ساعدات الفنية واملوارد 
املتاح��ة يف جم��ال تعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمرين ل��دى هيئ��ات االأوراق 
املالي��ة االأع�ساء باالحتاد، قامت االأمانة العامة لالحتاد خالل العام 
املا�س��ي بتنفي��ذ )9( برام��ج تدريبي��ة خم�س�س��ة لل��دول االأع�س��اء 
باالحت��اد، حيث تناولت هذه الربامج خمتلف املجاالت واالحتياجات 
التدريبي��ة خا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا مبوا�سي��ع املخاط��ر يف اخلدمات 
املالية واكت�س��اف ومالحقة اجلرائم املالية باالأ�سواق املالية والرقابة 
واالإنف��اذ يف احلوكمة. كما مت �سمن ه��ذا االإطار، ويف �سوء مبادرات 
اخلطة اال�س��رتاتيجية، ت�س��كيل فريق عمل من اأع�ساء االحتاد تكون 
مهمته اإدارة مبادرات تثقيف امل�ستثمرين على م�ستوى الدول االأع�ساء 
باالحتاد، حيث با�س��ر فريق العمل مهام��ه خالل العام املا�سي، وقام 
بتزوي��د االأمانة العامة مبالحظاته عل��ى البوابة االإلكرتونية اخلا�سة 
بتعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمرين والت��ي مت ا�س��تكمال العم��ل به��ا متهيدًا 
الإطالقه��ا خ��الل الع��ام احلايل. كم��ا ا�س��تكمل الفريق بالتع��اون مع 
االأمانة العامة لالحتاد من اإعداد قامو���س الأهم امل�سطلحات املالية 
امل�س��تخدمة باالأ�س��واق املالي��ة، حيث �س��يتم و�س��ع هذا القامو���س يف 
املكان املخ�س�س له �سمن البوابة االإلكرتونية اخلا�سة بتعليم وحماية 
امل�س��تثمرين مبوقع االحتاد االإلكرتوين. كما ا�ستكملت االأمانة العامة 
لالحت��اد حتديث املوق��ع االإلكرتوين لالحت��اد واأخذ مالحظات جلنة 
اإدارة مبادرات تثقيف امل�ستثمرين حوله وكذلك اآراء اأع�ساء االحتاد 
ومت اإدخال التعديالت الالزمة عليه متهيدًا الإطالقه بحلته اجلديدة. 

و�سمن هذا االإطار، قامت االأمانة العامة لالحتاد اأي�سًا يف مطلع �سهر 
فرباير من العام املا�سي بتنظيم املنتدى ال�س��نوي الثاين حول تعزيز 
حوكمة ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية بالدول العربية "بناء اجل�سور مع 
جمال���س االإدارة" بالتعاون مع معهد جمال���س االإدارة يف دول جمل���س 
التعاون اخلليج��ي GCCBDI ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 
OECD وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولية و�سندوق النق��د العربي بح�سور 

ع��دد كب��ر م��ن اخل��رباء واملخت�سني ومب�س��اركة ع��دد م��ن الهيئات 

الرقابية العربية واملوؤ�س�سات املحلية والدولية واالإقليمية والعربية.

وم��ن جانب اآخر، قامت االأمانة العام��ة لالحتاد خالل العام املا�سي 
بن�سر الدرا�سات والتقارير التي مت اإقرارها يف اجتماع جمل�س االحتاد 
احلادي العا�س��ر مبا يف ذلك درا�س��ة املقارنة لتنظيم عرو�س ال�سراء 
بق�سد اال�س��تحواذ والدليل اال�سرت�س��ادي لقواعد حوكمة ال�س��ركات 
املدرج��ة يف االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة وكذل��ك ن�س��ر الكتي��ب الذي مت 
اإع��داده ح��ول االحتاد مبنا�س��بة م��رور )10( �س��نوات على تاأ�سي�س��ه 
وال��ذي األق��ى ال�س��وء عل��ى اأهم املحط��ات التي �س��هدها االحتاد منذ 

تاأ�سي�سه عام 2007.

لق��د حفل عام 2017 بن�س��اط ملح��وظ على خمتلف امل�س��تويات وقد 
كان للدعم وامل�س��اندة الذي حظيت بهما االأمانة العامة لالحتاد من 
اأع�ساء االحتاد اأكرب االأثر يف ت�سهيل قيامها بدورها املطلوب وتنفيذ 
امله��ام املوكل��ة اإليه��ا. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكرب لالحت��اد يف تعزيز 
التعاون امل�سرتك بني هيئات االأوراق املالية العربية والقيام بدور فاعل 
يف ه��ذا املجال ومب�س��اركة جميع االأط��راف ذات العالق��ة. اإن اإجناز 
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأع��وام 2016 - 2020 ميثل اأكرب 
دليل على ت�سميم اأع�ساء االحتاد لتفعيل دور االحتاد بتعزيز التعاون 

والعمل امل�سرتك ومبا يعود بالفائدة على جميع اأع�ساء االحتاد.

اأرجو اأن ت�سمحوا يل بتقدمي ال�سكر واالمتنان لرئا�سة االحتاد للدورة 
احلادية ع�س��ر على توجيهاتها وحر�سها على تطوير االحتاد وكذلك 
لل�سادة اأع�ساء االحتاد على تعاونهم املتوا�سل مع االأمانة العامة. وال 
يفوتن��ي تقدمي ال�س��كر واالمتنان لهيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع بدولة 

االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، دول��ة املقر، للدعم ال�س��خي 
الذي تقدمه لالحتاد ولالأمانة العامة لالحتاد.
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اأظهرت املوؤ�س��رات االقت�سادية العاملية اإىل اأن االقت�ساد الدويل قد ا�س��تمر يف حتقيق معدالت منو ايجابية حيث يقدر اأن ي�سل النمو االقت�سادي 
اإىل 3.6% خ��الل ع��ام 2017 و 3.7% خ��الل ع��ام 2018، فق��د عو�س النمو املتحقق يف منطقة اليورو واليابان والبلدان النا�س��ئة يف اأوروبا واآ�س��يا 
وكذل��ك يف رو�س��يا الرتاج��ع املتحق��ق يف كل م��ن الواليات املتح��دة وبريطانيا. وعلى العموم، فاإن االنتعا���س الكامل مل يتحقق بع��د، اإذ ال يزال النمو 

�سعيفًا لدى عدد من الدول ومعدالت الت�سخم الزالت اأقل من املعدالت امل�ستهدفة لدى معظم الدول املتقدمة.

وعلى �سعيد االأ�س��واق العاملية الدولية، فقد كان عام 2017 عامًا ايجابيًا لل�س��نة الثالثة على التوايل، حيث انعك���س ذلك على منو موؤ�سرات االأ�سواق 
العاملية ب�س��كل ملحوظ، اإذ ت�س��ر البيانات ال�سادرة عن احتاد البور�سات العاملي WFE اإىل اأن االأ�س��واق املالية الدولية قد حققت ارتفاعات مهمة 
يف جممل القيمة ال�سوقية. فقد و�سلت القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية اإىل 87.2 ترليون دوالر مقارنة مع 71 ترليون دوالر عام 2016، اأي 
بارتفاع نبة 22.8%. وقد �س��كلت االأ�س��واق االأمريكية نحو 41.9% من جممل القيمة ال�س��وقية العاملية تلتها االأ�س��واق االآ�س��يوية والبا�س��يفيك بن�سبة 

35.9%، واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة %22.2.

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

 للفرتة 2012 – 2017 

      
 

   
      
      

         
   

        
                                                                

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

اأما بخ�سو�س اأحجام التداول، فقد بلغت لعام 2017 نحو 84.3 ترليون دوالر مقابل 86.5 ترليون دوالر لعام 2016، اأي بانخفا�س ن�س��بة %2.5. 
وقد �سكلت اأحجام التعامل باالأ�سواق االأمريكية ما ن�سبة 49.7% من حجم التعامالت الدولية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة %35.9 

واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة %14.4.

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

 للفرتة 2012 – 2017 

     
                                                                                                  

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

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

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201671.086.5

201787.284.3

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

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

اأحجام تداول  القيمة ال�سوقية
�سيلبقل

نسبة التغير % 2017 2016 نسبة التغير % 2017 2016

-4.8 41.9 44.0 17.8 36.5 31.0 اأمريكا
-1.6 30.3 30.8 28.3 31.3 24.4  اآ�سيا واملحيط الهادئ
3.4 12.1 11.7 24.4 19.4 15.6 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط
-2.5 84.3 86.5 22.8 87.2 71.0 االإجمايل

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية الأهم االأ�سواق العاملية لعام 2016              ترليون دوالر اأمريكي
ن�سبة التغر %  2017  2016 البور�سة

11.7 21.9 19.6  NYSE (US) الواليات املتحدة    
25.6 9.8 7.8 NASDAQ OMX (US) الواليات املتحدة
21.6 6.2 5.1 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
25.7 4.4 3.5 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
19.4 4.3 3.6  London Stock Exchange بور�سة لندن   
37.5 4.4 3.2 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ
21.4 5.1 4.2 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
15.0 2.3 2.0 TMX Group جمموعة 
35.3 2.3 1.7 Deutsche Börse البور�سة االأملانية
21.4 1.7 1.4 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي  
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وعل��ى �سعي��د االأ�س��واق املالي��ة العربية فقد تراجعت القيمة ال�س��وقية لهذه االأ�س��واق عام 2017 عن م�س��تواها املحقق ع��ام 2016 اإذ بلغت )1.06( 
ترليون دوالر اأي بانخفا�س ن�س��بة 6.4%، وقد �س��كلت القيمة ال�س��وقية لل�س��وق ال�س��عودي )تداول( نحو  41% من جممل القيمة ال�س��وقية لالأ�سواق 

املالية العربية جمتمعة.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2017

                                                                                                                     

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�س اأ�س��عار االأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب الأ�سعار االأ�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي ارتفاعًا �سفيفًا لي�سل اإىل 306.81 نقطة يف نهاية عام 2017 مقارنة مع 304.49 نقطة يف نهاية عام 2016 اأي بارتفاع بن�سبة %0.8.

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

لدى االأ�سواق املالية العربية

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

وح��ول اأحج��ام الت��داول، فقد ا�س��تمرت باالنخفا�س للعام الثالث على التوايل، حيث و�سلت اإىل نح��و 244 مليار دوالر مقابل 359 مليار دوالر للعام 
2016، اأي بانخفا�س بن�س��بة 32%، حيث يعود هذا االنخفا�س بالدرجة االأوىل اإىل انخفا�س اأحجام التداول يف ال�س��وق املايل ال�س��عودي )تداول( 

الذي انخف�س خالل عام 2017 بن�سبة 41% و�سكل نحو 68% من اأحجام التداول لالأ�سواق املالية العربية جمتمعة. علمًا باأن اأحجام التداول لدى 
معظم االأ�سواق املالية العربية االأخرى �سهدت انخفا�سًا وا�سحًا خالل عام 2017.
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ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2017

                      

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

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

القيمة ال�سوقية 
)مليون - دوالر اأمريكي(

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

2009887,087567,872272.79

2010991,533348,944292.26

2011884,490379,897257.63

2012941,412586,387261.99

20131,120,247483,364310.77

20141,231,473800,955265.77

20151,085,991540,506222.71

20161,133,439359,355304.49

20171,061,280244,030306.81

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

والتدري��ب والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�س اأهم اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد لعام 2017 عل��ى النحو التايل:

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2017 قي��ام هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��الت عل��ى عدد م��ن القوان��ني واالأنظمة 
والتعليم��ات ذات العالق��ة باأ�س��واق را���س املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���س املال. 
فق��د اأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة م�س��روع تعليم��ات تنظي��م تعام��ل �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة يف البور�س��ات االأجنبي��ة، واأب��دت 
ا�س��تعدادها لتلقي االآراء واملالحظات من �س��ركات الو�س��اطة املالية وكافة املهتمني، كما اأ�سدرت ن�س��رة اإر�س��ادية تهدف اإىل رفع الوعي لدى 
امل�س��تثمرين بنوعي��ة املخاط��ر املحتمل��ة عن��د التعام��ل يف البور�س��ات االأجنبي��ة والت��داول بها. كما ق��رر جمل���س مفو�سي هيئ��ة االأوراق املالية 
املوافق��ة عل��ى تعليم��ات اإي��داع االأوراق املالية وتعليم��ات اإقرا�س واقرتا�س االأوراق املالية والبيع على املك�س��وف على اأن يك��ون تاريخ نفاذ كال 

التعليم��ات امل�س��ار اإليها بالتاريخ الذي يحدده املجل���س.

كم��ا اأق��رت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردنية الن�س��خة النهائية من خطة "خارطة طريق لتطوير �س��وق راأ���س امل��ال الوطني" والت��ي اأعدتها الهيئة 
بالتع��اون م��ع البن��ك االأوروب��ي الإع��ادة االإعم��ار والتنمي��ة EBRD وتت�سمن تو�سي��ات �س��املة تغطي كافة النواحي يف �س��وق راأ���س املال، حيث 
قام��ت الهيئ��ة بن�س��ر م�س��ودة اخلط��ة للح�سول على االآراء واملالحظات واملقرتحات من كافة ال�س��ركاء واجلهات ذات العالقة يف �س��وق راأ���س 
امل��ال الوطن��ي وعم��وم اجلمه��ور الإثراء اخلط��ة وحتقيق اأه��داف الهيئ��ة اال�س��رتاتيجية الرامي��ة اإىل النهو�س بال�س��وق وتعزي��ز الثقة فيه ويف 
املن��اخ اال�س��تثماري يف قط��اع االأوراق املالية، وحمايته من املخاط��ر املحتملة من خالل تطوير االأطر الفنية والتنظيمية يف ال�س��وق وفق اأحدث 
املعاي��ر واملمار�س��ات العاملي��ة . واأعلن��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة ع��ن االنتهاء من اإعداد م�س��روع نظام �سناديق اال�س��تثمار امل�س��رتك، ا�س��تنادًا 
الأح��كام قان��ون االأوراق املالي��ة ل�س��نة 2017، وبعد االأخذ بعني االعتب��ار املعوقات التي واجهت ال�سناديق يف ظ��ل اأحكام قانون االأوراق املالية 
ال�س��ابق، باالإ�ساف��ة اإىل قي��ام الهيئ��ة مبراجع��ة الت�س��ريعات الناظم��ة ل�سنادي��ق اال�س��تثمار امل�س��رتك يف العدي��د من ال��دول اإقليمي��ا وعامليًا، 
لياأت��ي امل�س��روع من�س��جمًا م��ع اأح��دث املمار�س��ات الدولي��ة. كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة اأن العم��ل ج��ار على اإ�س��دار وحتديث 
الت�س��ريعات واالأنظم��ة والتعليم��ات لتك��ون متوافق��ة مع قانون االأوراق املالية ل�س��نة 2017 ال��ذي دخل حيز التنفي��ذ اعتبارًا من 2017/5/16، 

حي��ث ياأت��ي ذل��ك ان�س��جامًا مع اجلهود الوطني��ة املبذولة لتعزي��ز االقت�ساد الوطني املتمثل��ة باإطالق خطة حتفي��ز االقت�ساد الوطني.

واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة تعليم��ات حوكم��ة ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة ل�س��نة 2017 لتك��ون قواع��د احلوكم��ة مبوجب هذه 
التعليم��ات ملزم��ة بع��د اأن كان��ت تعليم��ات احلوكم��ة ال�س��ابقة ال�س��ادرة ع��ن الهيئة ع��ام 2009 ال تل��زم ال�س��ركات بتطبيق معظ��م قواعدها 
واإمن��ا لال�سرت�س��اد به��ا فق��ط، وذك بهدف الت��درج يف اإلزاميتها ومنح ال�س��ركات وقتًا كافيًا للتكي��ف مع مبادىء احلوكم��ة وتعزيز الوعي بها 
للو�س��ول اإىل االلت��زام الكام��ل بها. وقد مت مبوجب التعليمات تنظيم تعامالت االأطراف ذات العالقة وه��ي التعامالت اأو ال�سفقات التي تبلغ 
ن�س��بتها 5% اأو اأك��رث م��ن موجودات ال�س��ركة وتربمها ال�س��ركة م��ع اأي من االأطراف التي تربطهم بال�س��ركة عالقة مبا�س��رة اأو غر مبا�س��رة 
تتي��ح له��م التاأث��ر عل��ى ق��رارات ال�س��ركة. واأ�س��در جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة االأوراق املالية تعليم��ات تنظي��م تعامل �س��ركات اخلدم��ات املالية 
ب��االأوراق املالي��ة يف البور�س��ات، وج��اء �س��دور هذه التعليم��ات يف �سوء اإقرار قانون االأوراق املالية اجلديد على راأ���س حزمة من الت�س��ريعات 
املنظم��ة لقط��اع االأوراق املالي��ة، وتنفي��ذًا الأح��كام املادة اخلام�س��ة من قان��ون تنظيم التعام��ل يف البور�سات االأجنبية رقم )1( ل�س��نة 2017 
والت��ي اأناط��ت بهيئ��ة االأوراق املالي��ة اإ�س��دار التعليمات اخلا�سة ب�س��ركات اخلدم��ات املالية الراغب��ة بالتعامل باالأوراق املالي��ة يف البور�سات 
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االجنبي��ة، وانطالق��ًا من دور ومهام الهيئة وم�س��وؤولياتها يف تنظيم وتطوير �س��وق راأ���س املال الوطني. 

وح�س��رت التعليم��ات تعام��ل �س��ركات اخلدمات املالي��ة يف البور�سات االأجنبية يف باالأوراق املالي��ة فقط طبقًا ملفهومها املو�س��ع الوارد بقانون 
االأوراق املالية رقم )18( ل�س��نة 2017، وذلك من خالل �س��ركات اخلدمات املالية املرخ�سة اأ�ساًل من قبل الهيئة ملمار�س��ة اأعمال الو�س��اطة 
املالي��ة يف البور�س��ة املحلي��ة اأو الت��ي �س��تح�سل عل��ى مث��ل ه��ذا الرتخي���س. كم��ا األزم��ت التعليمات املرخ���س له��م بالتعامل ب��االأوراق املالية 
يف البور�س��ات االأجنبي��ة بالتعام��ل النق��دي امل�س��بق للعم��الء، والف�س��ل الكام��ل للح�س��ابات اخلا�س��ة بالتعام��ل م��ع البور�س��ات االأجنبي��ة عن 
تل��ك احل�س��ابات اخلا�س��ة بالتعام��ل م��ع بور�سة عم��ان. وح��ددت التعليمات �س��روط ترخي�س �س��ركات اخلدم��ات املالية الراغب��ة يف التعامل 
يف البور�س��ات االأجنبي��ة ببع���س النق��اط اأهمه��ا ب��اأاّل يق��ل احلد االأدنى لراأ���س املال ع��ن مليوين دين��ار، ووجوب قيام ال�س��ركة بتق��دمي كفالة 
بنكي��ة ل�سال��ح الهيئ��ة قيمته��ا 500 األ��ف دين��ار، وتوفر الكوادر الب�س��رية املوؤهل��ة. ووفق��ًا للمتطلبات الدولية، اأتاح��ت التعليم��ات التعامل يف 
البور�س��ات االأجنبي��ة با�س��تخدام احل�س��ابات املجمع��ة ل�سال��ح العم��الء، كما �س��محت لل�س��ركات املرخ�س��ة للتعام��ل يف البور�س��ات االأجنبية 

بتق��دمي خدم��ة الو�س��يط املعرف Introducing broker، وذلك بعد موافق��ة الهيئة على ذلك.

اأم��ا يف االإم��ارات، فق��د اأعلن��ت حكوم��ة دول��ة االإم��ارات اإجناز نظ��ام قانوين ل�سندوق راأ���س امل��ال املخاط��ر �سمن اأعم��ال وم�س��اريع الدفعة 
االأوىل من امل�س��رعات احلكومية. ويت�سمن النظام القانوين ل�سندوق راأ���س املال املخاطر الذي اأجنزه فريق امل�س��رعات احلكومية امل�س��رتك 
املك��ون م��ن وزارة االقت�س��اد وهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع ال�سواب��ط وااللتزامات اخلا�س��ة ب�سندوق راأ���س املال املخاطر. ويف اإطار �س��عي 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع لتطوي��ر منظوم��ة االأن�س��طة واخلدمات املالي��ة املرتبطة بقط��اع االأوراق املالية بالدول��ة لت�ساه��ي اأف�سل املعاير 
واملمار�س��ات الدولي��ة. واعتم��د جمل���س اإدارة الهيئ��ة ق��رار ب�س��اأن �سواب��ط ن�س��ر التحذي��رات، وياأت��ي ذل��ك نظ��رًا لقي��ام بع���س ال�س��ركات اأو 
االأ�س��خا�س الطبيعي��ني غ��ر اخلا�سع��ني لرقاب��ة الهيئ��ة مبزاول��ة بع���س امله��ام الفني��ة، اأو االأن�س��طة املالية، اأو تق��دمي بع�س اخلدم��ات املالية 
املرتبط��ة باأ�س��واق راأ���س امل��ال للجمه��ور داخل الدول��ة دون احل�سول على ترخي���س اأو موافق��ة اأو اعتماد من قب��ل الهيئة باملخالف��ة لالأنظمة 
املعمول بها. كما مت و�سع قرار ي�س��تهدف حماية اجلمهور داخل الدولة من اأي تعامالت مالية اأو ممار�س��ات لهوؤالء االأ�س��خا�س اأو ال�س��ركات 
قد تكون غر �سحيحة اأو م�سللة اأو م�س��بوهة، وقد ت�سمن القرار جمموعة �سوابط وفقًا الأف�سل املمار�س��ات العاملية بغر�س ن�س��ر التحذيرات 
للجمه��ور م��ع مراع��اة اأن يك��ون اأي من هوؤالء االأ�س��خا�س مرخ�سني اأو معتمدين اأو مواف��ق عليهم من جهات اأخ��رى حملية داخل الدولة. كما 
قامت الهيئة باإعداد م�س��روع نظام يت�سمن تنظيم االإجراءات وال�سوابط املتعلقة بقواعد اال�س��تحواذ واالندماج لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
ا�س��تنادًا اإىل اأف�س��ل املمار�س��ات العاملية يف االأ�س��واق املالي��ة املتطورة. وقد قامت الهيئ��ة بعر�س النظام على كربى ال�س��ركات والبنوك الذين 
ميثل��ون الركي��زة االأ�سا�س��ية لتنفي��ذ اأح��كام النظ��ام املزم��ع اإ�سداره، ف�ساًل عن ن�س��ره عل��ى املوقع االإلك��رتوين للهيئة وذلك بهدف ا�س��تطالع 
اآراء ومرئي��ات اجله��ات ذات العالق��ة وكاف��ة املهتم��ني والوق��وف عل��ى مقرتحاته��م، وقد متت درا�س��ة جمي��ع املالحظات الت��ي وردت يف هذا 

ال�س��اأن واالأخذ باملنا�سب منها.

وواف��ق جمل���س اإدارة هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع على تعديل القرار رقم )48/ر( ل�س��نة 2008 ب�س��اأن اال�ست�س��ارات املالي��ة والتحليل املايل، 
حي��ث مت اإج��راء تعدي��الت عل��ى املادة )1( من القرار مب��ا يواكب التطور الذي ط��راأ على التحليل امل��ايل ومفهومه عامليًا، ف�س��اًل عن تو�سيح 
مفه��وم التحلي��ل امل��ايل ونطاقه. كما مت تعديل القرار رقم )1( ل�س��نة 2014 ب�س��اأن اإدارة اال�س��تثمار، حيث مت اإج��راء تعديالت على املادة 9 
متا�س��يًا مع نتائج الدرا�س��ات املعدة الأف�سل املمار�س��ات العاملية التي اأظهرت اأن القوانني واالأنظمة ت�س��مح لل�س��ركات املرخ�سة مبزاولة مهام 
اإدارة �سنادي��ق اال�س��تثمار، واإدارة حماف��ظ االأوراق املالي��ة من خ��الل فريق واحد، دون احلاج��ة للف�سل، مع التاأكيد عل��ى �سرورة االإف�ساح 
للعمي��ل ع��ن اأي��ة ح��االت تعار���س يف امل�سال��ح قد تن�س��اأ نتيجًة لذل��ك. ووافق جمل���س اإدارة الهيئة على اإج��راء تعديالت عل��ى النظام اخلا�س 
ب��اإدراج ال�س��ركات االأجنبي��ة، حي��ث مت اإجراء تعدي��الت على عنوان القرار بحيث ي�سبح قرار جمل���س اإدارة الهيئة رقم )7/ر( ل�س��نة 2002 
ب�س��اأن النظام اخلا�س باإدراج اأ�س��هم ال�س��ركات االأجنبية، وذلك لبيان اأن اأحكام النظام تقت�سر على اإدراج اأ�س��هم ال�س��ركات االأجنبية، دون 
االأوراق املالي��ة االأخ��رى الت��ي ق��د ت�سدره��ا تلك ال�س��ركات مثال )ال�س��ندات / ال�سكوك(، والتي لها ا�س��رتاطات واأح��كام خمتلفة الإدراجها 

باأنظم��ة الهيئة.

واعتمد جمل���س هيئة االأوراق املالية وال�س��لع قرارًا لتنظيم �سندوق اال�س��تثمار اخلا�س بال�س��راكة العامة واملحدودة وفقًا الأف�سل املمار�س��ات 
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العاملية. ويتناول القرار تنظيم �س��روط ترخي�س �سندوق ال�س��راكة العامة واملحدودة، وبيان التزامات ال�س��ريك العام، والتزامات ال�س��ريك 
حم��دود امل�س��وؤولية، ف�س��اًل ع��ن بيان اآلية انتهاء ال�س��خ�سية االعتباري��ة لل�سندوق، واآلي��ة ت�سفيته مبا يتوافق مع املفه��وم الفني اخلا�س بهذا 

النوع م��ن ال�سناديق.

ويف اجلزائ��ر، اأ�س��درت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة ومراقبته��ا نظام��ني متعلق��ني ب�س��ركات ت�س��ير �سنادي��ق اال�س��تثمار، االأول متعل��ق 
بال�سمان��ات الت��ي يج��ب على �س��ركة ت�س��ير �سناديق اال�س��تثمار تقدميها فيم��ا يتعلق بتنظيمها و و�س��ائلها التقنية و املالي��ة و املهارات املهنية، 
والث��اين متعل��ق بقواع��د االأخالقي��ات االأ�سا�س��ية الت��ي يجب اأن تلتزم بها �س��ركة ت�س��ير �سناديق اال�س��تثمار. ويف تون���س، عقدت هيئة ال�س��وق 
املالية اجتماع عمل مع الو�س��طاء وممثلني عن بور�سة تون���س، وذلك يف اإطار اإعداد م�س��روع اإعادة ت�سميم االإطار الت�س��ريعي املنظم لل�س��وق 
املايل. وقدم امل�س��اركون يف االجتماع مقرتحات عملية هامة خا�سة فيما يتعلق بتح�س��ني االإجراءات يف عمليات االكتتاب لتمكني امل�س��تثمرين 
م��ن احل�س��ول عل��ى املعلوم��ات ول�سم��ان ال�س��يولة م��ن القي��م املدخل��ة حديث��ا. كم��ا ا�س��درت الهيئ��ة الرتتيب الع��ام املتعل��ق ب�سب��ط التدابر 
التطبيقي��ة ملن��ع غ�س��ل االم��وال ومكافح��ة متوي��ل االره��اب ا�ساف��ة اىل دلي��ل خالل �س��هر �س��بتمرب 2017  يف ه��ذا املجال موجه اىل و�س��طاء 
البور�س��ة و�س��ركات الت�س��رف يف حمافظ االوراق املالية لفائدة الغر. واأ�س��درت الهيئة كذلك ترتيبا عاما متعلقا مبكافحة اخالالت ال�س��وق 
يف 28 مار���س 2017 ا�ساف��ة اىل دلي��ل خالل �س��هر �س��بتمرب 2017  يف هذا املجال موجه��ا للم�سدري��ن و متعلقا بتطبيق التداب��ر املن�سو�س 
عليه��ا برتتي��ب هيئ��ة ال�س��وق املالية املذكور وذلك به��دف تعزيز جهود الهيئة ملن��ع املخالفات والق�ساء على اأي ت�سرف غر قانوين من �س��اأنه 
اأن ينتق�س من �س��المة معامالت االأوراق املالية ب�س��كل خا�س وعلى �س��المة ال�س��وق املالية ب�س��كل عام. ويف هذا االإطار، مت اجراء م�س��اورات 
وا�س��عة م��ع االأطراف العاملة يف جمال اأ�س��واق راأ���س امل��ال الإ�سدار لوائح تلب��ي اأف�سل املعاير الدولي��ة، مع االأخذ بعني االعتب��ار خ�سو�سيات 

ال�س��وق املالية التون�سية. 

اأم��ا يف ال�س��عودية، فقد اأقّر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية تعدي��ل ال�سوابط واالإجراءات التنظيمي��ة ال�سادرة تنفيذا لنظام ال�س��ركات اخلا�سة 
ب�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة والدلي��ل اال�سرت�س��ادي اخلا�س بها يف �سوء االآلي��ة املطورة الإدراج وتداول حقوق االأولوية لل�س��ركات املدرجة يف 
ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودي. واأ�سدر جمل���س هيئة ال�س��وق املالي��ة قراره باعتماد الئح��ة حوكمة ال�س��ركات اجلديدة. واعتن��ت الالئحة اجلديدة 
بو�س��ع ترتيب��ات حوكم��ة فعال��ة يف �س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ل�سم��ان و�سوح العالقة بني امل�س��اهمني وجمل���س 
اإدارة ال�س��ركة م��ن جه��ة، وجمل���س االإدارة وفري��ق االإدارة التنفيذي��ة من جهة اأخ��رى، واهتمت كذلك بحقوق امل�س��اهمني يف تلك ال�س��ركات، 
كاحل��ق يف املعامل��ة العادل��ة دون متيي��ز، واحل�س��ول عل��ى املعلومات ب�س��فافية مب��ا ميكنهم من ممار�س��ة حقوقه��م النظامية عل��ى اأكمل وجه، 
اإىل جان��ب اهتمامه��ا بحق��وق غره��م من اأ�سحاب امل�سالح يف هذه ال�س��ركات. وامتدادًا ل�س��عى جمل���س الهيئة اإىل تطبيق اأف�سل ممار�س��ات 
احلوكم��ة يف اأدائ��ه ملهام��ه التنظيمي��ة واالإ�س��رافية، اأ�س��در املجل���س ق��راره بتعديل الئح��ة عمل جلن��ة التعام��الت االإلكرتونية باإ�ساف��ة ع�سوًا 
م��ن اأع�س��اء املجل���س كنائ��ب لرئي���س اللجن��ة؛ علم��ًا ب��اأن جلن��ة التعام��الت االإلكرتوني��ة م�س��وؤولة عن االإ�س��راف عل��ى تنفيذ خط��ة التعامالت 
االإلكرتوني��ة بالهيئ��ة، والتن�س��يق م��ع برنامج التعام��الت االإلكرتونية يف وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات واجله��ات احلكومية االأخرى.  كما 
اأ�س��در  جمل���س الهيئة قراره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع تنظي��م الدعوى اجلماعية على موق��ع الهيئة من اأجل ا�س��تطالع اآراء ومرئيات املخت�سني 
واملهتم��ني واالأط��راف ذات العالق��ة حول��ه. ويه��دف امل�س��روع، ال��ذي �س��ُي�سّمن ف��ور اعتم��اده الئح��ة اإج��راءات الف�سل يف منازع��ات االأوراق 
املالي��ة، اإىل تطوي��ر اآلي��ات التقا�س��ي واإجراءاتها مبا ين�س��جم مع اأف�سل املمار�س��ات الدولية، ومبا يعزز من جاذبية ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
ويقل��ل م��ن خماط��ر اال�س��تثمار فيه��ا، باالإ�ساف��ة اإىل دوره يف تقلي���س امل��دد الزمنية الالزم��ة للبت يف ق�ساي��ا تعوي�س امل�س��تثمرين مبا يي�س��ر 

عم��ل اللجان من جه��ة ويركز جهود امل�س��تثمرين من جهة اأخرى.

اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية قراره املت�سمن اعتماد تعديل الئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات االأوراق املالية )"الالئحة"(، 
وذل��ك باإ�ساف��ة ب��اب تنظي��م الدع��وى اجلماعية الذي �س��بق اأن ن�س��رت الهيئة م�س��ودة تنظيمه عل��ى موقعها االإلكرتوين ملدة 30 يوم��ًا تقومييًا 
ال�س��تطالع مرئي��ات العم��وم حيال��ه. واأع��دت الهيئ��ة م�س��روعًا لتحدي��ث القواع��د املنظم��ة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة يف االأوراق 
املالي��ة املدرج��ة "القواعد". وتنظم القواعد االإجراءات واملتطلبات وال�س��روط الالزمة لت�س��جيل امل�س��تثمرين االأجانب املوؤهلني لال�س��تثمار يف 

االأ�س��هم املدرج��ة، وحتديد التزاماتهم والتزامات االأ�س��خا�س املرخ�س لهم يف ذلك ال�س��اأن.
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واأ�س��در  جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ق��راره املت�سمن اعتم��اد القواع��د املنظم��ة للمن�س��اآت ذات االأغرا�س اخلا�س��ة )"القواعد"( 
والنظام االأ�سا�س��ي للمن�س��اأة ذات االأغرا�س اخلا�سة، والتي �س��يعمل بها ابتداًء من 2018/04/01. كما اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره باعتماد 
قواع��د ط��رح االأوراق املالي��ة وااللتزام��ات امل�س��تمرة ، وقائم��ة امل�سطلح��ات امل�س��تخدمة يف لوائ��ح هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة وقواعده��ا املعدلة ، 
واملوافق��ة عل��ى قواع��د االإدراج التي اأ�سدرتها �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول( ، وقائمة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف قواعد ال�س��وق 
املعدل��ة و�س��يتم العم��ل بكلت��ا القواع��د وقائمت��ي امل�سطلح��ات بتاريخ 2018/04/01، با�س��تثناء تعري��ف م�سطلح "امل�س��تثمر املوؤهل" الوارد يف 
قائم��ة امل�سطلح��ات امل�س��تخدمة يف لوائ��ح هيئ��ة ال�س��وق املالية وقواعدها املعدل��ة وقائمة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف قواعد ال�س��وق والفقرة 
)و( م��ن امل��ادة احلادي��ة وال�س��بعني م��ن قواع��د ط��رح االأوراق املالي��ة وااللتزام��ات امل�س��تمرة والفق��رة )ب( من امل��ادة االأربعني م��ن قواعد 
االإدراج. واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالية ق��راره بتعديل الئحة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم وقائم��ة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة 
ال�س��وق املالي��ة وقواعده��ا. وتاأت��ي ه��ذه اخلطوة انطالًق��ا من برنام��ج هيئة ال�س��وق املالية لتحقي��ق "روؤية اململك��ة العربية ال�س��عودية 2030"، 
وا�س��تمراًرا ل��دور الهيئ��ة يف تنظي��م وتطوي��ر ال�س��وق املالي��ة، و�س��عيًا منه��ا اإىل جذب الك��وادر ال�س��عودية املوؤهل��ة اإىل العمل يف ال�س��وق املالية 
ال�س��عودية كموؤ�س�س��ات مالي��ة مرخ���س له��ا )اأ�س��خا�س مرخ���س لهم من قب��ل الهيئ��ة(، ودعمًا لالقت�س��اد الوطني، وت�س��جيعًا لال�س��تثمار يف 

واملتو�سطة. ال�سغرة  املوؤ�س�س��ات 

واأقرت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية ال�س��ماح للم�س��تثمرين االأجانب غر املقيمني باال�س��تثمار املبا�سر يف ال�س��وق املوازية )منو( �سمن فئات 
امل�س��تثمرين املوؤهل��ني، وذل��ك ابت��داًء م��ن االأول م��ن يناي��ر 2018. ومن اجلدي��ر بالذك��ر اأن هيئة ال�س��وق املالية اأ�س��درت دلياًل ا�سرت�س��اديًا 
ال�س��تثمار االأجانب غر املقيمني يف ال�س��وق املوازية )منو(، يهدف اإىل تو�سيح اآلية ا�س��تثمار هذه ال�سريحة من امل�ستثمرين يف ال�سوق املوازية 
والقي��ود املتعلق��ة بذل��ك. كم��ا اأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالية ق��راره املت�سم��ن اعتماد الئح��ة االندماج واال�س��تحواذ املحدث��ة لتحل حمل 
الئح��ة االندم��اج واال�س��تحواذ التي �س��بق اعتمادها يف عام 2007، وتاأتي هذه الالئحة ا�س��تمرارًا جله��ود الهيئة الرامي��ة اإىل تنظيم عمليات 
االندماج واال�س��تحواذ مبا ين�س��جم مع اأف�سل املمار�س��ات الدولية املتبعة يف جمال االندماج واال�س��تحواذ، ومبا ين�س��جم مع ال�سالحيات التي 
اأناطه��ا نظ��ام ال�س��ركات اجلدي��د بالهيئة فيم��ا يتعلق بعمليات االندماج التي يكون اأحد اأطرافها �س��ركة مدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية. 
واأ�س��در جمل���س مفو�س��ي الهيئ��ة ق��راره املرق��م ) 1 /4/ 2017( اخلا���س بامل�سادق��ة على �سواب��ط العناي��ة الواجبة اجتاه العم��الء اخلا�سة 

املالية.  باالأوراق 

اأما الهيئة العامة ل�س��وق املال ب�س��لطنة عمان، فقد عقدت جل�س��ة نقا�س��ية حول م�س��ودة االإطار التنظيمي لقانون االأوراق املالية اجلديد، وهو 
اأحد م�س��اريع خطة الهيئة اال�س��رتاتيجية لتطوير قطاع �س��وق راأ���س املال يف ال�س��لطنة. وياأتي عقد هذه اجلل�س��ة النقا�س��ية يف مرحلة ا�س��تفتاء 
االأط��راف املعني��ة عل��ى بن��ود القان��ون بعد اأن مت اإدراج م�س��ودة امل�س��روع يف املوق��ع االإلكرتوين للهيئ��ة العامة ل�س��وق املال بغية اال�س��تفادة من 
مرئي��ات االأط��راف املعني��ة بتطبي��ق القانون ح�س��ب منهجي��ة الهيئة العامة ل�س��وق املال التي تتبعه��ا يف اإعداد ومراجعة القوانني والت�س��ريعات 
قب��ل اعتماده��ا، مب��ا يحقق ال�س��راكة يف �سياغة البنية الت�س��ريعية للقانون بال�س��كل املنا�س��ب. و�سم��ن اإطار اهتمام الهيئة العامة ل�س��وق املال 
امل�س��تمر لتطوي��ر البني��ة الت�س��ريعية والتنظيمي��ة لقط��اع �س��وق راأ���س امل��ال وتوف��ر البيئ��ة اال�س��تثمارية املنا�س��بة للمتعامل��ني يف �س��وق م�س��قط 
ل��الأوراق املالي��ة فق��د اأعتم��د الرئي���س التنفي��ذي للهيئة وثيقة خا�س��ة ملراقبة ف�سل اأموال العمالء والت��ي يتم احت�س��ابها يف نهاية تداول اليوم 
االأول م��ن كل اأ�س��بوع، وياأت��ي ذل��ك يف �س��ياق تعزي��ز االإج��راءات التنظيمي��ة وفق م��ا جاءت به امل��ادة )157( من الالئح��ة التنفيذي��ة لقانون 
�س��وق راأ���س امل��ال والت��ي توؤكد على �س��رورة ف�سل اأموال عم��الء ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالية يف ح�س��اب م�س��ريف منف�سل عن 
ح�س��ابات ال�س��ركة لت�س��وية االلتزام��ات الناجت��ة من بيع و �س��راء االأوراق املالية للعمالء، و عدم ا�س��تخدام اأموال عم��الء لتغطية عجز اأموال 

اآخرين.  عمالء 

واأب��رم مرك��ز عم��ان للحوكمة واال�س��تدامة اتفاقي��ة تعاون مع وزارة املالية الإع��داد ميثاق حوكمة ال�س��ركات احلكومية وذلك ا�س��تجابة لرغبة 
ال��وزارة يف و�س��ع �سواب��ط ومعاي��ر وا�سح��ة تع��زز م��ن ممار�س��ة ال�س��ركات احلكومي��ة ملب��ادئ االإدارة الر�س��يدة مب��ا ي�سم��ن حتقي��ق اأف�سل 

م�س��تويات االأداء وهو ما يقود ال�س��ركات احلكومية اإىل النمو والتو�س��ع يف ان�س��طتها وا�س��تثماراتها. 

ويف قط��ر، واف��ق جمل���س اإدارة هيئة قطر لالأ�س��واق املالية على حزمة هامة م��ن النظم والقواعد التنظيمية يف اإط��ار املبادرات التي تطرحها 
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الهيئ��ة لقط��اع �س��وق راأ���س املال يف الدول��ة و�سمن جهودها املتوا�سلة لتنظيم وتن�س��يط �س��وق راأ���س املال وحماي��ة ا�س��تقراره واملتعاملني فيه، 
وتنوي��ع اأدوات��ه واآليات��ه اال�س��تثمارية الداعم��ة لبور�سة قطر. ومن اأه��م هذه النظم والقواع��د التي وافق عليها املجل���س قواعد تنظيم ن�س��اط 
�سانع ال�س��وق، والتي متثل اإ�سافة جديدة اإىل اأن�س��طة اخلدمات املالية تهدف اإىل تن�س��يط التداوالت وزيادة ال�س��يولة يف ال�س��وق، اإىل جانب 
املحافظ��ة عل��ى ا�س��تقراره وتوازن��ه م��ن خ��الل قي��ام �س��ركات خدم��ات مالي��ة متخ�س�س��ة يف ه��ذا املج��ال ومرخ�سة م��ن قب��ل الهيئة وحتت 
رقابتها بتقدمي عرو�س اأ�س��عار م�س��تمرة ل�س��راء اأو بيع االأوراق املالية املتداولة بال�س��وق. اإ�سافة اإىل حت�س��ني االإجراءات الت�س��غيلية ل�سناديق 
اال�س��تثمار املتداول��ة ETFs، مب��ا فيه��ا عملي��ات البي��ع على املك�س��وف املغطى لوحدات ه��ذه ال�سناديق اأو ملكونات املوؤ�س��ر، والذي يع��د منتجًا 
مالي��ًا جدي��دًا اإىل جان��ب االأ�س��هم واأذون اخلزان��ة و�س��ندات اخلزان��ة احلكومي��ة، مم��ا ي�س��اهم يف تن��وع وتع��دد االأوراق املالي��ة املتاحة اأمام 
امل�س��تثمرين. كم��ا نظم��ت االإج��راءات اخلا�سة بحماي��ة االأقلية و�سغار امل�س��تثمرين نتيجة حتول ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة اإىل نوع اآخر من 
اأن��واع ال�س��ركات املن�سو���س عليه��ا يف قان��ون ال�س��ركات رق��م 11 ل�س��نة 2015، والت��ي تهدف الهيئ��ة من خالله��ا اإىل توفر احلماي��ة الكافية 
وفق��ا الأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة لكافة امل�س��اهمني على حتول ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة بال�س��وق الرئي�س��ية ببور�سة قطر اإىل اأي 
نوع اآخر من اأنواع ال�س��ركات. كما �س��ملت ال�سوابط اخلا�سة باأ�س��هم حتفيز املوظفني يف ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة ببور�سة قطر، 
والت��ي تتي��ح لل�س��ركات املدرج��ة تنظيم الربامج التحفيزية ملوظفيها، واحلفاظ يف ذات الوقت على حقوق امل�س��اهمني يف ال�س��ركات من خالل 

منحه��م ح��ق املوافق��ة عل��ى تلك الربام��ج ومراقبة تنفيذ تلك الربام��ج من خالل تقارير دورية يتم عر�سها �س��نويا على امل�س��اهمني.

اأما يف الكويت، وانطالقا من دور هيئة اأ�س��واق املال يف تنظيم ن�س��اط االأوراق املالية على النحو املنظم بالقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن 
اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة والئحت��ه التنفيذي��ة وتعديالتهم��ا، اأعلن��ت هيئة اأ�س��واق املال عن اإجراء ا�س��تطالع 
ل��راأي اجله��ات امل�س��مولة برقابته��ا ذات العالق��ة بالقرار املزمع اإ�سداره ب�س��اأن تعدي��ل الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن 
اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالتهما، وذلك باإ�ساف��ة ملحق رق��م )1( للكتاب الثام��ن )اأخالقيات العمل( 
واخلا���س ب��� "معاير اأنظمة االحتفاظ بال�س��جالت". وقرر جمل���س مفو�سي الهيئة تعديل كل م��ن الكتاب االأول )التعريفات(، والكتاب الرابع 
)بور�سات االأوراق املالية ووكاالت املقا�سة(، والكتاب احلادي ع�س��ر )التعامل يف االأوراق املالية(، والكتاب الثاين ع�س��ر )قواعد االإدراج(. 
كم��ا ق��رر املجل���س اإلغ��اء ق��رار جلنة ال�س��وق رقم )1( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن تعديل اأ�س��عار اأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف �س��وق الكويت لالأوراق 
املالي��ة، اإ�ساف��ة اإىل اإل��زام جمل���س اإدارة ال�س��ركة املدرج��ة الت��ي اأق��رت جمعيته��ا العام��ة توزيع اأ�س��هم منحة جماني��ة وفق قرار ال�س��وق رقم 
)1( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن تعديل اأ�س��عار اأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف �س��وق الكويت لالأوراق املالية اأن تقوم بتحديد تاريخ اال�س��تحقاق وتاريخ 
التوزي��ع الأ�س��هم املنح��ة املجاني��ة بعد االنتهاء من االإجراءات، على اأن يتم االإعالن، وفق اأحكام املادة )3-7-1( من الكتاب الثاين ع�س��ر من 
الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م )7( ل�س��نة 2010 وتعديالتهما. كم��ا قررت الهيئة تعديل كل من الكتاب اخلام���س )اأن�س��طة االأوراق املالية 
واالأ�س��خا�س امل�س��جلون( والكت��اب الث��اين ع�س��ر )قواعد االإدراج( والكتاب اخلام���س ع�س��ر )حوكمة ال�س��ركات( لالئح��ة التنفيذي��ة للقانون 

رقم 7 ل�س��نة 2010.

ويف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة، اأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئة ق��رارًا بتنظيم قواع��د التداول واإثب��ات نقل امللكي��ة واالإعالن عنها 
ل��الأوراق املالي��ة غ��ر املقي��دة بجداول البور�س��ة امل�سرية. وتتناول تل��ك القواعد عملي��ات نقل امللكي��ة اإ�سافة اإىل اآلي��ة القبول االآىل لالأوامر 
اأو م��ا يع��رف ب��� "خارج املق�سورة". ون�س��ر بالوقائع امل�سرية )العدد 23( قرار جمل���س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية رقم 1 ل�س��نة 2017 
ب�س��اأن اإ�س��دار املعاي��ر امل�سرية للتقييم املايل للمن�س��اآت، حيث ب��داأ العمل بتلك املعاير والت��ى تت�سمن نطاق التطبيق ومعيار لل�س��لوك املهني 
ومعي��ار متطلب��ات الكف��اءة املهني��ة وكذل��ك معيار نطاق العمل ومعي��ار تنفيذ عملي��ة التقييم و معي��ار معقولية االفرتا�س��ات اإ�سافة اإىل معيار 
مناه��ج واأ�س��اليب التقيي��م ومعي��ار اإع��داد تقرير التقييم. كما ن�س��ر يف الوقائع امل�سرية قرار جمل���س اإدارة الهيئة العام��ة للرقابة املالية رقم 

) 40 ( ل�س��نة 2017 املنظ��م لالإجراءات االحرتازية ب�س��اأن العم��الء املخالفني لقواعد الت��داول بالبور�سة. 

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية امل�سرية �سوابط متلك اأ�س��هم ال�س��ركات العامل��ة مبجال االأوراق املالية، والتي ا�س��رتطت احل�سول 
على موافقة م�س��بقة من الهيئة يف حاالت متلك ن�س��ب حمددة من راأ�س��مالها، حيث ا�س��رتط القرار رقم ) 65 ( ل�س��نة 2017 تقدم ال�س��خ�س 
الطبيع��ي اأو االعتب��اري بطل��ب للهيئ��ة للموافقة على التملك بطريق مبا�س��ر اأو غر مبا�س��ر �س��واء مبفرده اأو من خالل جمموع��ة مرتبطة على 
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الن�س��ب التالي��ة من راأ�س��مال ال�س��ركة العامل��ة مبجال االأوراق املالية اأو حقوق الت�سوي��ت بها: 10%، الربع، الثلث، الن�س��ف، الثلثني، الثالثة 
اأرب��اع. واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة الكت��اب ال��دوري رقم )1( ل�س��نة 2017 ب�س��اأن تطبي��ق اأحكام قان��ون ال�سريب��ة على الدخل 
واأثرها على �سناديق اال�س��تثمار املن�س��اأة وفقاآ الأحكام القانون )95( ل�س��نه 1992. كما اأ�سدرت الهيئة تنظيم يتيح ل�س��ركات التمويل اجلمع 
ب��ني اأك��رث م��ن ن�س��اط بنف���س ال�س��ركة يف جم��االت التاأج��ر التمويل��ي والتخ�سي��م والتموي��ل العقاري، وذل��ك بهدف التي�س��ر على ال�س��ركات 
وزي��ادة كف��اءة العملي��ات بها وت�س��جيعًا على انت�س��ار خدمات التمويل غر امل�سريف. وقد حدد التنظيم ال�س��روط الواجب توفرها واالجراءات 
املطلوب��ة حل�س��ول �س��ركة متار���س اأح��د اأن�س��طة التموي��ل عل��ى ترخي�س م��ن الهيئة مبمار�س��ة اأن�س��طة اإ�سافية. واأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئة 
العام��ة للرقاب��ة املالي��ة الق��رار رق��م )65( ل�س��نة 2017 ب�س��اأن �سواب��ط متلك اأ�س��هم ال�س��ركات العامل��ة مبج��ال االأوراق املالي��ة، واملت�سمن 

احل��االت الت��ي تتطلب احل�سول على موافقة م�س��بقة من الهيئة قبل اال�س��تحواذ على ن�س��ب حمددة من راأ�س��مال تلك ال�س��ركات.

وباالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، اأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة قرار ب�س��اأن تعزيز حماي��ة ح�س��ابات املتعاملني مع �س��ركات االأوراق 
املالي��ة واأمن��اء احلف��ظ يتناول االجراءات الواج��ب مراعاتها عند فتح احل�س��اب والتوكيل بالتعامل و�سرف االأرباح والتعامل على احل�س��ابات 
الراك��دة وح�س��ابات الق�س��ر. واأ�س��درت الهيئ��ة ق��رار بتعدي��ل �سوابط االكتت��اب يف وثائق �سناديق اال�س��تثمار العق��اري و�سناديق اال�س��تثمار 
املبا�س��ر يف مقاب��ل ح�س���س عيني��ة. وه��و م��ا يي�س��ر من تقدمي ح�س�س عينية �س��واء يف �سورة عقارات اأو م�س��اهمات يف �س��ركات مبا ي�س��اعد 
عل��ى تفعي��ل منظومة �سناديق اال�س��تثمار و�س��رعة البدء يف ممار�س��ة ن�س��اطها بفعالية من اأول ي��وم. واأعلنت الهيئة العام��ة للرقابة املالية عن 
ب��دء العم��ل بالقراري��ن املنظم��ان لتخفي���س حجم �سناديق اال�س��تثمار املغلق��ة و�سوابط التعام��ل على االأوراق املالية املقي��دة قيدًا مزدوجًا اأو 
ال�س��ادر مقابله��ا �س��هادات اإي��داع م�سري��ة. حيث ن�س��ر بالوقائع امل�سرية )العدد 87( القرارين 28 و29 ل�س��نة 2017. وعدل��ت الهيئة قرار 
"تعزي��ز حماي��ة ح�س��ابات املتعامل��ني م��ع �س��ركات االأوراق املالي��ة" رق��م )61( ل�س��نة 2017 مب��ا ي�س��مح للعمالء باخل��ارج �س��واء م�سريني اأو 
اأجان��ب م��ن توكي��ل الغ��ر يف فتح ح�س��اباتهم مع ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالي��ة وذلك يف حالة كان عن��وان اإقامة هوؤالء باخلارج 
وعل��ى اأن يك��ون التوكي��ل م�سدق��ًا عليه من اجلهات امل�سرية املخت�سة باخلارج. كما اأتاح التعامل يف ذات اجلل�س��ة من خالل توكيل اإذا كانت 
قيمة ال�س��راء م�س��ددة من العميل ولي�س��ت ممولة من �س��ركة الو�س��اطة. كما قرر جمل���س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية تعديل قواعد قيد 
و�س��طب االأوراق املالي��ة ف��ى البور�س��ة امل�سري��ة مب��ا ين�س على ا�س��رتاط 21 يومًا كحد اأدنى للم��دة املنق�سية بني اإخطار امل�س��اهمني اأو ن�س��ر 

الدع��وة للجمعية العامة ل�س��ركة امل�س��اهمة وانعقاد اجتم��اع اجلمعية العامة.

واف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة على ع��دد من التعدي��الت الهام��ة بالالئحة التنفيذية لقانون �س��وق را���س املال، 
وق��د ت�سمن��ت التعدي��الت اخلا�سة ب�سناديق اال�س��تثمار العقاري زيادة الن�س��بة التي يجوز فيها لهذه ال�سناديق ا�س��تثمار اأموالها يف م�س��روع 
واح��د لتك��ون 50% ح��ال كان حج��م ال�سن��دوق 500 ملي��ون جني��ه فاقل واأن تظ��ل 30% يف حال كون حج��م ال�سندوق اأكرث م��ن 500 مليون 
جني��ه، طامل��ا كان��ت هناك درا�س��ة ج��دوى مقبولة ومت االإف�س��اح الكامل عنها حلمل��ة الوثائق، واإلغاء القيد اخلا�س با�س��رتاط اأال تزيد ن�س��بة 
جمم��وع م��ن ميتلك��ون 10% فاأك��رث م��ن وثائ��ق ال�سن��دوق العق��اري عن 75% م��ن اإجم��ايل وثائق ال�سن��دوق وفى ح��ال قيد ه��ذه ال�سناديق 
بالبور�س��ة فتلت��زم با�س��تيفاء بع���س املتطلب��ات القي��د اخلا�س��ة ب�س��رورة وج��ود حد اأدن��ى لعدد حمل��ة الوثائق ون�س��بة الوثائق ح��رة التداول. 
كذل��ك مت الغ��اء القيد اخلا�س ب�سرورة اأال تقل ن�س��بة م�س��اهمة ال�سندوق العقاري يف راأ�س��مال ال�س��ركة العقارية غر املقي��دة بالبور�سة عن 
ثلث��ي راأ���س ماله��ا، وت��رك احلري��ة لل�سندوق يف حتديد ن�س��بة امل�س��اهمة التي يراه��ا حمققه مل�سلح��ة حملة الوثائ��ق وفقًا ل�سيا�س��ة ال�سندوق 
اال�س��تثمارية. وواف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عل��ى تعدي��ل ق��رار جمل���س اإدارة الهيئة رق��م )17( ل�س��نة 2017 ال�سادر 
يف 2017/02/28 ب�س��اأن الت��داول واإثب��ات نق��ل امللكي��ة واالإع��الن عنه��ا ل��الأوراق املالي��ة غ��ر املقي��دة بج��داول البور�س��ة امل�سري��ة. وت�سم��ن 
التعدي��ل زي��ادة امل��دة الت��ي ميك��ن ل�س��ركات الو�س��اطة يف االأوراق املالي��ة اإخط��ار البور�س��ة بالعملي��ات املطلوب تنفيذه��ا لنق��ل ملكية االأوراق 
املالي��ة غ��ر املقي��دة به��ا لتك��ون �س��هرًا، بح��د اأق�سي من تاري��خ حترير االأوامر ب��دالآ من اأ�س��بوع واحد فقط، وق��د راعى جمل���س اإدارة الهيئة 
احل��االت العملي��ة ملث��ل تل��ك ال�سفق��ات والتي قد متت��د لفرتات قد تربوا عل��ى الفرتة املبينة بالقرار امل�س��ار اإلي��ه باالإ�سافة اإىل اأن زيادة مدة 
االأ�س��بوع املن�سو���س عليه��ا بالق��رار �ست�س��اهم يف اإتاح��ة مزي��د م��ن املرون��ة تتالءم م��ع طبيعة �سفقات ه��ذا ال�س��وق. كما وافق��ت الهيئة على 
مق��رتح اللجن��ة اال�ست�س��ارية ح��ول تنظي��م قواع��د اآلي��ة التعامل يف ذات اجلل�س��ة ومبا يتي��ح زيادة احل��د االأق�سى للعمي��ل اإىل 1/10000 بدال 
م��ن1/20000 وال�س��ماح ل��ه بتك��رار التعام��ل يف ح��دود تلك الن�س��بة خالل اجلل�س��ة عل��ى ذات ال�س��هم؛ على اأن يت��م عر�س ذلك على جمل���س 
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اإدارة الهيئ��ة يف اأق��رب اجتم��اع لل�س��ر يف اإج��راءات التعديل. كما وافق��ت الهيئة على تو�سي��ة اللجنة املتعلق��ة باإ�سافة وثائق �سندوق املوؤ�س��ر 
اإىل القائمة "ب “لالأ�س��هم امل�س��موح مبمار�س��ة اآلية ال�س��راء بالهام���س عليها على اأن يفعل ذلك بالتزامن مع حتديث قوائم االأ�س��هم امل�س��موح 

عليه��ا مبزاولة االأن�س��طة املتخ�س�سة.

واأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية امل�سرية ق��رارًا تنظيميًا يت�سمن �س��رورة احل�سول على موافقة اجلمعية العامة لل�س��ركة 
يف ح��االت �س��راء اأ�س��هم اخلزين��ة الت��ي يرتتب عليها جتاوز ن�س��بة امللكية اأو حق��وق الت�سويت الحد امل�س��اهمني اأو جمموعة اأ�س��خا�س مرتبطة 
للن�س��بة املوجب��ة لتق��دمي عر���س �س��راء اإجب��اري مع ع��دم ا�س��رتاك امل�س��اهم واالأ�س��خا�س املرتبط��ة بالت�سويت على ق��رار ال�س��راء باجلمعية 
العام��ة؛ وذل��ك الإم��كان احل�س��ول على ا�س��تثناء م��ن الهيئة عل��ى تقدمي عر�س �س��راء اإجباري. كما قرر جمل���س اإدارة الهيئ��ة �سرورة التزام 
ال�س��ركات الت��ي ترغ��ب يف ط��رح اأ�س��همها �س��واء كان��ت اأ�س��هم قائمة اأو زيادة را���س مال بالت�س��جيل ل��دى الهيئ��ة، وا�س��تيفاء متطلبات حتديد 

القيم��ة العادل��ة واعتم��اد ن�س��رة الطرح اأو منوذج االإف�ساح بغر�س الطرح بح�س��ب االأح��وال قبل قيد اأوراقه��ا بالبور�سة امل�سرية.

ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية خالل عام 2017 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على االأ�س��واق املالي��ة وتنظيم االأعمال املرتبطة 
بتل��ك االأ�س��واق، ف�سم��ن ه��ذا االإط��ار، اأعلن��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردنية عن انط��الق اأوىل اخلط��وات التح�سري��ة مل�س��روع تطبيق نظام 
االف�س��اح االلك��رتوين با�س��تخدام لغ��ة XBRL (eXtensible Business Reporting Language)، حي��ث اأن الهيئة تبن��ت نظام االإف�ساح 
االإلك��رتوين كاأح��د امل�س��اريع اال�س��رتاتيجية الهام��ة الت��ي تعم��ل عل��ى تنفيذه��ا مب��ا ميّكنه��ا م��ن تعزي��ز دوره��ا الرقاب��ي والتنظيم��ي وحتقيق 
اأهدافه��ا وفق��ًا الأح��دث املمار�س��ات العاملية بهدف االرتقاء ب�س��وق راأ���س امل��ال الوطني وتعزيز م�س��تويات االإف�ساح وال�س��فافية يف ال�س��وق مبا 
يحق��ق العدال��ة وال�س��فافية والنزاه��ة ومين��ع تعار���س امل�سالح. وقررت هيئ��ة االأوراق املالية اإلزام ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة بتعبئة بطاقة 
االأداء املتوازن حلوكمة ال�س��ركات املدرجة يف بور�سة عمان لعام 2016، وفقًا لالإجراءات املتبعة يف ال�س��ركة وتوقيعها من قبل اأع�ساء جلنة 
التدقي��ق املنبثق��ة ع��ن جمل���س اإدارة ال�س��ركة. وحتقيق��ًا لر�س��الة هيئ��ة االأوراق املالي��ة والتزامه��ا بتطوير ت�س��ريعاتها وفق اأحدث املمار�س��ات 
الدولي��ة ومواكب��ة كاف��ة امل�س��تجدات يف االأ�س��واق املالي��ة العربية والعاملي��ة، اأ�سدرت الهيئ��ة دليل قواعد حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة 
يف بور�س��ة عم��ان واملت�سم��ن بع���س القواع��د االإلزامي��ة حكمًا والتي ا�س��تندت اإىل ن�سو���س قانونية ملزم��ة وردت يف ت�س��ريعات نافذة يتوجب 
 comply على ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة االلتزام بها، وقواعد اإر�س��ادية يكون تطبيقها من خالل اأ�س��لوب االلتزام اأو تف�س��ر عدم االلتزام

 .or explain

وقام��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردنية بدعوة �س��ركات الو�س��اطة اإىل التقيد باأحكام املادة )10( م��ن تعليمات مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل 
االإره��اب يف اأن�س��طة االأوراق املالي��ة وتعديالته��ا، والعم��ل على حتديد خماطر غ�س��ل االأموال ومتويل االإره��اب اخلا�سة به��ا وتقييمها واتخاذ 
كاف��ة االإج��راءات التي من �س��انها احلد من تل��ك املخاطر ومراقبتها و�سبطه��ا. علمًا باأن اململكة االأردنية الها�س��مية �س��تخ�سع لعملية التقييم 
الوطن��ي املتب��ادل لنظ��ام مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإره��اب من قب��ل جمموعة العم��ل املايل ملنطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا 
)MENAFATF( خ��الل ع��ام 2018. واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالي��ة تعميم��ًا اإىل كاف��ة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سنادي��ق اال�س��تثمار 
ب�س��رورة االإف�س��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة الربعي��ة )ن�س��ف ال�س��نوية( ل�س��نة 2017 مراجع��ة م��ن مدقق ح�س��ابات قان��وين قبل نهاي��ة الفرتة 
القانوني��ة لالإف�س��اح الت��ي حددته��ا الت�س��ريعات. كما قرر جمل���س مفو�سي هيئ��ة االأوراق املالية من��ح تراخي�س الأربع �س��ركات خدمات مالية 
ملمار�س��ة التعام��ل يف البور�س��ات االأجنبي��ة ا�س��تنادًا اإىل تعليم��ات تنظي��م تعام��ل �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة يف البور�س��ات االأجنبي��ة، وذلك 
لتمك��ني ه��ذه ال�س��ركات من تق��دمي خدماتها للعمالء الراغب��ني بالتعامل يف البور�س��ات االأجنبية واال�س��تثمار يف االأوراق املالية على اختالف 
اأنواعه��ا اإ�ساف��ة اإىل العم��الت االأجنبي��ة واملعادن واأي �س��لع اأو اأدوات مالية اأخرى يف ه��ذه البور�سات، ومن املوؤكد اأن ح�سول هذه ال�س��ركات 
عل��ى ه��ذه الرتاخي���س �س��يمكنها م��ن ممار�س��ة التعام��ل يف البور�س��ات االأجنبي��ة واال�س��تفادة م��ن ه��ذه املي��زة التناف�س��ية يف تو�س��يع قاعدة 
عمالئه��ا الذين �س��يكون با�س��تطاعتهم التعامل يف تلك البور�سات من خالل �س��ركات تخ�س��ع لرقابة الهيئة و�سمن االأطر الت�س��ريعية املنظمة 

لعمل هذه ال�س��ركات.
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اأم��ا يف هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع االإماراتي��ة، فق��د منح��ت الهيئ��ة بن��ك االمارات دب��ي الوطني املوافق��ة الالزم��ة ملزاولة ن�س��اط التقا�س 
والقي��ام ب��دور "ع�س��و تقا�س عام " يف االأ�س��واق املالي��ة املحلية. وبذلك يكون بنك االم��ارات دبي الوطني اأول جهة حت�س��ل على هذه املوافقة 
يف االأ�س��واق املالي��ة بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، بع��د اأن ا�س��توفى البن��ك ال�س��روط واملتطلبات الالزم��ة ل��دى الهيئة. و�س��رعت الهيئة 
يف تطبي��ق ق��رار جمل���س اإدارة الهيئ��ة اخلا���س بن�س��ر ا�س��ماء املخالف��ني، وكان ق��د �س��بق للهيئ��ة اأن ن�س��رت عل��ى موقعه��ا االإلك��رتوين ع��ددًا 
م��ن التو�سيح��ات به��ذا اخل�سو���س، وذل��ك �سم��ن تعمي��م اأ�سدرت��ه للمتعاملني يف االأ�س��واق املالية، اأ�س��ارت فيه اإىل اأهم مالم��ح القرار رقم 
)30/ر.م( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن »�سواب��ط ن�س��ر اأ�س��ماء املخالفني لقان��ون واأنظمة الهيئة«، وال��ذي مت اإ�سداره اإعمااًل ملب��ادئ املنظمة الدولية 
لهيئات االأوراق املالية »اأيو�س��كو« ومتا�س��يًا مع اأف�سل املمار�س��ات العاملية املعمول بها يف االأ�س��واق املتطورة. وبا�س��رت الهيئة تفعيل االتفاق مع 
"هيئ��ة االإم��ارات للت�سني��ف"- بن��اء عل��ى مذكرة التفاه��م التي مت توقيعها موؤخ��رًا بني اجلانبني- بحي��ث تتوىل "االإم��ارات للت�سنيف" اإ�سدار 

�س��هادات املطابق��ة للموؤ�س�س��ات كاأح��د اأوج��ه التطوي��ر فيم��ا يتعل��ق بتطبيق احلوكم��ة واالن�سباط املوؤ�س�س��ي بال�س��كل الذي يتوافق م��ع املعاير 
الدولية مثل معاير مكافحة الر�س��وة والف�س��اد االإداري وا�س��تمرارية االأعمال وامل�س��وؤولية املجتمعية. كما وافقت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع 
عل��ى قي��د �س��ركة زمي��ا القاب�س��ة )�س��ركة م�س��اهمة كويتي��ة قاب�س��ة( �سم��ن فئة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة االأجنبي��ة. وبذل��ك ي�سبح عدد 

�س��ركات امل�س��اهمة العامة املقيدة لدى الهيئة )127( �س��ركة منها )111( �س��ركة حملية و )16( �س��ركة اأجنبية.

ويف ال�س��عودية، اأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ن �س��دور قرار جمل���س الهيئ��ة املت�سم��ن اإلزام ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية الت��ي تبلغ 
خ�س��ائرها املرتاكم��ة 50% فاأك��رث م��ن راأ���س املال املدف��وع باالإف�ساح على موقع �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول( ع��ن خطتها حيال 
تطبي��ق امل��ادة اخلم�س��ون بع��د املائ��ة م��ن نظ��ام ال�س��ركات. واأ�س��درت هيئة ال�س��وق املالي��ة قرارها ب�س��اأن ال��زام ال�س��ركات املدرج��ة باإتاحة 
الت�سوي��ت االآيل للم�س��اهمني عل��ى بن��ود اجتماع��ات اجلمعي��ات العام��ة واخلا�س��ة، وذل��ك م��ن خ��الل خدم��ة الت�سوي��ت االآيل ع��رب منظومة 
تداوالت��ي واملقدم��ة م��ن قب��ل �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول(، وذل��ك للجمعي��ات التي يتم التق��دم للهيئ��ة بطلب ع��دم املمانعة على 
عقدها اعتبارًا من تاريخ 2017/04/01. واكدت الهيئة تطبيق االإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�س��ركات املدرجة اأ�س��همها يف ال�س��وق التي 
بلغت خ�س��ائرها املرتاكمة 20% فاأكرث من راأ���س مالها وال�سادرة عن جمل���س هيئة ال�س��وق املالية. وبداأت هيئة ال�س��وق املالية تطبيق الئحة 
حوكم��ة ال�س��ركات والت��ي مت حتديثه��ا لتتواف��ق م��ع نظام ال�س��ركات، حيث اأخذت الهيئ��ة يف االعتبار اأثناء اإع��داد الالئحة اأف�سل املمار�س��ات 
العاملية املتبعة مبا يتواءم مع طبيعة ال�س��وق املالية ال�س��عودية. كما اأعلنت هيئة ال�س��وق املالية عن �سدور قرار جمل���س الهيئة املت�سمن اإلزام 

ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املوازية يف ال�س��وق املالية باالإف�ساح عل��ى مراحل عن مواكبته��م للتحول ملعاير املحا�س��بة الدولية.

وا�س��تحدثت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية �سمن هيكلها التنظيمي اإدارة حماية امل�س��تثمر لتتوىل مهام تلقي �س��كاوى امل�س��تثمرين ومعاجلتها 
وا�س��تقبال البالغات عن خمالفات نظام ال�س��وق املالية ولوائحه التنفيذية. وتهدف هذه االإدارة ب�س��كل رئي���س اإىل تطوير اجراءات ال�سكاوى 
والبالغ��ات للرف��ع من م�س��توى ال�س��رعة والكفاءة واإنهاءها وفق الط��رق النظامية، وذلك بطريق��ة اإلكرتونية متكن املتقدمني ب�س��كاوى للهيئة 
م��ن اإمت��ام �س��كاواهم اأو بالغاته��م بي�س��ر و�س��هولة، وامت��ام جميع االإج��راءات ب�س��كل اآيل بحيث يتم الرب��ط اإلكرتوني��ا ما بني الهيئ��ة وجميع 
املتعامل��ني يف ال�س��وق: )امل�س��تكي، و�س��ركة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية "ت��داول"، و�س��ركة مرك��ز االإي��داع، واالأمان��ة العام��ة للج��ان الف�س��ل يف 
منازع��ات االأوراق املالي��ة، واالأ�س��خا�س املرخ���س لهم، وال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية(. واأعلنت هيئة ال�س��وق املالي��ة عن �سدور قرار 
ل للهيئة عند تقدمي طلب ت�س��جيل  جمل���س الهيئ��ة املت�سم��ن اإعفاء اجلهات الراغبة يف طرح اأدوات الدين يف ال�س��وق من املقابل امل��ايل املُح�سّ
اأدوات الدي��ن، وعن��د درا�س��ة طل��ب ت�س��جيل اأدوات الدي��ن، وعند ت�س��جيل اأدوات الدين وذلك حت��ى نهاية عام 2020 .واأ�سدر جمل���س الهيئة 

ق��راره القا�س��ي باإعف��اء ال�س��ركات املدرجة من االإف�ساح ع��ن القوائم املالية االأولي��ة للربع الرابع من ال�س��نة املالية احلالية.

كما ا�س��تحدثت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية اإدارة عامة لالإ�س��راف على مراجعي ح�س��ابات ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية وموؤ�س�سات 
ال�س��وق املالية، باالإ�سافة اإىل اإن�س��اء جلنة مكونه من ممثلني من جهات حكومية معنية واأ�س��خا�س م�س��تقلني من ذوي اخلربة واالخت�سا�س، 
وه��ذه اخلط��وة تاأت��ي ات�س��اقًا مع اخلطة اال�س��رتاتيجية للهيئ��ة، ونظرًا للحاجة اإىل رفع م�س��توى ال�س��فافية يف ال�س��وق وتنمية الثق��ة بالتقارير 
والقوائ��م املالي��ة، واإىل اإيج��اد جه��ة مكاف��اأة ملا لدى االأ�س��واق املالي��ة الدولية. وهذا من �س��اأنه تعزيز ج��ذب اال�س��تثمارات االأجنبية واالإدراج 
امل�س��رتك، وذل��ك بن��اء على درا�س��ة الهيئة الأف�سل املمار�س��ات الدولية يف الرقابة عل��ى مكاتب املحا�س��بة التي تراجع القوائ��م املالية للجهات 

اخلا�سعة الإ�س��راف هيئات اأ�سواق املال. 
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واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية التعميم رقم /31 / املت�سمن الرتي��ث بتطبيق املعيار املحا�س��بي الدويل رقم /29/. ويف 
فل�س��طني، خاطبت هيئة �س��وق راأ���س املال ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ملواكبة اأحدث امل�س��تجدات والتطورات ب�س��اأن معاير التدقيق الدولية، 
واملتعلق��ة بتقري��ر مدق��ق احل�س��ابات ال��ذي يعد و�س��يلة االت�سال ب��ني املدقق وم�س��تخدمي البيان��ات املالية املدقق��ة باعتبارها ركيزة اأ�سا�س��ية 

تعتم��د عليها كافة االأطراف يف ر�س��م �سيا�س��اتها. 

اأم��ا يف الكوي��ت، فق��د دع��ت هيئة اأ�س��واق املال كافة االأ�س��خا�س املرخ���س لهم اخلا�سع��ني لرقابته��ا والذين يخ�سع��ون لنط��اق تطبيق قانون 
 FATCA 1.1 ب�س��دد حتدي��ث من��وذج تقري��ر الفات��كا من الن�س��خة )IRS( ب��اأن اإدارة خدم��ات االإي��رادات الداخلي��ة االأمريكي��ة "FATCA"

XML Schema اىل الن�س��خة 2.0، علم��ًا ب��اأن اآخ��ر ي��وم لالإب��الغ با�س��تخدام الن�س��خة رق��م 1.1 اخلا�س��ة مبتطلب��ات من��وذج تقري��ر الفاتكا 

FATCA XML Schema ه��و ي��وم اجلمع��ة املواف��ق 13 يناي��ر 2017 )ال�س��اعة 11:59 �سباحًا بالتوقي��ت النهاري ال�س��رقي للواليات املتحدة 

االمريكي��ة. ودع��ت هيئة اأ�س��واق املال ال�س��ركات املدرج��ة اإىل �سرورة التزام م�س��وؤول املطابقة وااللت��زام باإعداد تقرير �س��نوي وتقدميه اإىل 
جمل���س اإدارة ال�س��خ�س املرخ���س ل��ه، عل��ى اأن يت�سمن ه��ذا التقري��ر جميع االإجراءات املتخ��ذة لتنفيذ ال�سيا�س��ات واالإج��راءات وال�سوابط 
الداخلي��ة واأي اقرتاح��ات لتعزي��ز ه��ذه االإج��راءات من حي��ث الفعالي��ة والكفاية، على اأن تقدم ن�س��خة من ه��ذا التقرير اإىل الهيئ��ة. واأعلنت 
هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ب��اأن التقدم بطلب مزاولة ن�س��اط تقومي االأ�سول وف��ق النموذج الوارد يف امللحق رقم )5( )منوذج طلب ترخي�س اأن�س��طة 
اأوراق مالي��ة( م��ن الكت��اب اخلام���س )اأن�س��طة االأوراق املالي��ة واالأ�س��خا�س امل�س��جلون( يف الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م 7 ل�س��نة 2010 
وتعديالتهم��ا، ومت��اح جلمي��ع االأ�س��خا�س امل�س��توفني كام��ل متطلب��ات الرتخي���س املن�سو���س عليه��ا يف امل��ادة )5-1( للف�سل االأول )اأن�س��طة 
االأوراق املالي��ة( م��ن الكتاب اخلام���س )اأن�س��طة االأوراق املالية واالأ�س��خا�س امل�س��جلون( من الالئح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
وتعديالتهم��ا، وعل��ى وج��ه اخل�سو���س املتطلب��ات ال��واردة يف امللح��ق رقم )1( )متطلب راأ���س امل��ال وال�س��كل القانوين لالأ�س��خا�س املرخ�س 
لهم( من ذات الكتاب، ويف هذه احلالة تكون �س��ركة براأ���س مال مئة األف د.ك )دينار كويتي( وكيانها القانوين م�س��اهمة اأو ذات م�س��وؤولية 
حم��دودة، وب�س��رط اأن يك��ون اأح��د ال�س��ركاء مراق��ب ح�س��ابات مقي��دًا ل��دى الهيئة. كم��ا اأعلنت هيئة اأ�س��واق املال ع��ن انتهاء املهل��ة املحددة 
لتق��دمي من��وذج متابع��ة تطبي��ق قواع��د احلوكمة لل�س��ركات لعام 2017، وذلك وفقًا الأحكام الكتاب اخلام���س ع�س��ر )حوكمة ال�س��ركات( من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية وتعديالتهما، حيث يتعني على 
ال�س��ركات اخلا�سع��ة للقواع��د املذك��ورة تزويد الهيئة ب�س��كل �س��نوي مبا يفي��د تنفيذ املتطلب��ات الواردة يف قواعد حوكمة ال�س��ركات ال�سادرة 

الهيئة.  عن 

ويف م�س��ر، ب��داأ العم��ل بقواع��د التع��رف عل��ى امل�س��تفيد للمتعامل��ني يف �س��وق االأوراق املالية وذلك بعد ن�س��ر قرار تعدي��ل الالئح��ة التنفيذية 
لقان��ون �س��وق امل��ال بالوقائ��ع امل�سرية.وت�س��مل احل��االت الت��ي تطب��ق ب�س��اأنها تل��ك القواع��د اإ�س��دار اأ�س��هم �س��ركات اأو تعدي��ل هي��كل ملكي��ة 
امل�س��اهمني به��ا، والتق��دم للح�س��ول على موافقة على عر�س �س��راء اختياري اأو اإجباري لالأوراق املالية، وط��رح اأوراق مالية لالكتتاب العام، 
اإ�ساف��ة اإىل قي��د اأوراق مالي��ة باإح��دى البور�سات وكذلك التقدم بطلب تاأ�سي���س اأحد اأن�س��طة ال�س��ركات العاملة يف جم��ال االأوراق املالية، اأو 
امل�س��اركة يف تاأ�سي���س اأي منها بن�س��بة 10% اأو اأكرث من اأ�س��هم راأ���س املال اأو اال�س��تحواذ على ن�س��بة 10% اأو اأكرث من اأي منها. كما اأ�س��ندت 
الهيئ��ة مهم��ة اإن�س��اء واإدارة �س��جل ال�سمان��ات املنقول��ة لل�س��ركة امل�سرية لال�س��تعالم االإمتانى ) I- SCORE(، وجارى ا�س��تكمال اإجراءات 
التعاق��د م��ع ال�س��ركة للبدء فى الت�س��غيل الفعلى للمتعاملني خالل مدة اأق�ساها �س��تة ا�س��هر من تاري��خ التعاقد. وبداأت الهيئ��ة العامة للرقابة 
املالي��ة با�س��تخدام نظ��ام الن��داء االآيل للعم��الء اخلا���س ب��االإدارة املركزية خلدمات ال�س��وق ) االإدارة العامة خلدمات ال�س��وق(، و�س��ي�سيف 
ه��ذا النظ��ام مزيد من ال�س��هولة وم�س��اعدة املتعاملني م��ع الهيئة على اإنه��اء تعامالتهم واحل�سول على كافة املوافق��ات والرتاخي�س الالزمة 
ب�س��هوله حيث مت تخ�سي�س عدد من ال�س��بابيك للتعامل مع العمالء ويتم من خاللها ا�س��تالم ومراجعة امل�س��تندات والطلبات املقدمة للهيئة 
ب�س��اأن تاأ�سي���س اأو الرتخي���س مبزاول��ة الن�س��اط لكل من ) �س��ركات التاأمني و�سنادي��ق التاأمني اخلا�سة ، ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق 

املالي��ة ، �س��ركات التموي��ل العقاري والتاأج��ر التمويلي والتخ�سيم ( يف �س��وء اأحكام القوانني .

اأم��ا يف املغ��رب، فق��د عقدت جلنة التن�س��يق والرقابة على املخاطر ال�س��مولية، التي تت��وىل تقييم املخاطر النظامي��ة للقطاع املايل، اجتماعها 
اخلام���س، وخ��الل ه��ذا االجتم��اع، �سادقت اللجنة على تقرير اال�س��تقرار امل��ايل، كما قامت بتحلي��ل خريطة خماطر النظ��ام املايل واطلعت 
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عل��ى التق��دم املح��رز يف خارط��ة الطري��ق التي اأعدته��ا ال�س��لطات املخت�سة يف جمال اال�س��تقرار املايل. ودر�س��ت اللجنة اأي�س��ا تنفيذ خارطة 
الطري��ق اخلا�س��ة مب�س��اهمة القط��اع املايل املغربي يف النهو���س بالتنمية امل�س��تدامة كما ناق�س��ت حتديات املالي��ة الرقمية وخماطر اجلرمية 

االلكرتونية.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات االوراق املالي��ة العربي��ة باتخ��اذ عدد من ق��رارات االنفاذ خالل عام 2017، حيث ق��ررت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية اإلزام 
ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سنادي��ق اال�س��تثمار امل�س��رتك واجله��ات امل�سدرة ل��الأوراق املالي��ة باالإف�ساح ع��ن بياناتها املالية وغ��ر املالية 
����سدرت الهيئ��ة دلي��اًل  باللغت��ني العربي��ة واالإجنليزي��ة، اعتب��ارًا م��ن 2017/02/01. وبق�س��د الت�س��هيل عل��ى اجله��ات امل�س��ار اإليه��ا فلق��د اأ
ا�سرت�س��اديًا له��ذا الغر���س يت�سم��ن 34 منوذج��ًا لالإف�ساح تغط��ي احلد االأدنى من املتطلب��ات القانوني��ة املتعلقة باالإف�ساح. كم��ا قررت هيئة 
االأوراق املالي��ة اإل��زام ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة بتعبئ��ة بطاق��ة االأداء املتوازن حلوكمة ال�س��ركات املدرج��ة يف بور�سة عم��ان لعام 2016، 

وفق��ًا لالإج��راءات املتبع��ة يف ال�س��ركة وتوقيعها م��ن قبل اأع�ساء جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل���س اإدارة ال�س��ركة.

ويف هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية، اأ�س��در جمل���س الهيئة قراره باإلزام م��دراء �سناديق اال�س��تثمار با�س��تخدام خيار منوذج التكلفة لقيا���س 
العق��ارات واالآالت واملع��دات والعق��ارات اال�س��تثمارية واالأ�س��ول غ��ر امللمو�س��ة عن��د اإع��داد القوائ��م املالي��ة وفقّا ملعاي��ر املحا�س��بة الدولية، 
و�س��تقوم الهيئة بدرا�س��ة مدى منا�س��بة اال�س��تمرار يف تقرير ا�س��تخدام هذا النموذج بعد ثالث �س��نوات من تاريخ هذا القرار. واأعلنت هيئة 
ال�س��وق املالي��ة �س��دور ق��رار جلن��ة اال�س��تئناف يف منازع��ات االأوراق املالية وذل��ك يف الدعوى املقامة م��ن هيئة ال�س��وق املالية �س��ّد عدد من 
امل�س��تثمرين، وق��د انته��ى منط��وق الق��رار اإىل اإدانته��م مبخالفة املادة التا�س��عة واالأربع��ني من نظام ال�س��وق املالية، وامل��ادة الثانية من الئحة 
�س��لوكيات ال�س��وق، عن��د تداوله��م اأ�س��هم ع��دد م��ن ال�س��ركات، وذل��ك خ��الل الف��رتة م��ن 2012/08/13 اإىل 2012/12/25، اإذ �س��كلت هذه 
الت�سرف��ات واملمار�س��ات تالعب��ًا واحتي��ااًل، واأوج��دت انطباع��ًا م�سلاًل وغر �سحيح يف �س��اأن الورقة املالية لل�س��ركات امل�س��ار اإليه��ا، وت�سّمن 
ق��رار جلن��ة اال�س��تئناف اإيق��اع ع��دد م��ن العقوب��ات بهم. وق��رر جمل���س الهيئة فر���س غرام��ة مالية مقداره��ا )10,000( ع�س��رة اآالف ريال 
�س��عودي على عدد من ال�س��ركات ملخالفتها املادة االأوىل بعد املائة، واملادة الرابعة والع�س��رين بعد املائتني من نظام ال�س��ركات، لعدم التزام 
ه��ذه ال�س��ركات بت�س��كيل جلن��ة مراجع��ة م��ن غر اأع�س��اء جمل���س االإدارة التنفيذيني مبوجب ق��رار من اجلمعي��ة العامة العادية خ��الل املهلة 

لل�س��ركات. املمنوحة  النظامية 

واأحال��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية املتورطني يف ن�س��اط الت�س��ويق للفورك���س اإىل النيابة العامة . كم��ا اأو�سحت الهيئ��ة اأنها اتخذت عدة 
اإجراءات ملواجهة ن�س��اط )الفورك���س( وذلك بالتن�س��يق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة، وهي وزارة التجارة واال�س��تثمار وموؤ�س�س��ة النقد 
العرب��ي ال�س��عودي. ويف الع��راق، ق��ررت هيئ��ة االوراق املالية ايقاف تداول اأ�س��هم عدد من ال�س��ركات املدرج��ة، وذلك ا�س��تنادا اإىل تعليمات 
الهي��ة رق��م )8( اخلا�س��ة باف�س��اح ال�س��ركات املدرج��ة، املحدث��ة ل�س��نة 2015 امل��ادة )6ب(، نظ��را لع��دم ايفاء ه��ذه ال�س��ركات مبتطلبات 
االف�س��اح امل��ايل وتزوي��د الهيئ��ة بالبيان��ات املالية للف�س��ل الثالث ل�س��نة 2016. ويف الكويت، دع��ت الهيئة م�سف��ي ال�سناديق الذين ت�س��ري 
عليه��م اأح��كام الكت��اب الثال��ث ع�س��ر اإىل �س��رورة التقي��د باأح��كام جمعي��ة حملة الوح��دات املن�سو���س عليه��ا يف املادة )35-2( م��ن الكتاب 
الثال��ث ع�س��ر م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م 7 ل�س��نة 2010 وتعديالتهم��ا، عن��د عق��د جمعي��ة حمل��ة وح��دات ال�سنادي��ق الت��ي حتت 

. لت�سفية ا

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد ع��ام 2017 ن�س��اطا ملحوظ��ا م��ن قب��ل هيئات الرقاب��ة العربية يف جم��ال التعلي��م والتوعية، فق��د نظم��ت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة مدقق��ي احل�س��ابات ور�س��ة تدريبي��ة حتت عن��وان ”تطبي��ق معاير التدقي��ق الدولي��ة املتعلق��ة بتقرير مدققي احل�س��ابات 
ح��ول ال�س��ركات املدرج��ة” تهدف اإىل تعزيز ون�س��ر الوعي بالتطورات املتغرة عل��ى معاير التدقيق الدولي��ة املتعلقة بتقرير مدققي ح�س��ابات 
ال�س��ركات املدرج��ة. ونظم��ت الهيئ��ة ور�س��ة عم��ل، بالتعاون مع �س��ركة املوارد للو�س��اطة املالية وبور�سة لندن ودويت�س��ه بن��ك و بور�سة عمان، 
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حتت عنوان "اإ�سدار واإدراج اإي�ساالت االإيداع"، وتهدف الور�س��ة اإىل ن�س��ر التوعية بالفر�س اال�س��تثمارية وباأهمية اإي�ساالت االإيداع التي مت 
تنظي��م التعام��ل به��ا مبوج��ب التعليمات اجلديدة التي اأ�سدرتها الهيئة موؤخرًا من خالل قيام خرباء دوليني با�س��تعرا�س اإجراءات طرح هذه 
االأدوات املالية واآلية ت�سجيلها وتداولها يف بور�سة لندن واالأبعاد القانونية لذلك، باالإ�سافة اإىل التاأثر االإيجابي على اأ�سهم ال�سركة االأردنية 
التي تنوي اإ�سدار اإي�ساالت اإيداع يف البور�سات العاملية من خالل الو�سول اإىل كبار امل�ستثمرين يف اخلارج واال�ستفادة من ال�سيولة املتوفرة 
يف ه��ذه البور�س��ات وم��ا ميك��ن اأن يتحقق عرب االنفتاح على االأ�س��واق املالي��ة الدولية. كما نظمت الهيئة ور�س��ة تدريبية حت��ت عنوان " تاأهيل 
وتدريب اأمناء ومدراء اإ�سدار االأوراق املالية " مب�س��اركة اأكرث من 115 م�س��اركًا وت�س��تمر ملدة 8 اأيام عمل. وتهدف الور�س��ة اإىل تعزيز الوعي 
اال�س��تثماري ل��دى الراغب��ني يف العم��ل به��ذه املهنة وتنمي��ة ثقافتهم اال�س��تثمارية وحتديث معلوماته��م واطالعهم على ما ه��و جديد ومطلوب 
العم��ل ب��ه وفق��ًا للتطورات الت�س��ريعية اجلديدة وامله��ام والواجبات املطلوب��ة منهم وذلك ملواكب��ة املوا�سفات واملعاير الدولية يف ممار�س��ات 
اأعم��ال ومه��ام وواجب��ات م��دراء واأمناء االإ�سدار ولرفد �س��وق راأ���س امل��ال بالكوادر الفني��ة املوؤهلة وبخ��ربات جديدة قادرة عل��ى اأداء املهام 

املطلوب��ة منه��ا اأكمل وجه. وا�س��ت�سافت 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة مبقره��ا فعالي��ات 
حت��ت  املتق��دم  التدريب��ي  الربنام��ج 
عن��وان” التاأهي��ل يف التمويل االإ�س��المي 
هيئ��ات  احت��اد  نظم��ه  ال��ذي   ”IFQ

م��ع  بالتع��اون  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق 
�س��ركة منهاج لال�ست�س��ارات، مب�س��اركة 
نخب��ة من العاملني يف جم��االت التمويل 
اأو  الرقاب��ة  هيئ��ات  ل��دى  االإ�س��المي 
اخلا�سع��ة  اجله��ات  اأو  امل��ال  اأ�س��واق 
و�س��ركات  البن��وك  م��ن  لرقابته��ا 
الو�س��اطة واملوؤ�س�س��ات املالي��ة املختلف��ة 

املهتمة باأدوات التمويل االإ�س��المي. 

ويف االإم��ارات، نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع موؤمتره��ا ال�س��نوي حت��ت عن��وان "االأ�س��واق املالي��ة ودوره��ا يف بن��اء اقت�س��اد قائم على 
املعرف��ة واالبت��كار وال�س��عادة"، وذل��ك بفندق يا���س فاي�س��روي باأبوظبي. وياأتي انعق��اد هذا املوؤمتر نظرا لل��دور املهم الذي ميك��ن اأن ت�سطلع 
ب��ه االأ�س��واق املالي��ة يف م�س��رة التنمي��ة امل�س��تدامة ودف��ع عجلة االقت�س��اد الوطن��ي، بالنظ��ر اإىل الوظيفة احليوية له��ذه االأ�س��واق باعتبارها 
قن��اة لتعبئ��ة املدخ��رات املحلي��ة وتوجيهها نحو جم��االت اإنتاجية وتوفر التمويل طويل االأجل للم�س��روعات االقت�سادي��ة املختلفة. ونظم مركز 
التدري��ب بهيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع حلقة نقا�س��ية ا�س��تهدفت عر���س بع�س حاالت التالعب احلقيقية يف اأ�س��واق االأوراق املالية يف دول يف 
جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة. وق��د مت ت�سميم احللق��ة النقا�س��ية بحيث عر�ست يف اأ�س��لوب علم��ي منهجي جتارب ممثل��ي الهيئات 
التنظيمي��ة والرقابي��ة امل�س��اركة، م��ع مناق�س��ة احلل��ول املمكنة ملواجهة ح��االت التالعب، باالإ�سافة اإىل تبادل وم�س��اركة اخل��ربات بني هيئات 
االأ�س��واق املالي��ة يف دول��ة جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربية، وذلك عل��ى �سوء تو�سيات اللجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���س هيئات االأوراق 

املالي��ة اأو م��ن يعادله��م بدول جمل���س التعاون وكذلك جلنة روؤ�س��اء هيئات االأ�س��واق املالية اأو من يعادلهم بدول جمل���س التعاون.

و�س��ارك فريق مركز التدريب بهيئة االأوراق املالية وال�س��لع االإماراتية يف فعاليات معر�س التوظيف ال�س��نوي باجلامعة االأمريكية بال�س��ارقة، 
حي��ث ا�س��تهدفت م�س��اركة املرك��ز التعري��ف بربامج املركز وروؤيته ور�س��الته، والت�س��ويق الع��ام للخدمات واالأن�س��طة التي يقدمه��ا. كذلك قام 
فري��ق املرك��ز بتعري��ف الط��الب واخلريج��ني مبتطلبات برنام��ج اختبارات الرتخي�س املهني جلميع الوظائف يف اأ�س��واق راأ���س امل��ال املعتمدة 
م��ن الهيئ��ة، كم��ا مت �س��رح برنامج دعم املواطنني لت�س��هيل التحاقهم بقطاع را���س املال يف الدول��ة وحث اخلريجني املواطنني لال�س��تفادة من 
مزاي��ا الت��ي يوفره��ا مرك��ز التدريب. ونظم��ت هيئة االأوراق املالية بالتعاون مع �س��وق اأبوظبي ل��الأوراق املالية ندوة توعية للو�س��طاء واملحللني 

املاليني ناق�س��ت اأنواع البيع على املك�س��وف.
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اعتمد جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع م�س��اركة الهيئة مببادرة جمل���س ال�سباب القت�ساد امل�س��تقبل، وذلك بعد االطالع على تقرير 
ت�سم��ن اخت�سا���س املجل���س، والروؤية والر�س��الة املقرتحة له، والقي��م اخلا�سة به، واأهدافه، وهيكل��ه التنظيمي وت�س��كيله املقرتح، الذي ي�سم 
ممثل��ني ع��ن مكت��ب وزي��رة الدولة لل�س��باب، وجمل���س االإم��ارات لل�س��باب، ووزارة االقت�س��اد، وهيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع، والهيئ��ة العامة 
للطران املدين، وهيئة التاأمني ومهام اأع�ساء املجل���س واالأن�س��طة املقرتحة لعامي 2017 - 2018. ونظمت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع حلقة 
نقا�س��ية ع��ن حالة االأ�س��واق املالي��ة بدولة االإمارات، ومت خالل احللقة تقدمي ملحة ع��ن اأبرز اإجنازات الهيئة خالل الف��رتة املا�سية خ�سو�سًا 
م��ا يتعل��ق بتطوي��ر اأنظم��ة �سنادي��ق اال�س��تثمار، وال�س��وق االأويل، ومتطلب��ات احلوكم��ة، وتب��ووؤ مرات��ب متقدمة عل��ى موؤ�س��رات البنك الدويل 
املتعلق��ة بالتناف�س��ية، واإط��الق ا�س��رتاتيجية تطوي��ر �س��وق راأ���س امل��ال االإ�س��المي. ويف اإط��ار مب��ادرات امل�س��روع الوطن��ي لتوعية امل�س��تثمرين 
باالأ�س��واق املالي��ة- ال��ذي تنف��ذه هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع حتت �س��عار "ع��زز معلوماتك تنم��و ا�س��تثماراتك"- نظم��ت الهيئ��ة بالتعاون مع 
�س��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالي��ة ندوة توعوية عن " تكوين حمفظة االأ�س��هم والفرق بني امل�ساربة واال�س��تثمار يف �س��وق االأوراق املالية "، واألقت 
الن��دوة ال�س��وء عل��ى اأه��م املفاهي��م التي تت�س��ل بامل�سارب��ة واال�س��تثمار وكيفية تكوين حمفظة اأ�س��هم تاأخ��ذ بعني االعتبار العائ��د واملخاطرة 
واإمكاني��ة تو�س��يع املحفظ��ة لت�سم اأ�سوال اأخرى مثل ال�س��ندات وم�س��تقات ال�س��لع، وذلك بهدف الن��دوة االرتقاء باأداء امل�س��تثمرين واملتعاملني 

يف االأ�س��واق والعاملني ب�س��ركات الو�ساطة.

ونظ��م مرك��ز التدريب بهيئة االأوراق املالية وال�س��لع بدولة االإمارات دورة تدريبية بعنوان "املحافظ املالي��ة: اأدوات التقييم وحتليل املخاطر". 
ا�س��تعر�ستالدورة جمموع��ة من 
قواع��د اإدارة �سنادي��ق وحمافظ 
اال�س��تثمار مث��ل نظري��ة املحفظة 
وتخ�سي���س  احلديث��ة،  املالي��ة 
االأ�سول، وتنوع اال�س��تثمار. وملحة 
اال�س��تثمارات،  اإدارة  ع��ن  عام��ة 
اال�س��تثمار،  �سنادي��ق  واأن��واع 
�سنادي��ق  وا�س��رتاتيجيات 
املخاط��ر،  وتداب��ر  اال�س��تثمار، 
االأداء  ون�س��بة  االأداء،  وتقيي��م 
والتحليل. وقامت الهيئة بالتعاون 
مع فريق من املخت�سني يف كليات 
م�س��روع  باإع��داد  العلي��ا  التقني��ة 
لتاأهيل وترخي�س طالب وطالبات كلية اإدارة االأعمال للعمل يف قطاع ال�س��ركات املالية املرخ�سة باالأ�س��واق املالية يف الدولة اأثناء فرتة درا�س��تهم 

الكليات. يف 

وا�س��تعر�س جمل���س هيئة االأوراق املالية وال�س��لع اجلهود التي تبذلها الهيئة يف جمال التوعية من خالل "امل�س��روع الوطني لتوعية امل�س��تثمرين 
يف االأ�س��واق املالي��ة بالدولة" باأ�سا�س��يات وقواعد اال�س��تثمار يف االأوراق املالي��ة، والتعريف باالأنظمة والت�س��ريعات التي حتك��م عمليات الطرح 
يف ال�س��وق االأويل والت��داول يف ال�س��وق الثان��وي، وجتني��ب املتعامل��ني املخاطر املتعلقة باال�س��تثمار، واحل��ّد من احتماالت اخل�س��ارة التي تلحق 
خ�سو�س��ًا ب�سغ��ار امل�س��تثمرين وكذل��ك املبتدئني يف االأ�س��واق املالي��ة، وتقدمي املعلومات واالإر�س��ادات ال�سحيحة واللوائ��ح واالأنظمة اخلا�سة 

باحلوكمة واالإدارة الر�س��يدة الأع�ساء جمال���س اإدارات ال�س��ركات املدرجة وامل�س��وؤولني بها. 

ويف اجلزائ��ر، نظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�سة ومراقبتها، يف اإطار ن�س��اطات جمل�س��ها العلمي، ملتق��ى حول ”الطرق البديل��ة للتمويل 
ع��ن طري��ق ال�س��وق”، وذلك مب�س��اركة عدد من اخل��رباء املحلي��ني والدوليني وروؤ�س��اء املوؤ�س�س��ات العمومية واخلا�س��ة، املوؤ�س�س��ات امل�سدرة، 

البن��وك واملوؤ�س�س��ات املالي��ة العمومية واخلا�سة وكذل��ك ممثلي ال�س��احة املالية للجزائر.
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اأم��ا يف ال�س��عودية، فق��د اأك��دت هيئة ال�س��وق املالية اأنه��ا تتعامل مع املواقع التي تروج لن�س��اط )الفورك���س( عرب ثالثة م�س��ارات، يتمثل االأول 
يف توعي��ة العم��وم مبخالف��ة ه��ذه املواق��ع ومبخاط��ر اال�س��تثمار فيه��ا كم��ا اأن الهيئ��ة تعمل م��ع موؤ�س�س��ة النقد العرب��ي ال�س��عودي ملواجهة هذا 
الن�س��اط، حي��ث اأطلق��ت اجلهت��ان قب��ل اأ�س��ابيع حمل��ة توعوي��ة للتحذير م��ن التعامل م��ع املواقع غ��ر املرخ�سة واملواق��ع امل�س��بوهة التي تروج 
لال�س��تثمار امل��ايل اأو اال�س��تثمار يف االأوراق املالي��ة. ونظم��ت هيئ��ة ال�س��وق املالية ور�س��ة عمل بالتع��اون والتن�س��يق مع هيئ��ة التحقيق واالدعاء 
الع��ام مبنطق��ة الريا���س وبح�س��ور ع��دد م��ن املخت�س��ني يف الهيئتني، وقد ناق�س��ت ور�س��ة العمل خمالفات نظ��ام ال�س��وق املالية، واالإجراءات 
املعم��ول به��ا يف ه��ذا االإطار و�س��بل تطويرها وتبادل اخلربات ونقل التجارب ب��ني الهيئتني مبا يف ذلك ما يتعل��ق يف �سبط خمالفات التالعب 
والتظلي��ل يف ال�س��وق املالي��ة املن�سو���س عليه��ا يف امل��ادة التا�س��عة واالأربع��ني من نظام ال�س��وق املالي��ة، وخمالفات الت��داول بناًء عل��ى معلومة 
داخلي��ة املن�سو���س عليه��ا يف امل��ادة اخلم�س��ني م��ن نظ��ام ال�س��وق املالية، كم��ا جرى االطالع عل��ى االآلي��ة املتبعة ل��دى هيئة ال�س��وق املالية يف 
ر�س��د تل��ك املخالف��ات وتتبعه��ا، واإج��راءات اال�س��تدالل فيه��ا، وكذلك و�س��ائل االإثبات يف ه��ذه الق�ساي��ا، باالإ�ساف��ة اإىل جتربة هيئة ال�س��وق 
املالي��ة ال�س��ابقة يف رف��ع الدع��وى العامة يف تل��ك الق�سايا اأمام جلنة الف�سل يف منازع��ات االأوراق املالية. وعقدت هيئة ال�س��وق املالية ممثلة 
ب��اإدارة حوكم��ة ال�س��ركات م��ن وكالة الهيئة لل�س��ركات املدرجة واملنتجات اال�س��تثمارية و�س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية "ت��داول" حلقة عمل 
يف مقر الهيئة الرئي���س بعنوان "االلتزامات امل�س��تمرة على ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املوازية". كما قامت الهيئة بن�س��ر عدد من االأ�س��ئلة 
ال�س��ائعة اخلا�س��ة بنظ��ام ال�س��وق املالي��ة ونظ��ام ال�س��ركات ولوائحهم��ا التنفيذي��ة عل��ى موق��ع الهيئ��ة االإلكرتوين وذل��ك بهدف رفع م�س��توى 
الوع��ي والثقافة اال�س��تثمارية للم�س��اركني يف ال�س��وق م��ن م�س��تثمرين وم�سدرين ومقدمي خدمات االأوراق املالية؛ حيث ميث��ل الوعي والثقافة 
اال�س��تثمارية خط الدفاع االأول للحماية من املمار�س��ات غر العادلة اأو غر ال�س��ليمة. وت�س��اعد الثقافة اال�س��تثمارية يف فهم دور وم�س��وؤوليات 
كل م��ن اجله��ات التنظيمي��ة واملوؤ�س�س��ات املالي��ة. كم��ا اأن لثقاف��ة ووعي امل�س��تثمر وغره من امل�س��اركني يف ال�س��وق دورًا ايجابي��ًا يف الرفع من 

م�س��توى حوكمة ال�س��ركات يف ال�سوق املالية.

وعق��دت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية حلق��ة عم��ل بعن��وان )الئح��ة حوكمة ال�س��ركات التغ��رات وامل�س��تجدات( �س��عيًا لرفع م�س��توى التزام 
ووع��ي ال�س��ركات املدرج��ة باملتطلبات وامل�س��تجدات التنظيمية. وق��د ح�سر احللقة املنعقدة اليوم 36 �س��خ�سًا م��ن املخت�سني باأمور احلوكمة 
يف ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية. وعقدت هيئة ال�س��وق املالي��ة ملتقى توعوي موجه مل��دراء املطابقة وااللت��زام والتبليغ عن 
غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب لدى االأ�س��خا�س املرخ���س لهم. وتن��اول امللتقى موا�سيع ح��ول تقييم اململك��ة من قبل جمموع��ة العمل املايل 
)FATF(، وتقيي��م املخاط��ر، واحل�س��ابات اال�س��تثمارية، اإ�ساف��ة اإىل موا�سي��ع ذات �سل��ة بالتقاري��ر املقدمة م��ن االأ�س��خا�س املرخ�س لهم، 
 .)Cybersecurity( واملالحظ��ات املتكررة خالل الزيارات التفتي�س��ية، واختتمت اجلل�س��ة بعر�س ح��ول اللجنة الدائمة لتعزيز االأمن االإلك��رتوين
كم��ا ق��ررت الهيئ��ة ن�س��ر التعامي��م ال�س��ادرة عنها واملوجه��ة لل�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية عل��ى موقعه��ا االإلكرتوين، حيث 
يتي��ح ن�س��ر ه��ذه التعامي��م للجمه��ور االطالع عل��ى امل�س��تجدات التنظيمية التي تنظمه��ا الهيئة وما يرتت��ب عليها من التزامات على ال�س��ركات 

املدرجة، مما ي�س��هم يف رفع م�س��توى احلوكمة وزيادة الوعي للم�س��اركني يف ال�س��وق املالية.

وب��داأت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية العمل بنظام حماية امل�س��تثمر الذي طورته موؤخرًا، حيث يهدف اإىل زيادة م�س��توى ال�س��رعة والكفاءة 
يف معاجل��ة ال�س��كاوى والبالغ��ات واإنهاءه��ا وف��ق الط��رق النظامي��ة ع��رب م�س��ار اإلك��رتوين يرب��ط ب��ني الهيئ��ة وجمي��ع املتعامل��ني يف ال�س��وق 
)امل�س��تكي، االأ�س��خا�س املرخ���س له��م، و�س��ركة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية )تداول(، و�س��ركة مرك��ز االإيداع، وال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق 
املالي��ة، واالأمان��ة العام��ة للجان الف�سل يف منازعات االأوراق املالية(. واأطلقت هيئة ال�س��وق املالية وموؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي ووزارة 
التج��ارة واال�س��تثمار حمل��ة توعوي��ة للتحذي��ر م��ن التعام��ل م��ع املواق��ع االإلكرتوني��ة امل�س��بوهة الت��ي ت�س��وق لال�س��تثمار يف االأوراق املالية دون 
ح�سوله��ا عل��ى الرتاخي���س املطلوب��ة م��ن اجلهات ذات االخت�سا�س، مبا فيها ن�س��اط )الفورك���س(. كما عقدت هيئة ال�س��وق املالية ممثلة يف 
اإدارة حوكمة ال�س��ركات �س��ت حلقات العمل املوجهة الأع�ساء جمال���س اإدارة ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة يف ال�س��وق املالية، مب�س��اركة 280 
م��ن اأع�س��اء جمال���س اإدارة ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالية. وقد ناق�س��ت احللقات امله��ام الواجب القي��ام بها والتحدي��ات التي يواجها 

الع�س��و من��ذ الرت�س��ح لع�سوية جمل���س االإدارة اأو اأح��د جلانه حتى انتهاء ال��دورة، اإ�سافة اإىل تقدمي حاالت عملي��ة حول كل مرحلة. 

اأم��ا يف �س��وريا، وحت��ت عن��وان "االإب��الغ ع��ن م�س��ائل التدقي��ق الرئي�س��ية يف تقري��ر املدق��ق امل�س��تقل" اأقام��ت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالية 
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ال�س��ورية ور�س��ة عم��ل ح��ول املعي��ار الدويل اجلدي��د للتدقيق رق��م /701/. وتاأت��ي اأهمية الور�س��ة من جان��ب تطبيق املعي��ار اجلديد /701/ 
لتحقيق االن�س��جام واإمكانية املقارنة للتقارير املالية مع ال�س��ركات يف الدول االأخرى. كما مت تقدمي �س��رح عن اأ�س��باب التعديالت على هيكلية 
وم�سمون تقرير مدقق احل�س��ابات وفق املعيار اجلديد /701/ وم�س��ائل التدقيق الرئي�س��ية التي اأ�س��ار لها املعيار، كما مت تاأكيد اأهمية توعية 
امل�س��تخدمني لتجنب العواقب املحتملة للتف�س��ر اخلاطئ للم�س��ائل املهمة يف التدقيق، وم�س��اركة كافة اجلهات املعنية وال�س��ركات املدرجة يف 
�س��وق دم�س��ق لالأوراق املالية ومدققي احل�س��ابات اأو امل�س��تخدمني. و�سمن االإطار اال�س��رتاتيجي الإعادة البناء يف �س��ورية وديناميكية العالقة 
ب��ني موؤ�س��ر اأ�س��عار االأ�س��هم واأ�س��عار ال�س��رف وتقييم قدرة امل�سارف عل��ى حتمل خماط��ر التمويل، هي اأبرز حماور املوؤمت��ر العلمي االأول يف 
االإدارة والتموي��ل واالقت�س��اد ال��ذي نظمت��ه اجلامع��ة العربية الدولية اخلا�سة بالتعاون مع وزارة التعليم العايل يف فندق �س��راتون بدم�س��ق. 
وحر�س��ًا م��ن هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية على امت��الك �سب��اط االمتثال املر�س��حني لالعتماد يف �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة 
املالي��ة الكف��اءة املهني��ة الالزم��ة الأداء عمله��م، نّظم��ت الهيئ��ة دورًة تدريبي��ًة لتاأهي��ل ع��دٍد من �سّب��اط االمتث��ال املر�س��حني لالعتماد، حيث 
تناول��ت املحا�س��رات ع��ددًا م��ن املوا�سيع اأهمها اآليات واإجراءات العمل لدى �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالي��ة، واأهمية ودور الرقابة يف 
�س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية، اإ�سافة اإىل مهام وواجبات �سابط االمتثال. كما مت خالل الدورة عر�س االأنظمة والتعليمات اخلا�سة 
بعمل �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية. ونّظمت هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية ور�س��ة عمل بعنوان "االنتقال اإىل تطبيق املعيار 
ال��دويل IFRS 9"، وق��د ناق�س��ت حم��اور الور�س��ة اأ�س��باب ظه��ور املعيار ال��دويل IFRS 9 ومتطلب��ات االنتقال اإلي��ه ومنوذج خ�س��ائر االئتمان 
املتوقع��ة. وقام��ت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية بالتع��اون م��ع وهيئ��ة مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب ورابطة �س��ركات 
اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة مّت اإقام��ة دورة تدريبي��ة بعن��وان "مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب وعمل �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة 
املالي��ة "، حي��ث مت عر���س ع��دد م��ن املوا�سي��ع اأهمه��ا االإطار القان��وين ملكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب، ومتطلبات مكافحة غ�س��ل 
االأموال ومتويل االإرهاب يف �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية، وهيئة مكافحة غ�س��ل االأموال ومفهوم وحدة التحريات املالية، وا�س��تخدام 

قطاع الو�س��اطة املالية يف غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب.

ويف ُعم��ان، بداأ مرك��ز عمان للحوكمة واال�س��تدامة 
بتنظي��م  الع��ام  له��ذا  التدريبي��ة  براجم��ه  تنظي��م 
برناجم��ًا تدريبي��ًا اأع��د خ�سي�س��ًا لتنمي��ة مه��ارات 
مرك��ز  يب��داأ  وذل��ك  االإدارة،  جمال���س  �س��كرتر 
براجم��ه  تنظي��م  واال�س��تدامة  للحوكم��ة  عم��ان 
التدريبي��ة له��ذا الع��ام بتنظي��م برناجم��ًا تدريبي��ًا 
اأع��د خ�سي�س��ًا لتنمي��ة مه��ارات �س��كرتر جمال���س 
االإدارة، وذل��ك يف اإط��ار ال��دور ال��ذي يلعبه املركز 
القط��اع  موؤ�س�س��ات  ممار�س��ة  م�س��توى  لتعزي��ز 
اخلا�س ال�س��تيفاء اأحدث اأ�ساليب االإدارة الر�سيدة 
مب��ا ي�سم��ن لها ح�س��ن االأداء وتط��ور اأعمالها ومنو 
اأن�س��طتها، وياأت��ي اهتم��ام املرك��ز بتنظي��م برنامج 
خا�س حول �س��كرتر جمل���س اإدارة ال�سركات نظرا 
مل��ا ميثل��ه ه��ذا املن�س��ب م��ن اأهمي��ة باعتب��اره حلقة الو�س��ل ب��ني االإدارة التنفيذية وجمل���س االإدارة ال �س��يما يف ظ��ل التوجه القائ��م حاليا يف 
تنظيم اإدارة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة وفق متطلبات ميثاق احلوكمة اجلديد فقد بداأت ال�س��ركات بتطبيقه ب�س��كل اإلزامي منت�سف العام 
املن�سرم فهو يوجه ال�س��ركات نحو ا�س��تقاللية جمل���س اإدارة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة عن االإدارة التنفيذية وهو ما يتطلب �سرورة تفعيل 
دور �س��كرتر جمل���س االإدارة و�سرورة اإك�س��ابه املهارات الالزمة لتحقيق ذلك الدور. ونظم موؤ�س�س��ة اأخبار للتمويل االإ�س��المي )IFN ( ندوة 
حوارية بالتعاون مع الهيئة العامة ل�س��وق املال بفندق جراند ميلينيوم مب�س��قط حول فر�س جناح اخلدمات املالية الإ�س��المية بح�سور ممثلي 
ومتحدثني من اجلهات الت�س��ريعية والرقابية ل�س��وق التمويل االإ�س��المي و التاأمني التكافلي من القطاعني العامة واخلا�س. كما نظمت الهيئة 
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العام��ة ل�س��وق امل��ال برناجم��ني تدريب��ني ح��ول اأ�سا�س��يات االكتت��اب ومهارات التفك��ر االبداعي خالل الف��رتة من 22 - 24 اأغ�سط���س 2017 
مبدين��ة �سالل��ة، وذل��ك �سم��ن �سل�س��لة من الربامج التدريبي��ة التي تنظمها الهيئ��ة ممثلة بلجن��ة التدريب على اأعمال التاأمني وهي ت�س��تهدف 

الك��وادر الوطني��ة العامل��ة يف القط��اع به��دف 
ومهاراته��م  املعرفي��ة  مب�س��توياتهم  االرتق��اء 

الفنية.

كم��ا نظ��م مرك��ز عم��ان للحوكمة واال�س��تدامة 
ال�س��ركات  حوكم��ة  ميث��اق  ح��ول  عم��ل  ور�س��ة 
في��ه  �س��ارك  الر�س��يدة،  واحلوكم��ة  اجلدي��د 
واالإدارة  االإدارة  جمل���س  واأع�س��اء  رئي���س 
التنفيذي��ة ل�س��ركة فولتام��ب للطاق��ة . وت�سمن 
ال�س��ركات  اأهمي��ة  اإىل  التط��رق  الربنام��ج 
الإدارة  عليه��ا  تق��وم  الت��ي  واملب��ادئ  واالأ�س���س 
ا�س���س  وف��ق  االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات  �س��وؤون 
له��ا  ت�سم��ن  والت��ي  الر�س��يدة  االإدارة  معاي��ر 

مزاولة اأن�س��طة وم�س��ارات اآمنة حتقق اأف�سل م�س��تويات االأداء. ووفقا ل�س��ياق جدول اعمال الور�س��ة تعرف امل�س��اركون على اجلذور التاريخية 
لتاأ�سي���س ثقاف��ة احلوكم��ة وكي��ف اأنه��ا اأ�سبح��ت �سرورة تن�س��دها ال�س��ركة يف ت�س��ير �س��وؤونها االإدارية واملالي��ة مع ا�س��تعرا�س جتارب الدول 
الدولي��ة يف تفعي��ل اأ�س���س ومب��ادئ حوكمة ال�س��ركات واآثارها يف حت�س��ن م�س��توى اأدائه��ا وقدرتها على مواجه��ة التحديات واالأزم��ات وتقلبات 

االأ�سواق.

اأم��ا يف فل�س��طني، فق��د عق��دت هيئة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية موؤخرًا ور�س��ة عم��ل متخ�س�سة ح��ول املعاجلة املحا�س��بية لعق��ود التاأجر 
التمويل��ي وف��ق معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م )17(، وذل��ك يف مق��ر الهيئ��ة مبدينة البرة حيث ا�س��تهدفت الور�س��ة ع��دد من اأع�س��اء نقابة 
املحا�س��بني الفل�س��طينيني. و�س��اركت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية ممثلة بعدد من امل��دراء واملوظفني يف الربنامج التدريب��ي التخطيط 
اال�س��رتاتيجي وامل��ايل للم��دراء وال��ذي عق��د خ��الل الف��رتة م��ا ب��ني 16-14 / 03 / 2017، يف مدين��ة رام اهلل. كم��ا عقدت هيئة �س��وق راأ���س 
امل��ال الفل�س��طينية وبالتع��اون م��ع البن��ك ال��دويل ور�س��ة عم��ل متخ�س�س��ة هدف��ت اإىل عر���س ومناق�س��ة مالم��ح ت�س��ريعات مقرتح��ة من قبل 
الهيئ��ة بخ�سو���س ال�سك��وك االإ�س��المية وذل��ك �سم��ن �س��عي الهيئ��ة امل�س��تمر واملتوا�س��ل اإىل تطوي��ر االأط��ر القانوني��ة اخلا�س��ة بالقطاع��ات 
الت��ي ت�س��رف عليه��ا وحتدي��دًا لقط��اع االوراق املالي��ة وذلك متا�س��يًا مع اأح��دث التطورات وامل�س��تجدات الدولي��ة يف هذا ال�س��ياق. وتاأتي هذه 
الور�س��ة �سم��ن جمموع��ة م��ن االأن�س��طة الت��ي تنفذه��ا الهيئ��ة يف اإطار م�س��روع امل�س��اعدة الفنية املق��دم من البنك ال��دويل للهيئ��ة، والهادف 
اإىل تطوي��ر االأط��ر القانوني��ة والرقابي��ة اخلا�سة باأدوات التمويل اال�س��المي وحتديدًا ال�سكوك. وعقدت الهيئة ور�س��ة عم��ل متخ�س�سة حول 
املعاجل��ة املحا�س��بية لعق��ود التاأج��ر التمويل��ي وفق معيار املحا�س��بة الدويل رقم )17(، وذلك يف مق��ر الهيئة مبدينة البرة حيث ا�س��تهدفت 
الور�س��ة ع��دد م��ن اأع�ساء نقاب��ة املحا�س��بني الفل�س��طينيني. واعتمدت اللجن��ة التوجيهية لبن��اء اال�س��رتاتيجية الوطنية لل�س��مول املايل، وثيقة 
اال�س��رتاتيجية الوطني��ة لل�س��مول امل��ايل يف فل�س��طني، وذل��ك خ��الل اجتماعه��ا اخلام���س واخلتامي، حيث مت خ��الل االجتم��اع اعتماد مقرتح 
ت�س��كيل اللجن��ة الوطني��ة وال�س��روط املرجعي��ة له��ا والت��ي بدورها �س��تكلف باالإ�س��راف عل��ى تطبي��ق اال�س��رتاتيجية الوطنية لل�س��مول املايل يف 
فل�س��طني. حيث ت�سم اللجنة التوجيهية يف ع�سويتها 13 موؤ�س�س��ة من القطاعني العام واخلا�س وموؤ�س�س��ات املجتمع املدين وبقيادة م�س��رتكة 

من �س��لطة النقد وهيئة �س��وق راأ�س املال.

وعق��دت هيئ��ة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية يف مق��ر غرفة جت��ارة و�سناع��ة حمافظة غزة لقاءا مو�س��عا م��ع اأع�س��اء الهيئة العام��ة للغرفة، 
وح�س��ر اللق��اء ع��ددا كبرا من التجار واأ�سح��اب االعمال اأع�ساء الهيئ��ة العامة لغرفة جت��ارة و�سناعة حمافظة غزة.

و�س��هد اللق��اء تفاع��ال كب��را م��ن قبل اأع�س��اء الهيئة العام��ة لغرفة جتارة و�سناعة غزة من جهة وهيئة �س��وق راأ���س املال والوف��د املرافق لها 



35 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية34 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

م��ن جه��ة اأخ��رى، حي��ث مت االإجابة على ا�ستف�س��ارات وا�س��ئلة احل�سور حول الهيئة ودورها اال�س��رايف والرقابي وقطاعات �س��وق راأ���س املال. 
كما اختتمت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية اجلولة االوىل من م�س��ابقة حوكمة ال�س��ركات التي مت اإطالقها بالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل 
الدولي��ة يف اجلامع��ات الفل�س��طينية وبرعاي��ة االحت��اد الفل�س��طيني ل�س��ركات التاأم��ني، وذل��ك يف احتفالي��ات بروتوكولي��ة ج��رت يف مق��رات 
اجلامعات اخلم���س امل�س��اركة يف امل�س��ابقة وهي كل من جامعة برزيت وكلية فل�س��طني االأهلية اجلامعية واجلامعة العربية االأمريكية وجامعة 
فل�س��طني التقني��ة – خ�س��وري باالإ�ساف��ة اىل جامعة القد���س املفتوح��ة. ومت خالل االحتفالي��ات تكرمي املجموع��ات املتاأهلة من اجلولة االوىل 
عل��ى م�س��توى كل جامع��ة بح�سور الطلبة امل�س��اركني يف امل�س��ابقة اإ�ساف��ة اىل ممثلني عن كليات االقت�ساد والعلوم االإداري��ة وممثلني عن هيئة 

�س��وق راأ���س املال واالحتاد الفل�س��طيني ل�س��ركات التاأمني – راعي امل�س��ابقة و�سركات التاأمني. 

ويف قط��ر، عق��د املوؤمت��ر االأول حلوكم��ة ال�س��ركات برعاي��ة ر�س��مية م��ن هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة وبتنظيم من مرك��ز حوكم��ة وبدعم من 
ك��ربى البن��وك وال�س��ركات امل�س��اهمة العامة يف قطر. ومت خالل الفعاليات ت�س��ليط ال�سوء عل��ى "نظام حوكمة ال�س��ركات والكيانات القانونية 
املدرجة يف ال�س��وق الرئي�س��ية" و "نظام حوكمة ال�س��ركات يف �س��وق ال�سركات النا�س��ئة" ال�سادرين عن هيئة قطر لالأ�سواق املالية وا�ستعرا�س 

ممار�س��ات حوكم��ة ال�س��ركات عل��ى ال�سعي��د املحلي مع مقارنات دولية، اإىل جان��ب اأهم التجارب واأف�سل املمار�س��ات الدولية.

اأما يف الكويت، فقد اختتمت هيئة اأ�سواق املال فعاليات برناجمها التوعوي االأول لعام 2017 من خالل عقد ور�ستها التوعوية الثانية التي تناولت 
مو�سوع" موؤ�سرات االإنذار املبكر املرتبطة باأن�سطة االأوراق املالية". حيث تناولت الور�سة عدة حماور كان اأبرزها اأهمية وجود موؤ�سرات االإنذار 
املبكر واملوؤ�س��رات املرتبطة باالقت�ساد الكلي، واملوؤ�س��رات املرتبطة باملراكز املالية املجمعة لل�س��ركات املدرجة يف بور�سة الكويت لالأوراق املالية 
بن�س��اط  املرتبط��ة  واملوؤ�س��رات 
بور�س��ة الكوي��ت ل��الأوراق املالية، 
واملوؤ�س��ر القيا�سي العام.  وحر�سًا 
م��ن الهيئ��ة عل��ى عدم تاأخ��ر عقد 
العام��ة  اجلمعي��ات  اجتماع��ات 
املدرج��ة  ال�س��ركات  مل�س��اهمي 
له��م  املرخ���س  واالأ�س��خا�س 
وتقلي�س��ا  اال�س��تثمار،  و�سنادي��ق 
للموافق��ات واالإج��راءات الالزمة 
اجلمعي��ات،  تل��ك  اجتم��اع  لعق��د 
ع��دم  اإىل  الهيئ��ة  انته��ت  فق��د 
احلاج��ة الإ�س��دار موافقة م�س��بقة 
اجلمعي��ات  اأعم��ال  ج��دول  عل��ى 
العام��ة للكيان��ات امل�س��ار اإليها. كما اأعلن��ت الهيئة عدم احلاجة اإىل عر�س م�س��ودة البيانات املالية املرحلية املراجعة اأو م�س��ودة البيانات املالية 
ال�س��نوية املدقق��ة عل��ى الهيئ��ة، وتوؤك��د الهيئة على اأن موؤدى هذا التوجه هو اتب��اع منهج الرقابة الالحقة، ومن ثم التوافق مع املمار�س��ات املتبعة 
عامليا بهذا ال�س��اأن وهو ما يعنى ا�س��تمرار مراجعة الهيئة املتاأنية والدقيقة للبيانات املالية لل�س��ركات اخلا�سعة لرقابتها، دون اأن تتقيد يف ذلك 
مب��دى زمن��ي مع��ني، يتع��ني عليه��ا خالله اأن تنتهي في��ه من مراجعتها، وعل��ى اجلانب االآخر ا�س��تمرارية التحقق من ا�سطالع كل من جمل���س 

اإدارة ال�س��ركة ومراقبي ح�س��اباتها مب�س��ئولياتهم نحو �س��المة ودق��ة البيانات املالية، بح�س��بانهم اجلهات املكلف��ة قانونا بذلك.

 XBRL واختتمت هيئة اأ�س��واق املال الكويتية الربنامج التدريبي التوعوي اال�س��تثنائي وعنوانه )نظام االإف�ساح االلكرتوين با�س��تخدام لغة ال�
نظ��ام اإف�س��اح- ifsah(. وق��د ت�سم��ن ه��ذا الربنام��ج ثمانية ور���س عملٍ  توعوي��ة ت�سمنت فقرت��ني رئي�س��يتني: االأوىل خ�س�ست ال�س��تعرا�س 
XBRL ومزاياها ومدلوالتها، باالإ�سافًة اإىل  بيئ��ة االأعم��ال احلالي��ة لعملي��ات االإف�ساح واملعوقات التي تواجهها ، كم��ا ت�سمنت تعريفًا للغة ال���
امل�س��تهدفات الرئي�س��ية للم�س��روع ونطاق واآليات تطبيقه وكذلك مزاياه وفوائده العديدة بالن�س��بة لبيئة االأعمال وال�س��وق املايل الكويتي على 
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وج��ه العم��وم، ال�س��يما على �سعيد تعزيز مقومات ال�س��فافية واالإف�ساح عرب توفر نظامٍ  اآيل لالإف�ساح ع��ن خمتلف البيانات املطلوبة، وذلك 
م��ن خ��الل م��ا تق��وم به اللغة نحو توحيد اأ�س��كال مفاهي��م وعنا�سر االإف�ساح م��ن قبل كافة االأط��راف املتعاملة به و�سمان دق��ة تلك البيانات 
واإتاحته��ا يف التوقي��ت املطل��وب لكاف��ة املعنيني واملهتمني بها، االأمر الذي ي�س��اعد اأي�سًا يف خف�س اأعباء االلت��زام واملراجعة ملختلف االأطراف 
املتعامل��ة ب��ه. كم��ا دعت الهيئة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم اإىل احلر���س والتدقيق يف عالقات العمل اأو العمليات مع عمالء اأو موؤ�س�س��ات مالية 
تطب��ق  اأو  تطب��ق  ال  دول  م��ن 
تو�سي��ات  كاٍف  غ��ر  ب�س��كل 

جمموع��ة العمل املايل. 

هيئ��ة  عق��دت  لبن��ان،  ويف 
االأ�س��واق املالي��ة بالتعاون مع 
احتاد هيئ��ات االأوراق املالية 
تدريبي��ا  برناجم��ا  العربي��ة 
اجلرائ��م  “مكافح��ة  ح��ول 
املالي��ة”  االأ�س��واق  يف  املالي��ة 
 ،  Monroe ال���  فن��دق  يف 
ب��روت. ويف م�س��ر، نظم��ت 
الهيئة العام��ة للرقابة املالية 
يف  متخ�س���س  برنام��ج 
ت�س��ريعات �س��وق امل��ال لق�س��اة املحاكم االقت�سادية، �س��ارك به على مدى يوم��ني عدد كبر من ال�س��ادة الق�ساة، خا�سة واأن الهيئة ت�سرت�س��د 
باأح��كام املحاك��م االقت�سادي��ة عن��د اإعدادها مل�س��روعات تعديالت القوان��ني واللوائ��ح التنفيذية املنظمة ملختلف االأن�س��طة املالي��ة. كما وقعت 
الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة اإع��الن حقوق امل�س��تثمرين ال��ذى اأعدته اجلمعي��ة امل�سرية خل��رباء اال�س��تثمارCFA Society Egypt ، دعمًا 
ملب��ادرة "اع��الء حق��وق امل�س��تثمر" الت��ي تطلقه��ا اجلمعي��ة يف م�سر بالتزام��ن مع العديد م��ن دول العامل، حي��ث تهدف هذه املب��ادرة العاملية 

لرف��ع الوع��ي وتوحيد خرباء اال�س��تثمار من اأج��ل االلتزام بو�سع م�سالح امل�س��تثمرين قب��ل غرها من االعتبارات.

ونظ��م معه��د اخلدم��ات املالي��ة التاب��ع للهيئة ور�س��ة عمل تعريفية ح��ول املعاير امل�سري��ة للتقييم العقاري مب�س��اركة اأكرث من مئ��ة من ممثلي 
ال��وزرات والهيئ��ات العام��ة واملوؤ�س�س��ات املالي��ة يف م�سر، وقد ناق�س��ت الور�س��ة قرار جمل���س الوزراء ال�س��هر املا�سي باإل��زام وحدات اجلهاز 
االإداري للدول��ة وال�س��ركات العام��ة بتطبي��ق املعاي��ر امل�سرية للتقيي��م يف املجالني املايل والعقاري والذي ي�س��تهدف تعزي��ز مو�سوعية اأعمال 
التقيي��م وزي��ادة الثق��ة فيه��ا اإ�ساف��ة اإىل احلد من الف�س��اد ولتتبنى مرجعي��ة موحدة يف م�سر يلتزم به��ا كل من يقوم بالتقيي��م. ودعت الهيئة 
العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سرية �س��باب اجلامعات مبق��ر الهيئة بالقرية الذكية جلل�س��ة حوارية بعنوان " مبادرة الهيئة العام��ة للرقابة املالية 
للتوعي��ة املالي��ة لل�س��باب " متثل مائدة م�س��تديرة لفتح حوار معهم وا�ست�س��راف افكارهم واآرائهم فيما يعرفون��ه وينتظرونه من القطاع املايل 
غ��ر امل�س��ريف، لالهت��داء ب��ه يف اإع��داد خط��ة توعي��ة ناجحة ت�س��هم يف زيادة وع��ى ومهارة وق��درة ال�س��باب لي�سبح��وا "رواد اأعم��ال وتنمية 
م�س��روعات" ناجح��ني يف امل�س��تقبل القري��ب. كم��ا �س��اركت الهيئ��ة يف برنام��ج تدريب��ي نظمت��ه موؤ�س�س��ة التمويل متناه��ي ال�سغ��ر الربيطانية 
والت��ي تع��د اأح��د املنظم��ات الدولي��ة املهتم��ة بالتمويل متناهي ال�سغ��ر وتدريب الكوادر الب�س��رية من خمتلف دول الع��امل يف هذا املجال. وقد 
ناق���س الربنامج درا�س��ة حاالت عملية ملن�س��اآت تعمل يف جمال التمويل متناهي ال�سغر مع الرتكيز على ا�س��تدامة هذه املن�س��اآت يف ممار�س��ة 

ن�س��اطها، كما مت مناق�س��ة اأثر ا�س��تخدام نظم املدفوعات االإلكرتونية احلديثة على ال�س��مول املايل.

وح��ذرت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة من خماطر دعوات االن�س��ياق وراء العمالت الرقمي��ة – االفرتا�سية – وما يرتب��ط بها من معامالت 
يف �س��وء اأنه��ا غ��ر خا�سع��ة لرقاب��ة اأي جه��ة داخل م�سر، وت�س��كل حتاي��اًل عل��ى املنظوم��ة النقدية الر�س��مية اخلا�سع��ة للرقابة وم��ا يرتبط 
به��ا م��ن قوان��ني مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال. ويف املغ��رب، وعلى اأث��ر بع�س املق��االت التي �س��درت موؤخ��را يف ال�سح��ف الوطنية معلن��ة اأن عددا 
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م��ن من�س��ات التب��ادل االإلك��رتوين يف املغ��رب 
البيتكوي��ن  بعمل��ة  التعام��ل  تقب��ل  اأ�سبح��ت 
واخلدم��ات،  ال�س��لع  ل�س��راء  كو�س��يلة   Bitcoin

ح��ذرت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل من 
ا�س��تعمال ه��ذا الن��وع م��ن العم��الت، م�س��رة 
اإىل اأن مث��ل ه��ذه االإعالنات قد توؤدي اإىل خلق 
ال�س��لطات  اأن  موهم��ة  العم��وم،  ل��دى  التبا���س 
االفرتا�سي��ة  العم��الت  ه��ذه  تعتم��د  النقدي��ة 
املغربي��ة  الهيئ��ة  نظم��ت  كم��ا  اأداء.  كو�س��يلة 
ل�س��وق الر�س��اميل بال�س��راكة م��ع كلي��ة العل��وم 
القانوني��ة واالقت�سادي��ة واالجتماعي��ة الرباط 

– اأك��دال لق��اءا م��ع الطلب��ة حول مو�سوع "�س��وق الر�س��اميل املغربية: ا�س��تغالها واآف��اق تطويرها". وقد �س��ارك، اإىل جانب الهيئ��ة املغربية كل 
م��ن بور�س��ة ال��دار البي�ساء، الوديع املرك��زي ماروكلر Maroclear، اإ�سافة اإىل عدد م��ن اجلمعيات املهنية.

خامسًا: التعاون الدولي
ا�س��تمرت هيئ��ات االأوراق املالي��ة االأع�س��اء باالحت��اد بتعزي��ز دوره��ا الفاع��ل عل��ى امل�س��توى ال��دويل، حي��ث اتخ��ذت خ��الل ع��ام 2017 عدة 
 FSB اإج��راءات به��ذا املج��ال، فف��ي االأردن، وقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة مذك��رة تفاه��م م��ع جمل���س اخلدم��ات املالي��ة يف جن��وب اإفريقي��ا
به��دف اإيج��اد جم��االت تع��اون بناءة ومثمرة ب��ني الطرفني مبا يخدم حتقي��ق االأهداف التنظيمية امل�س��رتكة ويعزز دور الت�س��ريعات يف حماية 
امل�س��تثمرين يف البلدي��ن. اأم��ا يف االإمارات، فقد وقعت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع ومركز ال�س��ارقة للتحكي��م التجاري الدويل مذكرة تفاهم 
ت�س��تهدف تب��ادل اخل��ربات وتعزي��ز التع��اون يف جماالت اأ�س��واق امل��ال و�سناعة اخلدم��ات املالية وف���س املنازعات ع��ن طري��ق التحكيم. كما 
وقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع مذكرة تفاهم مع الهيئة االأوروبية لالأوراق واالأ�س��واق املالية )ESMA( ت�س��تهدف تب��ادل املعلومات حول 
االلتزام امل�س��تمر لدور املقا�سة ف���ي دولة االإمارات العربية املتحدة، والتي تخ�سع لرقابة واإ�س��راف هيئة االأوراق املالية وال�س��لع، مبا ي�سمن 

االع��رتاف الفني والقانوين ب�س��ركات املقا�سة املوؤ�س�س��ة يف االأ�س��واق املحلية بالدولة.  

ووقعت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع وجمل���س االإمارات للتوازن بني اجلن�س��ني مذكرة تفاهم من اأجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف جهود الدولة 
الهادفة لتحقيق التوازن بني اجلن�س��ني، من خالل العمل على رفع م�س��اركة املراأة يف جمال���س اإدارات ال�س��ركات امل�س��اهمة يف االأ�س��واق املالية، 
وفقًا للموؤ�س��رات الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة. و�س��اركت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف امللتقى ال�س��نوي 2017 لال�ستثمار، وقد �سم 
جناح الهيئة يف امللتقى عدد من املواد الفيلمية والرقمية واملطبوعات التعريفية لربامج الهيئة واأن�س��طتها. كما قامت الهيئة بتنظيم عدة ندوات 
ق�سرة لتعريف احل�سور بقواعد التداول يف ال�س��وق املايل وكذلك برامج التدريب وترخي�س الراغبني يف العمل يف االأ�س��واق املالية، وا�س��تملت 

على م�س��ابقات مت خاللها تقدمي جوائز للم�س��اركني.

واأعلنت منظمة ال�)IOSCO( تاأييد طلب هيئة االأوراق املالية وال�سلع با�ست�سافة وتنظيم دولة االإمارات العربية املتحدة اجتماع املوؤمتر ال�سنوي 
لل�"اأيو�س��كو" 2020، وتع��د ه��ذه ه��ي امل��رة االأوىل يف املنطقة التي ت�س��ت�سيف فيها اإحدى دول جمل���س التع��اون اخلليجي اجتم��اع املنظمة الدولية 
لهيئ��ات االأوراق املالي��ة، وذل��ك تقديرًا للمكانة الرائدة التي حتظى بها القيادة احلكيمة للدول��ة ولل�سدارة التي تتبواأها دولة االإمارات على كافة 
املوؤ�س��رات العاملي��ة. و�س��اركت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع يف فعاليات ملتق��ى االأوراق املالية ال��ذي نظمه بنك HSBC ، والذي �س��ارك فيه عدد 
م��ن اجله��ات التنظيمي��ة واالأ�س��واق املالي��ة واملوؤ�س�س��ات املالي��ة يف املنطقة. حيث مت ا�س��تعرا�س ال��دور الذي تقوم ب��ه الهيئة يف االرتقاء بال�س��وق 
املايل، واالأنظمة التي �سدرت لدعم التوجه نحو االأخذ بنموذج املوؤ�س�س��ات ذاتية التنظيم )SRO(، وكذلك اخلطة اال�س��رتاتيجية للهيئة، واأبرز 

املب��ادرات الت��ي قام��ت بها الهيئ��ة على �سعيد التوافق مع املعاير الدولية املو�سوعة من قبل املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )اأيو�س��كو(.
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و�س��اركت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف موؤمتر »يورومني االإمارات ال�س��ارقة 2017« الذي انطلقت، وذلك مب�س��اركة 35 متحدثًا من �سانعي 
ال�سيا�س��ات االقت�سادي��ة واال�س��رتاتيجيني املتخ�س�س��ني يف قطاع��ات التموي��ل واال�س��تثمار والت�س��ريعات املالي��ة، ومديري حمافظ اال�س��تثمار 
م��ن القطاع��ني الع��ام واخلا���س م��ن االإم��ارات، وع��دد م��ن دول الع��امل، وبح�سور اأك��رث م��ن 350 متخ�س�س��ًا يف االقت�س��اد واال�س��رتاتيجية 

واالبت��كار. كما وقع كل من هيئة االأوراق املالية 
املتح��دة  العربي��ة  االإم��ارات  واحت��اد  وال�س��لع 
لك��رة الق��دم مذك��رة تفاهم ته��دف اإىل تعزيز 
التع��اون بينهم��ا يف جم��االت االإدارة الر�س��يدة 
الفن��ي  والدع��م  امل�س��ورة  وتق��دمي  واحلْوكم��ة، 
فيم��ا يخ���س عمليات االندماج بني املوؤ�س�س��ات 
اإىل  الرامي��ة  اجله��ود  وتعزي��ز  الريا�سي��ة، 
الدف��ع باجتاه حت��ول املوؤ�س�س��ات الريا�سية اإىل 
�س��ركات م�ساهمة عامة. واأبرمت هيئة االأوراق 
املالية وال�س��لع و�س��لطة تنظيم اخلدمات املالية 
التابع��ة ل�س��وق اأبوظب��ي العاملي مذك��رة تفاهم 
االبت���كار  ودع��م  التع��اون  تعزي��ز  اإىل  ته��دف 

املايل مبا من �س��اأنه تلبية احتياجات االأ�س��واق املالية ف���ي الدولة.

وقع��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع اتفاقا مع �س��ركة "زيروك���س" بغر���س تطوير نظام جدي��د للخدمات االأ�سا�س��ية للهيئة، بحي��ث يغطي كافة 
اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا قطاعات العم��ل بالهيئة واالإدارات الفنية حتديدًا مث��ل الرقابة والرتخي�س واالإ�س��دار والتنفيذ.

و�س��يتم تطوي��ر النظ��ام بوا�س��طة �س��ركة "زيروك���س" التي �ست�س��تعني يف اإع��داده باإحدى كربى ال�س��ركات العاملي��ة املتخ�س�س��ة يف اإعداد هذه 
االأنظم��ة وهي �س��ركة "اأوبن تيك�س��ت" Open Text. و�س��اركت الهيئة يف "موؤمتر ال�س��ارقة الدويل الث��اين لالقت�ساد االإ�س��المي" الذي نظمته 
جامعة ال�س��ارقة من خالل عر�س مو�سوع "ا�س��رتاتيجية تطوير �س��وق راأ���س املال االإ�س��المي" التي اأطلقتها الهيئة موؤخرا، والتي ت�س��مل الدور 
الرقاب��ي للهيئ��ة )ت�س��ريعات و�سالحي��ات(- دور اجلهات ذاتية التنظيم )االأ�س��واق املالية(- التحديات. اأما يف ال�س��عودية، فق��د وقعت هيئة 
ال�س��وق املالي��ة مذك��رة تفاه��م مع جامعة االأمر �س��لطان، حيث ته��دف هذه املذكرة لو�سع اإطار عم��ل للتعاون ب��ني الهيئة واجلامعة يف جمال 
البح��وث والدرا�س��ات، وتطوي��ر امل��واد التعليمي��ة، والتدري��ب التع��اوين وتب��ادل اخل��ربات يف املج��االت املتعلق��ة بال�س��وق املالي��ة. و�س��در قرار 
جمل���س ال��وزراء باملوافق��ة عل��ى ان�سم��ام هيئة ال�س��وق املالية اإىل جمل���س اخلدمات املالية االإ�س��المية، وتكم��ن اأهمية ع�سوي��ة الهيئة يف هذا 
املجل���س يف اأن��ه �س��ي�سيف مزاي��ا الأداء الهيئ��ة ملهماتها وم�س��وؤولياتها والتي بدورها �ستنعك���س اإيجابًا على ال�س��وق املالي��ة يف اململكة. ومن اأهم 
ه��ذه املزاي��ا: توج��ه جمل���س اخلدم��ات املالية االإ�س��المية يف خطت��ه اال�س��رتاتيجية لل�س��نوات القادمة اإىل ما يهم االأ�س��واق املالية اال�س��المية 
م��ن حي��ث املب��ادئ االإر�س��ادية، كال�س��فافية، واالإف�س��اح للمنتجات يف هذه االأ�س��واق، ورعاية برام��ج التوعية امل�س��رتكة بني املجل���س واملنظمة 

الدولي��ة لهيئات االأوراق املالية "اآيو�س��كو". 

وقع��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية والهيئة العامة لال�س��تثمار مذك��رة تعاون تهدف اإىل و�سع اإط��ار عمل للتعاون ب��ني اجلهتني عند اإعداد 
التعليم��ات املنظم��ة واملعاي��ر اخلا�س��ة بتمل��ك امل�س��تثمرين االأجان��ب غر املقيمني ح�س�سًا ا�س��رتاتيجية يف راأ���س مال ال�س��ركات املدرجة يف 
ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية، حيث تاأتي هذه اخلطوة امتدادًا للتن�س��يق امل�س��تمر ب��ني الهيئتني والأهمية حتقيق درجة عالية م��ن التعاون مبا يكفل 

توف��ر احلماي��ة والعدال��ة للمتعاملني يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية، وتعزيز البيئة اال�س��تثمارية يف اململكة العربية ال�س��عودية ب�س��كل عام.

ويف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ب�س��لطنة عمان، وقعت الهيئة وهيئة االأ�س��واق املالية يف بروناي دار ال�س��الم على مذك��رة تفاهم بهدف تبادل 
املعلوم��ات وحتقي��ق التع��اون امل�س��رتك وحتدي��د جم��االت التعاون ب��ني الهيئت��ني. كما �س��اركت الهيئ��ة يف االجتماع ال�س��نوي ملجل���س اخلدمات 
املالي��ة االإ�س��المية IFSB وال��ذي عق��د يف ماليزي��ا خالل اإبريل اجلاري مب�س��اركة وا�س��عة من ممثل��ي اجلهات الرقابية والت�س��ريعية الأ�س��واق 
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اخلدم��ات املالي��ة االإ�س��المية العاملي��ة. وان�سمت الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال لع�سوية هيئة املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�س��ات املالية االإ�س��المية 
"اأي��ويف" كع�س��و ممث��ل جله��ة اإ�س��رافية ورقابي��ة، وياأت��ي مم��ا �سي�س��هم يف تعزي��ز فه��م وتطبي��ق ه��ذه املعاي��ر يف ظ��ل حداث��ة القط��اع امل��ايل 
اال�س��المي يف ال�س��لطنة، وكذل��ك تب��ادل اخل��ربات واملعارف، 
حي��ث اأن حداثة هذا القطاع يف ال�س��وق املحل��ي يتطلب اإ�سدار 
م��ن  الت��ي  واملعاي��ر،  وال�سواب��ط  الت�س��ريعات  م��ن  العدي��د 
املوؤم��ل اأن ت�س��ارك املنظم��ة يف تق��دمي خمتل��ف اأ�س��كال الدعم 
التكاف��ل،  ل�سناع��ة  التنفيذي��ة  الالئح��ة  كتطوي��ر  وامل�س��اندة، 
وتق��دمي م��ا ي�س��تلزمه ذل��ك م��ن ا�ست�س��ارات ودورات تدريبية 
للع����املني يف الهيئ��ة، وم��ا ق��د ي�س��تجد الحق��ا م��ن طلب��ات من 
وقع��ت  قط��ر،  ويف  التك����������افل.  �سن�����اعة  يف  العامل��ني  قب��ل 
هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة يف مدين��ة تون���س مذك��رة تفاهم 
م��ع نظرته��ا هيئ��ة ال�س��وق املالية التون�س��ية، ج��اء ذلك خالل 
االجتماع ال�س��نوي احلادي ع�س��ر ملجل�س احتاد هيئات االأوراق 
املالي��ة العربي��ة. وته��دف املذك��رة اإىل و�س��ع اإط��ار للتعاون ب��ني الهيئتني وت�س��هيل تبادل املعلوم��ات بينهما الإنف��اذ و�سمان االلت��زام بالقوانني 

واالأنظم��ة املتعلقة باالأوراق املالية. 

ويف الكوي��ت، مت تزكي��ة دول��ة الكويت ممثلة بهيئة اأ�س��واق املال لرئا�س��ة الفريق خالل اجتماع املنتدى ال�س��نوي املنعقد يف اإ�س��طنبول يف العام 
2016، حي��ث با�س��ر فري��ق تنمي��ة االأ�س��واق التاب��ع ملنت��دى اأ�س��واق امل��ال يف اللجن��ة الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتج��اري ملنظم��ة التعاون 

االإ�س��المي )COMCEC( مهام��ه ه��ذا الع��ام باإع��داد م�س��روع بحث��ي بع��د اعتماد املو�س��وع من قب��ل املنظمة، وتع��د هذه اللجن��ة واحدة من 
اللجان االأربع املنبثقة عن منظمة التعاون االإ�س��المي )OIC( والتي تعنى باملوا�سيع االقت�سادية والتجارية للدول االإ�س��المية. وقرر جمل���س 
اإدارة املنظمة الدولية لهيئات اأ�س��واق املال )االي�س��كو( قبول ان�سمام دولة الكويت ممثلة بهيئة اأ�س��واق املال ب�سفة ر�س��مية لع�سوية املنظمة 
الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة )االأي�س��كو( بع��د ا�س��تيفاء الهيئ��ة ملتطلب��ات ع�سوي��ة املنظمة. وق��د مت التوقيع عل��ى مذكرة التفاه��م متعددة 
االأط��راف خ��الل مرا�س��م االن�سمام �سمن فعاليات اأعمال االجتماع ال�س��نوي الثاين واالأربعون للمنظمة، والذي انعق��د يف مدينة مونتيغو باي 
يف جمهوري��ة جاماي��كا. كم��ا وقع��ت هيئة اأ�س��واق املال على مذكرة تفاهم ب�س��اأن التن�س��يق والتعاون مع وزارة التج��ارة وال�سناعة يف عدد من 
املج��االت لتحقي��ق االن�س��جام والتكام��ل يف اآليات العمل واإجراءاته بني اأجه��زة الدولة وتخفيف��ًا لالأعباء االإجرائية على جمه��ور املتعاملني يف 

ه��ذا املج��ال، وحتقيق��ًا لرقاب��ة فاعلة و�سمانًا الإجن��از االأعمال على اأكمل وجه ومب��ا يكفل الو�سوح وال�س��فافية واالن�سباط.

عل��ى  املالي��ة  للرقاب��ة  العام��ة  الهيئ��ة  وقع��ت  فق��د  ويف م�س��ر، 
بروتوك��ول تب�س��يط االإج��راءات م��ع الهيئ��ة العام��ة لال�س��تثمار 
واملناط��ق احل��رة، حي��ث ت�سم��ن االتف��اق زي��ادة اخت�سا�س��ات 
مكت��ب هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة بالهيئ��ة العام��ة لال�س��تثمار الإنهاء 
املعامالت املتعلقة باأ�س��هم التاأ�سي���س وزيادة راأ���س املال، واإتاحة 
الربامج والو�س��ائل واالأدوات الالزمة للربط االلكرتوين بني كال 
الطرف��ني، اإ�ساف��ة اإىل تب��ادل م�س��روعات الت�س��ريعات املقرتحة 
ذات االخت�سا�س امل�س��رتك الإبداء الراأي ب�س��اأنها. وبداأت الهيئة 
العام��ة للرقاب��ة املالي��ة يف تنفي��ذ م�س��روع تعاون فني م��ع البنك 
االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية لدرا�س��ة متطلبات ا�س��تحداث 
اأدوات دي��ن ق�سرة االأجل يف �س��وق املال مب�س��ر، وذلك بهدف 

ا�س��تكمال منظومة االأوراق واالأدوات املالية املتاحة.
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ورحب��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة باملب��ادرة العاملي��ة لل�س��مول املاىل الت��ى اأطلقه��ا البنك الدوىل مع االحت��اد الدوىل لالت�س��االت والتى 
اأعل��ن ع��ن اأنه��ا �س��رتتكز على ثالث��ة دول منوذجية من بينه��ا م�سر. كما وقع��ت الهيئة العام��ة للرقابة املالية وال�س��ركة امل�سرية لال�س��تعالم 
االئتم��اين )I-Score( عق��د ب�س��اأن اإن�س��اء واإدارة �س��جل ال�سمان��ات املنقول��ة وذل��ك بح�سور ممثل��ي من موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولية وعدد من 
قي��ادات كل م��ن وزارة اال�س��تثمار والتع��اون ال��دويل والهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة. ووقع��ت الهيئ��ة مذك��رة تفاهم م��ع االأكادميي��ة العربية 
للعل��وم والتكنولوجي��ا والنق��ل، وتن���س املذكرة على عمل لقاءات تعريفية عن الهيئة وان�س��طتها بالت�س��يق مع فريق عم��ل اإدارة التوعية بكليات 
االأكادميي��ة، والرتتي��ب الإج��راء حما�سرة �س��هرية مبقر االكادميي��ة لالن�س��طة املتخ�س�سة التى ت�س��رف عليها الهيئة وامل�س��اركة بامل�س��روعات 

ال�سغرة الت��ى تعدها االأكادميية. 

 اأم��ا يف لبنان، فقد وقعت هيئة االأ�س��واق املالية مذكرة تفاهم 
م��ع جلنة مراقب��ة هيئات ال�سم��ان تتعلق بتعزي��ز التعاون فيما 
ب��االأدوات  تخت���س  الت��ي  الرقابي��ة  االأعم��ال  وتنظي��م  بينهم��ا 
دب��ي  �س��لطة  ووقع��ت  التاأم��ني.  منتج��ات  يف  ال��واردة  املالي��ة 
للخدم��ات املالي��ة مذك��رة تفاه��م م��ع هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة 
اللبناني��ة بغي��ة تعزيز تب��ادل املعلومات والتعاون حول امل�س��ائل 

االإ�س��رافية، وتقوي��ة العالقات القائمة بني كال ال�س��وقني. 

�سم��ان  اأج��ل  وم��ن  التع��اون  تعزي��ز  �س��ياق  ويف  املغ��رب،  ويف 
حماي��ة امل�س��تثمرين وتعزيز النزاهة وال�س��فافية وح�س��ن �س��ر 
العمل يف االأ�س��واق املالية املعنية، وقعت الهيئة املغربية ل�س��وق 
الر�س��اميل واملجل���س االإقليمي لالدخار العام واالأ�س��واق املالية 

التاب��ع لالحت��اد النق��دي لغ��رب اأفريقي��ا ي��وم 27 فرباي��ر، 2017 يف اأبيدج��ان، اتفاقي��ة خا�س��ة بتق��دمي امل�س��اعدة التقني��ة. كم��ا مت التوقي��ع 
عل��ى مذك��رة تفاه��م ب��ني كل م��ن الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل وجلن��ة ال�س��وق املالية الغاني��ة، حتدد اإطار التع��اون الثنائ��ي والتبادل بني 
املوؤ�س�س��تني. وتهت��م املذك��رة بالتوفي��ق ب��ني االأ�س��واق املالي��ة للبلدي��ن خا�س��ة يف جماالت متويل املق��اوالت ال�سغرى واملتو�س��طة عرب االأ�س��واق 
املالي��ة، وتاأهي��ل مهني��ي ال�س��وق، والنهو���س بالثقاف��ة املالي��ة للمدخرين وت�س��جيع اال�س��تثمارات العابرة للح��دود بني املغرب وغان��ا والنهو�س 
 ،)IFREFI(بالتمويل امل�س��تدام. و�س��اركت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل يف الدورة ال�ساد�س��ة ع�س��رة للمعهد الفرانكفوين للتنظيم املايل
الت��ي عق��دت يف ليربفي��ل بالغاب��ون، حت��ت عن��وان احل��وار م��ع ال�س��احة املالي��ة. وتناول��ت ه��ذه ال��دورة ال�ساد�س��ة ع�س��رة مب�س��اركة ع��دد من 
ال�س��خ�سيات البارزة يف العامل االقت�سادي واملايل، اأ�س��ئلة يف �سلب اقت�ساد الدول االأع�ساء مثل مكانة ال�س��وق املالية يف متويل االقت�سادات 
والنم��و االقت�س��ادي، وخمتلف و�س��ائل متويل االقت�ساد، واالكتتاب العام واإن�س��اء القي��م والق�سايا املتعلق��ة بالت�سنيف االئتماين وغر املايل.
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بني الهيئات العربّية يف خمتلف املجاالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل االقت�سادي العربي وحت�س��ني امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جماالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف االأ�س��واق واالرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت االأمانة العامة لالحت��اد بالعديد من 

االأعمال واالأن�سطة خالل عام 2017 حيث ميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

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

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

ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد اعداد م�سودة ملذكرة تفاهم متعددة االأطراف بني الهيئات االأع�ساء باالحتاد تهدف اإىل تعزيز التعاون بني الهيئات 
العربية يف جمال تطبيق الت�سريعات النافذة و�سمان اإلتزام اجلهات املرتبطة باأ�سواق راأ�س املال بالقوانني واالأنظمة ومبا يحقق العدالة وال�سفافية، 
وخا�سة فيما يتعلق بك�س��ف املمار�س��ات غر امل�س��روعة والتالعب باأ�س��واق راأ���س املال وتبادل املعلومات ب�س��اأن املخاطر واجلرائم االإلكرتونية. كما 
ته��دف اإىل تب��ادل املعلوم��ات واخلربات يف جماالت تطبيق مبادئ احلوكمة ومبادئ البنية التحتي��ة املالية، وكذلك التدريب  وتبادل اخلربات ورفع 
كف��اءة االأ�س��خا�س املرخ���س له��م لتعزيز مبادئ النزاه��ة واملهنية كما و�سعت م�س��ودة االتفاقية اإطار عام للتعاون ب��ني اأع�ساء االحتاد يف جماالت 
مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب وقد مت خالل عام 2017 عر�س املذكرة على ال�سادة اأع�ساء االحتاد واأخذ مالحظاتهم على املذكرة بنظر 

االعتبار واإعادة �سياغة املذكرة ب�سكلها النهائي متهيدًا التخاذ االإجراءات الالزمة لتوقيعها ح�سب االأ�سول.

2( بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية وربطها باملوقع االإلكرتوين لالحتاد:

قامت االأمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد بالتح�سرات الالزمة الإن�ساء قاعدة بيانات للدرا�سات واالإ�سدارات لدى الدول االأع�ساء 
باالحتاد واإتاحتها للمهتمني من خالل املوقع االإلكرتوين لالحتاد، وذلك بعد ت�سنيفها واجراء ما يلزم لتحديثها ب�سكل م�ستمر.

3( امللتقيات والندوات:

العام��ة لالحت��اد خ��الل  االأمان��ة  قام��ت 
ال�س��نوي  املنت��دى  بتنظي��م   2017 ع��ام 
حوكم��ة  تعزي��ز  ح��ول  للحوكم��ة  الث��اين 
ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات املالي��ة يف الدول 
جمال���س  م��ع  اجل�س��ور  بن��اء  العربي��ة: 
االإدارات وذل��ك بالتع��اون م��ع �سن��دوق 
التع��اون  ومنظم��ة  العرب��ي  النق��د 
االقت�س��ادي والتنمية OECD وموؤ�س�س��ة 
اأع�س��اء  ومعه��د   IFC الدولي��ة  التموي��ل 
جمال���س اإدارات يف دول جمل���س التعاون 
ال�س��نوي  املنت��دى   GCCBDI اخلليج��ي 
"تعزي��ز حوكم��ة  الث��اين للحوكم��ة ح��ول 
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ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات املالي��ة يف ال��دول العربي��ة: بناء اجل�س��ور مع جمال���س االإدارات" وذلك يومي 8 و9 اآذار / مار���س 2017 يف مدينة اأبو 
ظب��ي بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتحدة. عقد هذا املنت��دى تاأكيدًا على اأهمية مو�س��وع احلوكمة والدور الهام الذي تلعبه ال�س��لطات والهيئات 
الرقابية يف تعزيز مبادئ االإف�ساح وال�س��فافية ودعم النمو االقت�سادي امل�س��تدام، مع الرتكيز على اأهمية الدور الذي تلعبه جمال���س االإدارة 

يف ه��ذا املج��ال. �س��ارك يف املنتدى جمموعة م��ن اخلرباء واملتخ�س�سني به��ذا املجال من خمتلف املوؤ�س�س��ات الدولي��ة واالإقليمية والعربية.

م��ن  جمموع��ة  االأول  الي��وم  ناق���س 
الق�ساي��ا الت��ي تهم اأ�س��واق امل��ال العربية 
ذات  واملوؤ�س�س��ات  الرقابي��ة  والهيئ��ات 
اإدارة  الق�ساي��ا  ه��ذه  وت�س��مل  العالق��ة، 
وقيا���س املخاط��ر والتغ��رات الهيكلي��ة يف 
القط��اع امل�سريف واالبت��كار والتكنولوجيا 
وتكالي��ف  امل��ايل  القط��اع  وتعقي��دات 
التحدي��ات  اإىل  باالإ�ساف��ة  الرقاب��ة، 
الت��ي تواج��ه املب��ادئ اجلدي��دة حلوكم��ة 
ال�س��ركات ال�س��ادرة عن منظم��ة التعاون 
 )OECD( والتنمي��ة  االقت�س��ادي 
الع�س��رين  دول  جمموع��ة  م��ن  واملعتم��دة 
)G20( ودور البيئ��ة الت�س��ريعية والرقابي��ة يف التطبي��ق الفع��ال للمب��ادئ اجلديدة وكيفية بناء اجل�س��ور مع جمال���س االإدارة م��ن وجهة نظر 

االإدارة. جمال�س 

كم��ا �س��لط الي��وم الث��اين ال�سوء على تنويع جمال���س االإدارات مب��ا فيهم املدراء امل�س��تقلني واملكافاآت واإمكاني��ة اإخ�ساعها للرقاب��ة، باالإ�سافة 
اإىل دور امل��راأة يف جمل���س االإدارة. كم��ا �سيناق���س مو�س��وع مراقب��ة االلت��زام من حيث اأف�س��ل املمار�س��ات وكيفية مراقب��ة تعامالت االأطراف 
ذوي العالق��ة )RPT( وت�س��ارب امل�سال��ح، باالإ�ساف��ة اإىل مو�س��وع لوائ��ح حوكم��ة ال�س��ركات املت�س��ددة منه��ا وال�س��هلة واأف�س��ل املمار�س��ات 

املطبق��ة واأحدث التطورات.

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

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

من اخلطة اال�سرتاتيجية اجناز ما يلي:

1(االجتماع ال�سنوي لالأيو�سكو: تعزيز دور اأ�سواق املال يف مرحلة ما بعد االأزمة العاملية:

اختتم��ت املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالية اجتماعها ال�س��نوي الثاين واالأربعني يف جاميكا، حيث ناق���س االجتماع اأه��م التحديات التي 
تواجه االأ�س��واق املالية والتي ت�س��مل املخاطر االإلكرتونية والتغرات يف هيكلية االأ�س��واق والتطورات يف جمال التكنولوجيا املالية. كما ناق���س 

االجتم��اع مو�س��وع تهيئة االأ�س��واق املالية للعب دور اأكرب يف متوي��ل االقت�ساد العاملي.
 ويف جمال تعزيز هيكلية االأ�س��واق املالية، ناق���س جمل���س املنظمة اإمكانية تعزيز احلوكمة يف جمال التدقيق الدويل واإجراءات و�سع املعاير 
الت��ي ت�س��اعد االأيو�س��كو يف جم��ال الرقابة. وقد اأكد املجل���س على اأهمية ا�س��تقاللية االأجهزة الت��ي تقوم بو�سع املعاي��ر الدولية وتعزز دورها 

الرقاب��ي م��ع التاأكيد على امل�س��توى الرفي��ع للمعاير االأخالقية ومعاي��ر التدقيق الدولية.
 Collective Investment ال�س��يولة الأدوات اال�س��تثمار امل�س��رتك  اإدارة خماط��ر  تاب��ع املجل���س مبادرات��ه ح��ول  اإدارة املوج��ودات،  وح��ول 
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اإىل تعزي��ز متان��ة  Schemes والهادف��ة 

هذه االأدوات.
االإ�سالح��ات  املنظم��ة  جمل���س  وبح��ث   
وحتدي��د  امل�س��تقات  باأ�س��واق  الرقابي��ة 
�س��لبية  اآث��ار  اأي  هن��اك  كان  اإذا  فيم��ا 
غ��ر مق�س��ودة له��ذه االإ�سالح��ات والتي 
تتطل��ب متابعة هيئ��ات الرقابة. كما بحث 
املجل���س اأعم��ال جلنة املدفوع��ات والبنية 
املرك��زي  الو�س��يط  مو�س��وع  يف  التحتي��ة 

.CCP

لالأع�س��اء  الر�س��مي  القب��ول  مت  وق��د 
التالي��ة اأ�س��ماوؤهم لتوقيعه��م على مذكرة 

التفاه��م متع��ددة االأطراف ب�س��اأن التعاون وتب��ادل املعلومات MMoU، حيث بلغ عدد املوقعني عل��ى املذكرة 114 من اأ�سل 142 من االأع�ساء 
املوؤهل��ني، وم��ن �سمنه��م �سوبرينتندن�س��يا ديل مركادو دي فالوري���س، بنما، وهيئة اأ�س��واق املال، الكويت، وهيئة مركز قط��ر للتنظيم املايل، 
قطر، وهيئة تنظيم اخلدمات املالية، اأبوظبي، وهيئة اأ�س��واق راأ���س املال، اأوغندا، ومن املتوقع اأن ت�سبح كومي�س��او دو مركادو دي كابيتي���س 

يف اأنغ��وال م��ن الدول املوقع��ة على مذكرة التفاهم يف حزي��ران / يونيو القادم.

2( موؤمتر حول اجلرائم املالية باأ�سواق املال:

واجلرائم  الت�سريعية  اجلوانب  حول  الثاين  ال�سنوي  باملوؤمتر  لالحتاد  العامة  االأمانة  �ساركت 
2 /3 /2017. وقد بحث املوؤمتر  املالية الذي نظمه مركز دبي العاملي وديلويت مبدينة دبي يوم 
التطورات  اأثر  وكذلك  املالية  اجلرائم  مواجهة  و�سبل  واالبتكار  املالية  اخلدمات  م�ستقبل 
هيئات  ودور  املايل  القطاع  على   Digitilization والرقمنة   Fintech املالية  التكنولوجية 

املجال. هذا  يف  الرقابة 

3( القمة احلادية ع�سرة لهيئات الرقابة لدول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا:

�ساركت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية باأعمال القمة احلادية ع�سرة 
لهيئ��ات الرقاب��ة ب��دول منطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اإفريقي��ا التي نظمتها توم�س��ون 
رويرتز بالتعاون مع �سلطة دبي للخدمات املالية DFSA وذلك يومي 5 و6 فرباير 2017 
مبدين��ة دب��ي، حيث ناق�س��ت القمة عدد م��ن املوا�سيع الت��ي تهم هيئ��ات الرقابة وخا�سة 
ما يتعلق منها باأثر التطورات الدولية على اأ�س��واق را���س املال واجلهود الدولية يف جمال 
املخاط��ر الت��ي تتعر�س لها اأ�س��واق امل��ال وخا�سة املخاط��ر االإلكرتوني��ة واجلرائم املالية 

و�سبل مواجهتهما.

4( القمة املالية ملعهد التمويل الدويل:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالقم��ة املالي��ة ل��دول ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا 
)MENA( الت��ي نظمه��ا معهد التمويل الدويل )IIF( بالتعاون م��ع مركز دبي املايل العاملي 
)DIFC( يف مدين��ة دب��ي خ��الل يومي 13 و2017/02/14. وناق�س��ت القم��ة تاأثر املتغرات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية الدولية على دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وكذلك التحديات 
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التي تواجهها يف ظل التقلبات باأ�سعار ال�سلع وب�سكل خا�س النفط. كما بحثت القمة �سبل تعميق وتنويع اأ�سواق را�س املال باملنطقة وا�ستعر�ست بع�س 
املبادرات املرتبطة بتنمية ا�ستخدامات التكنولوجيا واالبتكار يف القطاع املايل.

:)AMERC( �االجتماع الثامن والثالثني للجنة ال )5

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد باجتماعات اللجنة االإقليمية الأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط )AMERC( املنبثقة عن املنظمة الدولية لهيئات االأوراق 
املالي��ة IOSCO اجتماعه��ا الثام��ن والثالثني يف مدينة اأبوظبي خالل يومي 14 و2017/02/15. وقد ناق�س��ت اللجنة العديد من الق�سايا التي تهم 
اأع�س��اء اللجن��ة وخا�س��ة يف ظل التط��ورات التكنولوجية يف القطاع املايل )Fintech( والت�س��ريعات )Regtech( وانعكا�س��ات ذلك على االأ�س��واق 

املالية. كما بحثت اللجنة مو�سوع االهتمام املتزايد باالأ�سواق املالية اخل�سراء وا�ستعر�ست اللجنة جتارب بع�س اأع�ساء اللجنة بهذا املجال.

6( املوؤمتر ال�سنوي لهيئة االأوراق املالية وال�سلع:

اختت��م املوؤمت��ر ال�س��نوي لهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع اأعمال��ه ي��وم 2017/02/15 يف مدين��ة اأبوظب��ي مب�س��اركة وا�س��عة م��ن هيئ��ات الرقابة 
العربي��ة واالإقليمي��ة والدولي��ة وكذل��ك مب�س��اركة اأع�س��اء اللجن��ة االإقليمية الأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط. وقد �س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد 
باأعم��ال املوؤمت��ر م��ن خ��الل اإدارة اجلل�س��ة الثالث��ة ح��ول التعلي��م امل�س��تمر ودور املعرفة واالبت��كار يف دعم امل��وارد الب�س��رية العاملة يف جمال 

قط��اع اخلدمات املالية.

7( ور�سة عمل حول حوكمة ال�سركات اململوكة من احلكومة:

نظم��ت منظم��ة التع��اون االقت�سادي والتنمي��ة OECD ومعهد حوكمة ور�س��ة 
عم��ل ح��ول حوكم��ة ال�س��ركات اململوك��ة م��ن احلكوم��ة وذل��ك بالتزام��ن م��ع 
انعق��اد املوؤمت��ر ال�س��نوي احل��ادي ع�س��ر ملعه��د حوكم��ة والذي عق��د يف مدينة 
 State“ دب��ي بدول��ة االإم��ارات العربية املتحدة. وقد بحثت ور�س��ة العم��ل اأهمية تعزيز مب��ادئ احلوكمة لدى ال�س��ركات اململوكة من احلكومة
Owned Enterprises ”SOEs وذلك نظرًا الأهميتها يف اقت�سادات منطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا MENA. وقد �س��ارك االأمني 

الع��ام بجل�س��ة العم��ل االأوىل حي��ث اأك��د عل��ى اهتمام احت��اد هيئات االأوراق املالي��ة العربي��ة مبو�سوع احلوكمة وا�س��تعر�س اأه��م االأعمال التي 
مت اإجنازه��ا يف ه��ذا املج��ال وم��ن اأهمها اإ�سدار دلي��ل تعامالت االأط��راف ذوي العالقة )RPTs( بالتعاون م��ع منظمة التع��اون االقت�سادي 
والتنمية OECD وكذلك اإعداد درا�س��ة متكاملة حول حوكمة ال�س��ركات لدى اأ�س��واق را���س املال العربية واإ�سدار دليل حول حوكمة ال�سركات 

لدى ال��دول االأع�ساء باالحتاد.

8( ملتقى ال�سرق االأو�سط الإدارة املوجودات:

�س��اركت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية مبلتقى ال�س��رق االأو�س��ط الإدارة املوجودات الذي نظمه البنك املركزي البحريني يف مدينة 
املنامة يوم 2017/05/15. وقد ناق�س امللتقى اأهم التطورات يف جمال اإدارة االأ�سول واملوجودات واجلوانب الرقابية املرتبطة بذلك. و�سمن هذا االإطار، 
ا�ستعر�س االأمني العام لالحتاد جليل طريف التطورات احلديثة يف جماالت الرقابة على اأ�سواق را�س املال ودور هيئات الرقابة العربية يف دعم وتعزيز 
منو االأ�سواق املالية العربية. كما ا�ستعر�س اأهم التحديات التي تواجه هيئات الرقابة وخا�سة ما يتعلق منها مبواكبة التطورات التكنولوجية يف القطاع 
املايل وحماربة اجلرائم االإلكرتونية وتطبيق مبادئ البنية املالية لالأ�سواق املالية )FMIP(. وقد التقى االأمني العام لالحتاد بالرئي�س التنفيذي لبور�سة 

البحرين وا�ستعر�س اأوجه التعاون امل�سرتك ما بني االحتاد وال�سوق املايل البحريني. 

9(  املوؤمتر ال�سنوي الحتاد البور�سات العربية:

عق��د احت��اد البور�س��ات العربي��ة موؤمت��ره ال�س��نوي للع��ام احل��ايل يف 
مدين��ة بروت، حيث ا�س��تعر�س املوؤمتر اأهم التطورات التي ت�س��هدها 
اأ�س��واق املال العربية. وقد �سارك االأمني العام الحتاد هيئات االأوراق 
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املالي��ة العربي��ة باملوؤمت��ر الذي عقد يوم 27 و2017/04/28. وقد التقى اأمني عام احتاد هيئات االأوراق املالية العربي��ة بحاكم م�سرف لبنان 
/ رئي���س هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبناني��ة ونائ��ب رئي���س هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانية، وجرى خ��الل اللقاء بح��ث تعزيز التعاون امل�س��رتك 

والتح�س��رات لعق��د االجتماع ال�س��نوي القادم لالحت��اد والفعاليات املرافقة له. 

10(  الدورة 41 ملجل�س حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية:

عق��د جمل���س حمافظ��ي امل�سارف املركزية وموؤ�س�س��ات النقد العربي��ة دورته االعتيادية احلادي��ة واالأربعني يوم 
االأح��د املواف��ق 17 �س��بتمرب 2017 يف مدين��ة اأبو ظبي، مب�س��اركة حمافظي البن��وك املركزية وموؤ�س�س��ات النقد 
العربية، حيث �س��ارك احتاد هيئات االأوراق املالية العربية ممثال باالأمني العام باجتماعات هذه الدورة ب�سفة 

ع�سو مراقب.

11(  موؤمتر اأيويف - البنك الدويل الثاين ع�سر:

عقدت هيئة املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�س��ات 
والبن��ك   )AAOIFI( االإ�س��المية  املالي��ة 
ال��دويل املوؤمت��ر الثاين ع�س��ر بعن��وان "املالية 
النوع��ي  النم��و  ومرحل��ة حتقي��ق  االإ�س��المية 
وتوحي��د املعاي��ر" وذلك يف مملك��ة البحرين 
خ��الل الف��رتة 5-2017/11/6. وق��د �س��اركت 
االأمان��ة العام��ة لالحت��اد به��ذا املوؤمت��ر الذي 
ناق���س عدة ق�ساي��ا تتعلق بتوحيد ممار�س��ات 
وقواعد وقوان��ني ال�سناعة املالية االإ�س��المية 
عل��ى امل�س��توى الدويل وتطبي��ق املعاير الفنية 
يف ال�سناعة املالية االإ�س��المية باالإ�سافة اإىل 

 Shariah Compliance and توحيد املرجعية ال�سرعية لل�سناعة املالية االإ�سالمية على امل�ستوى الدويل والت�سنيف االئتماين وااللتزام ال�سرعي
Fiduciary Rating وغرها من االأمور التي تهم اأ�سواق املال. وقد ح�سر املوؤمتر عدد كبر من اخلرباء واملخت�سني يف جمال التمويل االإ�سالمي.

12(   موؤمتر حول اأ�سواق الدين وال�سكوك:

عق��دت جمعي��ة اخللي��ج لل�س��ندات وال�سكوك )GBSA( موؤمتر حول اأ�س��واق الدي��ن وال�سكوك بدول اخلليج العربي مب�س��اركة ع��دد من هيئات 
الرقابة العربية واالأمانة العامة لالحتاد وعدد من اخلرباء واملتخ�س�سني. وقد ناق�س املوؤمتر عدد من الق�سايا التي تهم اأ�سواق الدين وخا�سة 
فيم��ا يتعل��ق بالتحدي��ات التي تواجه تطور اأدوات الدين وال�سكوك و�س��بل تطوير االأ�س��واق االأولي��ة والثانوية للدين وال�سك��وك نظرًا الأهميتها يف 

تعزيز فر�س اال�س��تثمار والنمو االقت�سادي.

ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء
1( اعداد قاعدة بيانات لت�سريعات االأع�ساء:

ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد اعداد قاعدة بيانات تت�سمن كافة الت�سريعات واالأنظمة ذات العالقة جلميع اأع�ساء االحتاد، حيث اأ�سبحت هذه 
الت�سريعات متاحة من خالل املوقع االإلكرتوين لالحتاد.
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2( و�سع قواعد ا�سرت�سادية للحوكمة مبا يتنا�سب مع املعاير الدولية:

ا�س��تكمل فريق العمل الذي �س��كله جمل���س االحتاد اعداد م�س��ودة لقواعد حوكمة ال�س��ركات لدى الدول االأع�ساء باالحتاد حيث ا�س��تندت اللجنة يف 
ذل��ك عل��ى امل�س��ح ال��ذي مت اعداده له��ذه الغاية وذلك للتع��رف على واقع احلال يف ال��دول االأع�ساء باالحتاد يف هذا ال�س��اأن، حي��ث مت حتليل نتائج 
اال�س��تبيان وتق��دمي درا�س��ة ومقارن��ة لقواعد احلوكمة لدى ال��دول االأع�ساء باالحتاد وكذلك تق��دمي مقرتح يت�سمن و�سع قواعد عامة ا�سرت�س��ادية 

للحوكمة ومبا يتنا�سب مع املعاير الدولية.

ه��ذا وق��د اأقر جمل���س االحتاد يف اجتماعه احلادي ع�س��ر القواعد امل�س��رتكة اال�سرت�س��ادية للحوكمة وذل��ك للدول االأع�ساء باالحت��اد، حيث قامت 
االأمانة العامة لالحتاد بن�سر هذه القواعد على املوقع االإلكرتوين لالحتاد.

3( اعداد درا�سة مقارنة لتنظيم عرو�س ال�سراء بق�سد اال�ستحواذ:

ا�ستكمل فريق العمل، امل�سكل بغر�س اعداد درا�سة مقارنة لتنظيم عرو�س ال�سراء بق�سد اال�ستحواذ "Tender Offering" لدى الدول العربية، 
اعداد درا�س��ة متكاملة ومقارنة لتنظيم عرو�س ال�س��راء بق�سد اال�س��تحواذ لدى الدول االأع�ساء باالحتاد، وقد ا�س��تندت الدرا�س��ة اإىل الدرا�س��ات 
واملعاير الدولية يف هذا املجال باالإ�سافة اإىل نتائج امل�س��ح الذي مت اعداد هذه الغاية للتعرف على واقع احلال بالن�س��بة للدول االأع�ساء باالحتاد. 

هذا وقد خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج والتو�سيات الهامة يف هذا املجال.

4( ا�سدار قواعد عامة لالإف�ساح:

قامت االأمانة العامة لالحتاد با�س��تكمال جمع وم�س��ح لقواعد االف�ساح لدى الدول االأع�ساء وتوفرها من خالل املوقع االإلكرتوين لالحتاد، وذلك 
متهيدا لبدء العمل على و�سع قواعد عامة لالإف�ساح للدول االأع�ساء باالحتاد. 

5( اعداد دليل حول التداول بناء على املعلومات الداخلية:

ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحتاد اعداد قاعدة بيانات للت�س��ريعات املتعلقة بالتعامل الداخل��ي "Insider Trading" لدى الدول االأع�ساء باالحتاد 
واتاحتها من خالل املوقع االإلكرتوين وذلك لبداأ العمل على و�سع دليل حول التداول بناء على املعلومات الداخلية. 

6( قواعد ا�سرت�سادية لالرتقاء بامل�ستوى املهني لل�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية:

قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحتاد بتجميع القواعد املنظمة للتدقيق والرقابة على اجلهات العاملة باالأ�س��واق املالي��ة العربية واإتاحتها لالأع�ساء وذلك 
لبداأ العمل على اعداد قواعد ا�سرت�سادية تهدف لالرتقاء بامل�ستوى املهني لل�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية. 

رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
بداأت االأمانة العامة لالحتاد اعتبارًا من الن�سف الثاين من عام 2017 بتنفيذ عدد من الربامج التدريبية املتخ�س�سة مبا ين�س��جم مع املتطلبات 
واالحتياج��ات التدريبي��ة الأع�س��اء االحت��اد. وياأتي اإعداد ه��ذه الربامج التدريبية �سمن اإطار اأهداف اخلطة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئات االأوراق 
املالي��ة العربي��ة 2016-2020 والت��ي اأقره��ا املجل���س يف مطل��ع عام 2016، حي��ث هدفت اخلطة �سمن اإطار حم��ور بناء الق��درات الذاتية اإىل عقد 
جمموعة من الربامج التدريبية وور�س العمل وذلك للم�ساهمة يف تطوير القدرات الرقابية الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية هيئات الرقابة يف خمتلف 
املجاالت. وت�س��تهدف الربامج التدريبية ب�س��كل خا�س الكوادر الب�س��رية العاملة لدى هيئات الرقابة يف خمتلف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا�س 
للعاملني يف اجلوانب الرقابية واالإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات اأ�س��واق را���س املال. كما ت�س��تهدف بع�س الربامج اجلهات االأخرى العاملة باأ�س��واق را�س 
املال مبا يف ذلك البور�سات ومراكز االإيداع والت�س��وية والتقا�س و�س��ركات الو�ساطة / ال�سم�سرة، وال�سركات املدرجة وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 

وغرها من اجلهات ذات العالقة باأ�سواق را�س املال.

ويتوىل تنفيذ الربامج التدريبية لالحتاد جمموعة من املوؤ�س�س��ات واملعاهد املتميزة وذات خربات وا�س��عة يف جماالت اأ�س��واق املال، كما تلتزم هذه 
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املوؤ�س�س��ات باأف�س��ل املعاي��ر امل�س��تخدمة دولي��ًا يف هذا املجال. وباالإ�ساف��ة اإىل ذلك، فقد قام��ت االأمانة العامة لالحتاد بالتع��اون مع جمموعة من 
اخل��رباء يف خمتل��ف املج��االت لتنفي��ذ برامج حمددة مت ت�سميمها لتلبية متطلب��ات واحتياجات الهيئات الرقابية االأع�س��اء باالحتاد باالإ�سافة اإىل 
اجلهات واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات اخلا�سعة لرقابتها. و�سملت الربامج التدريبية التي مت تنفيذها خالل عام 2017 جمموعة من الربامج التدريبية 
الت��ي توؤه��ل امل�س��ارك فيه��ا م��ن احل�سول على �س��هادة مهنية مع��رتف بها دولي��ًا وذلك بعد اجتي��از االمتحانات املق��ررة لذلك. كم��ا ت�سم الربامج 
التدريبية املقدمة عدد من الربامج مت ت�سميمها وفق متطلبات واحتياجات االأع�ساء ومينح امل�سارك يف مثل هذه الربامج �سهادة م�ساركة �سادرة 

عن االحتاد.

وفيما يلي ا�ستعرا�س الأهم الربامج التي مت تفيذها خالل عام 2017:

1( املخاطر يف اخلدمات املالية - �سلطنة عمان:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
والهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ب�س��لطنة ُعمان 
برنامج تدريب��ي حول املخاطر يف اخلدمات 
خ��الل  م�س��قط  مدين��ة  يف  وذل��ك  املالي��ة، 
الفرتة 21 – 23 اآب / اأغ�سط�س 2017. وقد 
�س��ارك بالربنام��ج )20( متدربا ميثلون كل 
م��ن هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع االإماراتية 
والهيئ��ة العامة ل�س��وق امل��ال العمانية وهيئة 
قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة وهيئ��ة اأ�س��واق املال 
الكويتية، باالإ�سافة اإىل عدد من البور�سات 
العربية و�س��ركة م�س��قط لالإي��داع واملقا�سة 
والبن��ك املركزي العم��اين وعدد من البنوك 
و�س��ركات الو�س��اطة العمانية. وقد مثل هذا 
الربنامج التدريبي تقدميًا �ساماًل للمخاطر 
الرئي�سية التي تواجه اخلدمات املالية. كما قدم خلفية �سلبة الأهم املبادئ املتعلقة باإدارة املخاطر وحوكمة ال�سركات وخماطر الرقابة. كما غطى 
التقني��ات املح��ددة التي ت�س��تخدم يف معرف��ة املخاطر وتخفي�سها، واإدارة املخاطر الت�س��غيلية وخماطر االئتمان واال�س��تثمار وال�س��يولة وغرها من 
املخاط��ر. وياأت��ي عق��د ه��ذا الربنامج �سمن اإطار اأهداف اخلطة اال�س��رتاتيجية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربي��ة 2016 – 2020 والتي اأقرها 
االحت��اد الع��ام املا�س��ي، حي��ث هدفت اخلط��ة �سمن حمور بن��اء القدرات الذاتي��ة لعقد جمموعة م��ن الربامج التدريبية وور���س العمل للم�س��اهمة 
يف تطوي��ر الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كف��اءة وفعالية هيئات الرقابة يف خمتل��ف املجاالت. ومما يذكر ب��اأن هذا الربنامج يتيح للم�س��اركني التقدم 
 Chartered Institute for Securities and Investment للح�س��ول عل��ى �س��هادة مهنية �سادرة من املعه��د املعتمد لالأوراق املالي��ة واال�س��تثمار

CISI وذلك بعد اجتياز االمتحان املقرر لذلك.

2( اكت�ساف ومالحقة اجلرائم املالية يف اأ�سواق املال - لبنان:

عقد احتاد هيئات االأوراق املالية العربية وهيئة االأ�س��واق املالية اللبنانية برنامج تدريبي حول اكت�س��اف ومالحقة اجلرائم املالية، وذلك يف مدينة 
ب��روت خ��الل الف��رتة 18 - 19 اأكتوب��ر 2017. وق��د �س��ارك بالربنامج )30( متدرب��ا ميثلون كل من هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية وهيئة 
اأ�س��واق املال الكويتية وهيئة االأ�س��واق املالية اللبنانية، باالإ�سافة اإىل بور�سة بروت وبنك لبنان وعدد من اجلهات العاملة يف اأ�س��واق املال و�سركات 
الو�ساطة اللبنانية وال�سودانية. ويهدف الربنامج اإىل دعم وتنمية معارف ومهارات العامليني باالإدارات املخت�سة بالهيئات الرقابية على اأ�سواق املال 
وموؤ�س�ساته، املنوط بهم اكت�ساف ومالحقة اجلرائم املالية، من خالل اإحاطتهم علمًا باأحدث التطورات العاملية التي حلقت باأمناط وطرق ارتكاب 
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اجلرائ��م املالي��ة يف اأ�س��واق املال ومن خ��الل تدريبهم 
عل��ى اأح��دث و�س��ائل اكت�س��افها واآلي��ات مالحقتها مبا 
ي�سم��ن تفعيل دور الرقيب يف ردع املخالف ويف تعوي�س 
ال�سحايا. وقد ناق�س الربنامج عددا من املحاور اأهمها 
اأح��دث التطورات العاملي��ة يف جمال اجلرائم املالية يف 
اأ�س��واق امل��ال وتط��ور ط��رق اكت�س��اف اجلرائ��م املالي��ة 
الأج��ل حتقي��ق اأق�س��ى فاعلي��ة ممكن��ة جله��ود الرقابة 
والتفتي���س. اإ�ساف��ة اإىل كيفي��ة اإع��داد مل��ف املالحق��ة 
اجلنائي��ة للجرائم املالية وتطور اخت�سا�سات اجلهات 

الرقابية يف جمال مالحقة اجلرائم املالية. 

3( التحليل الفني واالأ�سا�سي - م�سر:

والهيئ��ة  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد  عق��د 
العام��ة للرقاب��ة املالي��ة مب�س��ر برنام��ج تدريب��ي ح��ول 
التحلي��ل االأ�سا�س��ي والتحلي��ل الفن��ي، وذل��ك يف مدين��ة 
القاه��رة خ��الل الف��رتة 25 - 28 �س��بتمرب 2017. وق��د 
�س��ارك بالربنام��ج )12( متدرب��ا ميثل��ون كل م��ن هيئة 
االأوراق املالي��ة وال�س��لع االإماراتية وهيئ��ة االأوراق املالية 
العراقية والهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية. وقد مت 
خ��الل الربنامج عر�س طرق التحليل االأ�سا�س��ي لتقييم 
االأ�س��هم والعوام��ل الت��ي توؤثر عل��ى ذل��ك باالإ�سافة اإىل 
اإط��ار التقيي��م وتوقع��ات التدفق��ات النقدي��ة والنم��اذج 
امل�س��تخدمة يف التقييم. اإ�سافة اإىل التعريف بالتحليل الفني واالأ�س��واق وكيفية ا�س��تخدام التحليل الفني يف خمتلف الظروف التي متر بها االأ�س��واق 

املالية مبا يف ذلك كيفية ال�سيطرة على املخاطر والتحليل الفني لهذه امل�ساألة ب�سورة مهنية. 

4( التمويل االإ�سالمي )م�ستوى متقدم( - االأردن:

عق��د احت��اد هيئات االأوراق املالية العربي��ة وهيئة االأوراق 
املالي��ة االأردنية برنامج تدريبي حول التمويل االإ�س��المي، 
��ان خ��الل الف��رتة 31 اأكتوب��ر – 02  وذل��ك يف مدين��ة َعمَّ
نوفم��رب 2017. وق��د �س��ارك بالربنام��ج )20( متدرب��ا 
وهيئ��ة  االأردني��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة  م��ن  كل  ميثل��ون 
ال�س��وق املالية ال�س��عودية وهيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالية 
ال�س��ورية والهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل، باالإ�ساف��ة 
اإىل البن��ك املرك��زي االأردين وع��دد من اجله��ات العاملة 
يف اأ�س��واق امل��ال و�س��ركات الو�س��اطة والبن��وك االأردني��ة. 
ويهدف الربنامج اإىل تزويد امل�ساركني باملعرفة ال�سرعية 
وامله��ارات املهني��ة ال�سروري��ة يف جمال الرقاب��ة واملتابعة 

ال�س��رعية يف القط��اع امل�سريف واملايل الدويل. واإطالع امل�س��اركني عل��ى الق�سايا املتعلقة بال�سكوك، خا�سة املعاي��ر و�سوابطها، االأ�سول والقواعد 
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ال�سرعية احلاكمة لعقود اال�ستثمار و�سيغ التمويل االإ�سالمي، تعريف ال�سكوك واأنواعها وخ�سائ�سها، اجلوانب القانونية املتعلقة بال�سكوك، منو 
وتطور منتج ال�سكوك واالأدوات التمويلية االأخرى. ومما يذكر باأن هذا الربنامج يتيح للم�س��اركني التقدم للح�سول على �س��هادة مهنية �سادرة من 
املعهد املعتمد لالأوراق املالية واال�س��تثمار Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) وذلك بعد اجتياز االمتحان املقرر 

لذلك.

5( الرقابة واالإنفاذ حلوكمة ال�سركات - االإمارات:

عقد احتاد هيئات االأوراق املالية العربية وهيئة االأوراق املالية وال�س��لع بدولة 
االإم��ارات العربي��ة املتح��دة برنام��ج تدريبي ح��ول الرقابة واالإنف��اذ حلوكمة 
ال�س��ركات، وذل��ك يف مق��ر الهيئة مبدينة دبي يوم��ي 20 - 21 / 12 /2017. 
ويهدف الربنامج اإىل ت�سليط ال�سوء على التطورات الدولية احلديثة املتعلقة 
مببادئ احلوكمة مبا يف ذلك ا�س��تعرا�س قواعد حوكمة ال�س��ركات ال�سادرة 
ع��ن منظم��ة التعاون االقت�س��ادي والتنمي��ة OECD وتطبيقها لدى عدد من 
الدول، وكذلك ا�س��تعرا�س �سبل تعزيز الرقابة واالإ�سراف للجهات الرقابية، 
وخا�س��ة ما يتعلق منه��ا بت�سارب امل�سالح واالإف�ساح عن تعامالت االأطراف 

ذوي العالقة باالإ�سافة اإىل اأهمية و�سع اإطار عام فاعل يف جمال االإنفاذ. 

6( برامج تدريبية - الكويت:

قام��ت االأمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع هيئة اأ�س��واق املال بالكويت بتنفيذ 
)4( برام��ج تدريبي��ة خ��الل ع��ام 2017. حيث �س��ملت هذه الربام��ج كل من 
برنام��ج اكت�س��اف ومالحق��ة اجلرائ��م املالي��ة يف اأ�س��واق امل��ال، واملخاطر يف 
اخلدم��ات املالي��ة، والتموي��ل االإ�س��المي )م�س��توى اأول(، ومواجه��ة اجلرائم 
املالية. وقد �س��ارك يف هذه الربامج عدد من املوظفني التابعني لهيئة اأ�س��واق 

املال الكويتية. 

7(اخلطة التدريبية لعام 2018:

ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد من و�سع خطة �ساملة للربامج التدريبية التي �سيتم تنفيذها خالل عام 2018 والتي 
�سملت جمموعة من الربامج التدريبية املتخ�س�سة التي اعتمدت على االأ�س�س التالية:

1. مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج التدريبية املتنوعة ليتم تنفيذه��ا خالل عام 2018، حيث غطت هذه الربام��ج عدد من االحتياجات 
التدريبية املرتبطة بالرقابة والتفتي���س واإدارة املخاطر واالإنفاذ وااللتزام واكت�س��اف اجلرائم املالية ومالحقتها يف اأ�س��واق را���س املال 
والتكنولوجيا املالية من منظور رقابي، باالإ�سافة اإىل اأدوات التمويل االإ�س��المي واحلوكمة واال�س��تثمار يف �سناديق اال�س��تثمار اجلماعي 
واإدارة العالقات الدولية وعالقات امل�ستثمرين. علمًا باأن هناك مرونة بت�سميم برامج تدريبية خمتلفة تنا�سب االحتياجات التدريبية 

االأخرى الأع�ساء االحتاد.

2. تعقد معظم الربامج التدريبية باللغة العربية مع ا�ستخدام اللغة االإجنليزية يف بع�س احلاالت وخا�سة امل�سطلحات، كما مت ت�سميم 
عدد من الربامج باللغة االإجنليزية. علمًا باأنه ميكن عقد معظم الربامج التدريبية املقرتحة باللغتني العربية واالإجنليزية وذلك ح�سب 

رغبة اأع�ساء االحتاد.
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3. قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحتاد بالتعاون مع عدد م��ن اجلهات التدريبية املتخ�س�سة واخلرباء املتخ�س�سني م��ن ذوي الكفاءة العالية 
لتنفيذ هذه الربامج وفق اأف�سل املعاير الدولية املطبقة. كما مت التاأكيد باأن امل�ساركة بعدد من هذه الربامج املقدمة متنح املتدرب فر�سة 
التقدم المتحانات مقررة بحيث يح�سل املتدرب عند اجتياز هذه االمتحانات على �سهادات مهنية معتمدة من املراكز الدولية املتخ�س�سة.

4. تقدم الربامج مقابل ر�س��وم ا�س��رتاك معقولة تعتمد على طبيعة الت�س��هيالت التي تقدمها اجلهة امل�ست�سيفة للربنامج وكذلك طبيعة 
الربنامج املقدم، حيث ميكن عقد هذه الربامج لدى اأع�ساء االحتاد الراغبني بذلك، اإذ ميكن للهيئة الراغبة بامل�ساركة عقد الربنامج 
التدريب��ي مبقره��ا، حيث تتوىل الهيئة ا�س��ت�سافة الربنامج وتقدمي الت�س��هيالت اللوج�س��تية وغرها املطلوبة. كم��ا ميكن عقد الربامج 

خارج مقر الهيئة، يف حال عدم توفر اإمكانية عقد الربامج لديها..

5. تت��وىل الهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة دع��وة خمتلف اجله��ات املحلية للم�س��اركة بالربنامج التدريبي ال��ذي يتم اختي��اره. وميكن للهيئة 
الراغبة بامل�ساركة اختيار اأكرث من برنامج تدريبي، كما ميكن للهيئة امل�ساركة يف الربامج التدريبية دعوة اأع�ساء االحتاد اأو اأي جهات 

خارجية اأخرى للم�ساركة بالربامج التدريبية.

وفيما يلي ا�ستعرا�س الأهم الربامج التدريبية التي �سملتها اخلطة التدريبية لالحتاد لعام 2018. حيث يبني اجلدول التايل اأهم الربامج التدريبية 
التي توؤهل امل�ساركني بها من احل�سول على �سهادة مهنية معتمدة دوليًا.

جدول رقم )1(
الربامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركني فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة دوليًا

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

1Global Securities العربية3األوراق المالية العالمية

2Risk in Financial Services اإلنجليزية3المخاطر في الخدمات المالية

العربية3التمويل اإلسالمي Islamic Finance )مستوى أول( – الدراسات المصرفية والمالية اإلسالمية3

العربية4التمويل اإلسالمي Islamic Finance )مستوى متقدم( 4

5Combating Financial Crimes اإلنجليزية2مواجهة الجرائم المالية

6Global Financial Compliance اإلنجليزية2االلتزام المالي العالمي

الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار7
International Certificate in Wealth and Investment Management3اإلنجليزية

8Derivatives اإلنجليزية3 المشتقات المالية

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

التدريبي��ة املعتمدة يف هذا ال�س��اأن.
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جدول رقم )2(
الربامج التدريبية امل�سممة لتلبية املتطلبات التدريبية الأ�سواق را�س املال العربية

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية2الرقابة والتفتيش في أسواق المال1

العربية / اإلنجليزية2اكتشاف ومالحقة الجرائم المالية في أسواق المال2

3Investing in Collective Investment Schemes العربية / اإلنجليزية3االستثمار في صناديق االستثمار الجماعي

العربية / اإلنجليزية2إدارة العالقات الدولية لدى هيئات الرقابة4

العربية / اإلنجليزية3حوكمة الشركات5

العربية / اإلنجليزية2الحوكمة في أسواق المال6

7Assessing and Enhancing Regulatory Compliance اإلنجليزية3تقييم المتطلبات الرقابية للحوكمة

الرقابة واإلنفاذ لحوكمة الشركات8
Corporate Governance Supervision and Enforcement  2اإلنجليزية

التطورات واالتجاهات الحديثة بأسواق راس المال العالمية**9
Capital Markets International Trends and Developments **2العربية / اإلنجليزية

تحديات التكنولوجيا المالية )FinTech( من المنظور الرقابي ألسواق راس المال**10
The Challenges of FinTech and RegTech for Capital Markets** 1اإلنجليزية

العربية / اإلنجليزية2التمويل اإلسالمي )المعايير الشرعية والرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة(11

12Clearing, Settlement and Depository العربية / اإلنجليزية2المقاصة والتسوية واإليداع

13Technical & Fundamental Analysis العربية / اإلنجليزية4التحليل الفني واألساسي

14**Investor Relations **اإلنجليزية1إدارة عالقات المستثمر

15Risk Management in Financial Services العربية / اإلنجليزية3إدارة المخاطر في الخدمات المالية

التحكيم وحل المنازعات بأسواق المال16
Arbitration and Disputes Resolution in Financial Markets 2العربية

خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمر
�سمن حمور تعليم وتوعية امل�ستثمر، مت خالل عام 2017 اجناز ما يلي:

• ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد العمل املتعلق بتطوير املوقع االإلكرتوين الحتاد وخا�سة فيما يتعلق باإن�ساء البوابة االإلكرتونية اخلا�سة 
مبو�سوع تعليم وتوعية امل�ستثمرين، حيث ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد اإجناز هذا امل�سروع متهيدًا الإطالقه مع املوقع اجلديد لالحتاد 

خالل عام 2018.
• ا�ستكمل فريق العمل املكلف باإدارة مبادرات تعليم امل�ستثمرين امل�سكل من اأع�ساء االحتاد بالتعاون مع االأمانة العامة لالحتاد من اإعداد 
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قامو���س �س��امل الأهم امل�سطلحات املالية االأكرث ا�س��تخدامًا باأ�سواق املال، حيث �سيتم ن�س��ر هذا القامو�س بعد اعتماده من جمل�س االحتاد 
باملكان املخ�س�س لذلك يف البوابة االإلكرتونية اخلا�سة بتعليم وتوعية امل�ستثمرين والتي �سيتم اإطالقها بعد اعتمادها من جمل�س االحتاد.

 

سادسًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية
قامت االأمانة العامة لالحتاد خالل عام 2017 باعداد التقارير والدرا�سات التالية، وذلك بعد اأن مت عر�سها خالل اجتماع جمل�س االحتاد احلادي 

ع�سر الذي عقد مبدينة تون�س. وميكن تلخي�س اأهم التقارير والدرا�سات مبا يلي: 

1(ا�سدار درا�سة ب�ساأن تنظيم عرو�س ال�سراء بق�سد اال�ستحواذ يف الدول االع�ساء باحتاد هيئات االأوراق املالية العربية 

اأ�س��در احت��اد هيئات االأوراق املالية العربية درا�س��ة "ب�س��اأن تنظيم عرو�س ال�س��راء بق�سد اال�س��تحواذ 
يف ال��دول االع�س��اء باحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة"، وذل��ك بع��د اأن مت اعتماده��ا م��ن قب��ل 
جمل���س احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة يف اجتماع��ه احل��ادي ع�س��ر ال��ذي عق��د مبدينة تون���س. 
وق��د ق��ام باإعداد هذه الدرا�س��ة فري��ق العم��ل املكلف بتنفي��ذ بع�س مه��ام اخلطة اال�س��رتاتيجية الحتاد 
هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة لالأع��وام 2016 – 2020 واملكون من �س��تة اأع�ساء ميثل��ون كل من هيئة 
االأوراق املالي��ة االأردني��ة وهيئة االأوراق املالية وال�س��لع االإماراتية وهيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية وهيئة 
االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية والهيئة العامة ل�س��وق امل��ال العماني��ة والهيئة العام��ة للرقابة املالية 
امل�سري��ة، بالتع��اون م��ع االأمان��ة العام��ة لالحت��اد وع��دد م��ن االدارات املتخ�س�س��ة بهيئ��ات الرقاب��ة 
العربي��ة االأع�س��اء باالحتاد. وقد ا�س��تندت الدرا�س��ة على امل�س��ح الذي مت اعداده يف هذا االإطار، حيث 

مت جم��ع البيان��ات واملعلوم��ات ع��ن التنظيم��ات املختلف��ة بال��دول االأع�س��اء باالحت��اد به��دف التع��رف عل��ى البني��ة الت�س��ريعية والتنظيمي��ة 
لتنظي��م عرو���س ال�س��راء بق�س��د اال�س��تحواذ لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة وال�س��ركات املدرج��ة يف االأ�س��واق املالي��ة ودوره��ا يف ا�س��تقرار 
االأ�س��واق املالي��ة وحماي��ة حق��وق االأقلي��ة م��ن امل�س��تثمرين، وت�س��ليط ال�س��وء عل��ى الو�س��ع احل��ايل بالتنظيم��ات املختلف��ة لل��دول االأع�س��اء 

باالحت��اد م��ن خالل اإجراء درا�س��ة مقارنة ب��ني تنظيمات تلك الدول. 

وق��د ت�سمن��ت الدرا�س��ة عر�س��ا لع��دد م��ن التج��ارب الدولي��ة يف �س��اأن عرو���س ال�س��راء بق�س��د اال�س��تحواذ يف كل م��ن الوالي��ات املتح��دة 
االمريكي��ة واالحت��اد االأوروب��ي، اإ�ساف��ة اإىل عر���س نق��اط الت�س��ابه واالخت��الف ب��ني تنظيمات كل من ه��وجن ك��وجن و�س��نغافورة وبريطانيا 
والوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة يف ه��ذا املج��ال. وناق�س��ت الدرا�س��ة املمار�س��ات اخلا�س��ة بعرو���س ال�س��راء بق�س��د اال�س��تحواذ يف ال��دول 
االع�س��اء باالحت��اد خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق باالإط��ار التنظيم��ي وال�سواب��ط القانوني��ة الت��ي حتك��م عرو���س ال�س��راء بق�س��د اال�س��تحواذ ل��دى 
اأع�س��اء االحت��اد. كم��ا ا�س��تعر�ست الدرا�س��ة العقب��ات الت��ي تواج��ه ال��دول العربي��ة يف �س��بيل تطبيقه��ا الأح��كام عرو���س ال�س��راء بق�س��د 
ب��رز الركائ��ز االأ�سا�س��ية يف تنظيم��ات عرو���س ال�س��راء بغر���س اال�س��تحواذ، والت��ي ميك��ن اأخذها بعني  اال�س��تحواذ، وت�سمن��ت مقرتح��ا الأ
االعتب��ار عن��د ا�س��تحداث اأو تطوي��ر اأنظم��ة تتعل��ق بتنظي��م عملي��ات تق��دمي عرو���س اال�س��تحواذ يف �س��وق اال�س��هم، بحي��ث ميك��ن للجهات 

املعني��ة اال�س��تعانة بجمي��ع اأو بع���س م��ا ورد بها، بح�س��ب ما يتنا�س��ب مع ت�س��ريعاتها وطبيعة اأ�س��واقها.

2(اإ�سدار كتيب االحتاد "اإ�ساءات على اأهم املحطات"

اأ�س��درت االأمان��ة العام��ة الحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية الكتيب اخلا���س باالحتاد للفرتة "اإ�س��اءات على اأهم املحطات" مبنا�س��بة مرور 
ع�س��ر �س��نوات على تاأ�سي�س��ه 2007 - 2017. وي�سم الكتيب نبذة عن تاأ�سي���س االحتاد واأهدافه واللجان وفرق العمل التي مت ت�س��كيلها، اإ�سافة 
اإىل ملحة عن اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد للفرتة 2016 – 2020. كما ي�س��تعر�س الكتيب اأهم االأن�س��طة التي قام بها االحتاد وب�سفة خا�سة 
االأن�س��طة املتعلق��ة ببن��اء الق��درات الذاتية، واملوؤمترات والندوات، واملن�س��ورات، والتعاون الدويل، اإ�سافة اإىل اإط��الق املوقع االلكرتوين لالحتاد 
وحتديث��ه. كم��ا ي�س��م الكتي��ب قائم��ة خا�سة باالأع�س��اء وتاري��خ ان�سمامهم لالحت��اد، والهيئات الت��ي توّلت رئا�س��ة االحتاد منذ تاأ�سي�س��ه. ومما 
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يذك��ر باأنه مت تاأ�سي���س احتاد هيئات االأوراق املالي��ة العربية بناء على مبادرة دولة االإمارات العربية املتحدة 
به��دف اإيج��اد جتم��ع مهني واآلية ت�س��اهم يف تعزيز التنمي��ة والتكامل االقت�سادي العربي عن طريق ال�س��عي 
اإىل حتقيق املواءمة والتوافق بني القوانني واالأنظمة املطبقة يف االأ�س��واق املالية العربية، واالرتقاء بامل�س��توى 
الت�س��ريعي والتنظيم��ي لهذه االأ�س��واق مبا يحقق العدالة والكفاءة وال�س��فافية، وتب��ادل املعلومات واخلربات 
وامل�س��ورة بني الدول االأع�ساء، وتطوير معاير الرقابة على اأ�س��واق راأ���س املال، حفاظًا على كفاءة و�س��المة 
معام��الت ه��ذه االأ�س��واق، وتْي�س��ِر �س��بل التع��اون يف تنظي��م االإ�س��دارات العامة ل��الأوراق املالية، وت�س��جيع 
االإدراج والتداول امل�س��رتك يف االأ�س��واق العربية، مبا يعزز اال�س��تثمارات البينية، ون�س��ر الوعي اال�س��تثماري 

يف كاف��ة الدول املن�سمة لالحتاد، ف�ساًل عن امل�س��اركة الفاعل��ة يف املحافل االإقليمية والدولية. 

3( �سدور درا�سة حوكمة ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية العربية 

اأ�سدر احتاد هيئات االأوراق املالية العربية درا�سة حوكمة ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية العربية، حيث 
قام باإعداد هذه الدرا�س��ة فريق العمل املكلف بتنفيذ بع�س مهام اخلطة اال�س��رتاتيجية الحتاد هيئات االأوراق 
املالي��ة العربي��ة لالأعوام 2016 - 2020، واملكون من �س��تة اأع�ساء ميثل��ون كل من هيئة االأوراق املالية االأردنية 
وهيئة االأوراق املالية وال�س��لع االإماراتية وهيئة ال�س��وق املالية ال�سعودية وهيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية 
والهيئة العامة ل�سوق املال العمانية والهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية، بالتعاون مع االأمانة العامة لالحتاد 
وعدد من االدارات املتخ�س�سة بهيئات الرقابة العربية االأع�ساء باالحتاد. وقد ا�ستندت الدرا�سة على امل�سح 
الذي مت تعميمه على هيئات االأوراق املالية االأع�ساء يف االحتاد للتعرف على جتارب اأ�سواق راأ�س املال العربية 
يف جمال الرقابة على حوكمة ال�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالية العربية، حيث متت درا�س��ة وحتليل نتائج 
اال�س��تبيان من قبل فريق العمل للتو�سل اإىل فهم اأعمق ملو�سوع حوكمة ال�س��ركات املدرجة يف االأ�س��واق املالية 

العربي��ة يف ه��ذا اجلان��ب. وغّطت الدرا�س��ة اأهم املعاير الدولية يف جمال حوكمة ال�س��ركات و�س��بل �سمان فاعليتها، اإ�سافة اإىل ممار�س��ات الدول 
االأع�ساء يف جمال حوكمة ال�سركات املدرجة واالأطر القانونية والت�سريعية ذات العالقة والتي حتكم عملية تطبيق مبادئ احلوكمة يف اأ�سواق راأ�س 
املال العربية، خا�سة فيما يتعلق باجلهات امل�سوؤولة عن االإ�سراف ون�سر التوعية والرقابة على ال�سركات املدرجة لدى �سوق االأوراق املالية، واالأ�سلوب 
املتبع لتطبيق اأحكام احلوكمة وخمتلف االآليات املعتمدة ملتابعة التزام ال�س��ركات املدرجة بالقواعد املنظمة حلوكمة ال�س��ركات. ويعترب العمل على 
حتقي��ق االن�س��جام والتق��ارب بني ت�س��ريعات الدول االأع�ساء واأنظمتها اأحد اأهداف اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد لالأع��وام 2016 - 2020، وذلك 
من خالل اعداد اأدلة اإر�س��ادية يف عدة جماالت، مع االأخذ بعني االعتبار االختالفات يف النظم الت�س��ريعية والتنظيمية. ويف هذا االإطار قام فريق 
العمل املكلف باإجناز هذه الدرا�سة باإعداد دليل ا�سرت�سادي لقواعد حوكمة ال�سركات املدرجة وذلك باالعتماد على نتائج درا�سة حوكمة ال�سركات 
املدرج��ة يف االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، بهدف امل�س��اعدة يف تطوير نظم وقواع��د احلوكمة وجمابهة التحدي��ات التي تواجه االأ�س��واق املالية العربية، 
واحتياجاته��ا والعوام��ل املوؤث��رة فيه��ا، ودور االحت��اد يف مواجهتها للو�س��ول اإىل اأكرب قدر من االلت��زام بتطبيق مبادئ حوكمة ال�س��ركات واالإف�ساح 
لل�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية العربية، واالرتقاء باملنظومة الت�سريعية والتنظيمية مبا يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات واملعاير الدولية. علما 

باأن جمل�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية قد اعتمد الدليل يف اجتماعه احلادي ع�سر الذي عقد مبدينة تون�س يف بداية العام احلايل. 

سابعًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد باإ�س��دار اأعداد الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلية » اأخبار االحت��اد« باللغتني العربي��ة واالإجنليزية. وتغطي الن�س��رة 
االإلكرتونية اأخر التطورات واالأحداث واالأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���س املال العربية والدولية من خمتلف اجلوانب، وخا�سة فيما يتعلق بالت�س��ريعات 
اجلديدة واالأحداث الهامة واالإ�سدارات اجلديدة واالجراءات التي اتخذتها هيئات االأوراق املالية فيما يتعلق بالرقابة واالإف�ساح واالإنفاذ والتوعية 
وتعليم امل�س��تثمرين وغرها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���س املال. كما غطت الن�س��رة اأخبار االحتاد واأخبار االأمانة العامة لالحتاد والربامج 
وامل�ساريع التي تنفذها يف خمتلف املجاالت. ومما يجدر االإ�سارة اإليه باأنه قد مت خالل عام 2017 اإ�سدار 4 اأعداد من الن�سرة االإلكرتونية الف�سلية 
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لالحتاد. ومت توزيع الن�سرة االإخبارية لالحتاد على اأع�ساء االحتاد والبور�سات العربية وعدد من املوؤ�س�سات العربية واالإقليمية والدولية واجلهات 
االأخرى املهتمة باأ�س��واق را���س املال العربية. كما ا�س��تمرت االأمانة العامة باإ�سدار امللخ�س ال�سهري الأهم االأخبار واالأحداث املتعلقة باأع�ساء احتاد 
هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باالإ�ساف��ة الأهم االأخبار واالأحداث الدولية ذات العالقة باأ�س��واق را���س مال. كما يت�سمن امللخ�س ال�س��هري روابط 
اإلكرتوني��ة لتل��ك االأخب��ار واالأح��داث وذلك لت�س��هيل الو�سول اإليها من قبل اأع�س��اء االحتاد وجميع االأطراف االأخرى واملهتمني باأ�س��واق راأ���س املال 

العربية.

كما قامت االأمانة العامة با�سدار التقرير ال�س��نوي احلادي ع�س��ر الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، وذلك بعد اأن مت اعتماده من قبل جمل���س 
االحت��اد يف اجتماع��ه االأخ��ر الذي عقد مبدينة تون���س  يوم 16 مار���س / اآذار 2017. وي�س��ر التقرير ال�س��نوي لالحتاد اإىل اأهم اأن�س��طة االأع�ساء 

يف جماالت الت�سريعات والرقابة على االأ�سواق واالإنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون الدويل، باالإ�سافة اإىل اأبرز االأعمال املنجزة من قبل االحتاد.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأينا

براأين��ا. ف��اإن البيان��ات املالي��ة املرفق��ة تع��رب ب�سورة عادلة وم��ن كافة النواح��ي اجلوهرية عن املرك��ز املايل الحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
)"االحتاد") كما يف 31 دي�سمرب 2017 وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعاير الدولية للتقارير املالية.

نطاق التدقيق

ت�سمل البيانات املالية لالحتاد ما يلي:

• بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2017. 
• بيان االأداء املايل لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ.

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

أساس الرأي

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

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

االستقاللية

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

املتطلبات والقواعد.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

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

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

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

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

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

البيانات املالية.

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

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

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

الرقابة الداخلية.

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

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

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

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

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

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

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

عن براي�س ووترهاو�س كوبرز
جاك فاخوري

�سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلني رقم 379
اأبوظبي. االإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017 )درهم(2016 )درهم(
االإيرادات

883,200883,200ر�سوم ع�سوية
597,540597,540م�ساهمات البلد امل�سيف

14,07617,143اإيرادات الفوائد
358,160-اإيرادات اأخرى

1,494,8161,856,043جمموع االإيرادات
امل�سروفات

)1,386,140()1,423,325(اأجور ورواتب ومنافع املوظفني
)1,351,704()723,141(م�ساريف عمومية واإدارية

)2,737,844()2,146,466(جمموع امل�ساريف
)881,801()651,650(النق�س يف �سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام من العمليات

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2017 )درهم(2016 )درهم(
املوجودات

املوجودات غر املتداولة
28,59421,334معدات

موجودات متداولة
3,45073,138ذمم مدينة جتارية واأخرى

-552,000مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
2,009,4081,686,625اأر�سدة نقدية وبنكية

2,564,8581,759,763
2,593,4521,781,097جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات غر متداولة

288,343367,723خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات  متداولة

299,199209,495ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
202,735282,505مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة

501,934492,000
790,277859,723جمموع املطلوبات

1,803,175921,374�سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017 )درهم(2016 )درهم(

2,454,8251,803,175الر�سيد يف 1 يناير

)881,801()651,650(عجز ال�سنة

1,803,175921,374الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017 )درهم(2016 )درهم(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
)881,801()651,650(عجز ال�سنة

تعديالت ب�سبب:
5,7269,480اال�ستهالك 

)17,143()14,076(اإيرادات الفوائد
662,200-خم�س�س االنخفا�س يف قيمة اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

79,38079,380خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
)147,884()580,620(التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغرات يف راأ�س املال العامل

التغرات يف راأ�س املال العامل:
)69,688()165,600(ذمم مدينة جتارية واأخرى

)110,200(1,425مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
)89,704(141,673ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات

64,64179,770مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة
)337,706()603,122(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية
)2,220()18,699(�سراء معدات

14,07617,143اإيرادات فائدة مقبو�سة
14,923)4,623(�سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

)322,783()607,745(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه
2,617,1532,009,408النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2,009,4081,686,625النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− ا�سدار م�سروع تعليمات التعامل بالبور�سات االأجنبية	
− اإقرار تعليمات اإقرا�س واقرتا�س االأوراق املالية والبيع على املك�سوف واملوافقة على تعليمات 	

االإيداع
− هيئة تقر الن�سخة النهائية من خارطة طريق لتطوير �سوق راأ�س املال الوطني	
− ن�سر م�سروع نظام �سناديق اال�ستثمار امل�سرتك	
− اإ�سدار وحتديث التعليمات واالأنظمة ان�سجامًا مع قانون االأوراق املالية ل�سنة  2017     	
− �سدور تعليمات حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2017	
− ا�سدار تعليمات تنظيم التعامل باالأوراق املالية يف البور�سات االأجنبية	
− هيئة االأوراق املالية ت�سدر تعليمات تنظيم تعامل �سركات اخلدمات املالية يف البور�سات 	

االأجنبية.

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− اإ�سدار نظام �سندوق راأ�س املال املخاطر	
− اعتماد قرار ب�ساأن ن�سر �سوابط التحذيرات	
− اعتماد النظام اخلا�س بقواعد اال�ستحواذ واالندماج لل�سركات امل�ساهمة العامة	
− تعديل نظامي اال�ست�سارات املالية واإدارة اال�ستثمار	
− تعديالت النظام اخلا�س باإدراج ال�سركات االأجنبية	
− اعتماد نظام �سندوق ال�سراكة العامة واملحدودة	

هيئة ال�سوق املاليةتون�س

− ا�سدار الرتتيب العام املتعلق ب�سبط التدابر التطبيقية ملنع غ�سل االموال ومكافحة متويل 	
االرهاب 

− ن�سر الدليل املتعلق مبنع غ�سل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب 	
− الهيئة جتري م�ساورات مكثفة مع و�سطاء البور�سة وبور�سة تون�س 	
− الهيئة تن�سر ترتيبا يتعلق مبكافحة املخالفات يف ال�سوق 	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
−البور�سة ومراقبتها ن�سر نظامني متعلقني ب�سركات ت�سير �سناديق اال�ستثمار	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− تعديل ال�سوابط واالإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذا لنظام ال�سركات	
− اعتماد الئحة حوكمة ال�سركات	
− تعديل الئحة عمل جلنة التعامالت االإلكرتونية	
− ن�سر م�سروع تنظيم الدعوى اجلماعية ال�ستطالع مرئيات العموم	
− ن�سر م�سودات قواعد هيئة ال�سوق املالية و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( �سمن 	

م�سروع "ف�سل االخت�سا�سات واملهام بني الهيئة وتداول" ال�ستطالع  اآراء العموم ومالحظاتهم
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اعتماد تنظيم الدعوى اجلماعية يف منازعات االأوراق املالية	
− ن�سر م�سروع حتديث القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأوراق 	

املالية املدرجة
− �سدور قرار جمل�س الهيئة باعتماد القواعد املنظمة للمن�ساآت ذات االأغرا�س اخلا�سة	
− اعتماد قواعد طرح االأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة واملوافقة على قواعد االإدراج	
− هيئة ال�سوق املالية تعّدل الئحة االأ�سخا�س املرخ�س لهم لدعم �سناعة اإدارة االأ�سول وتطوير 	

ا�ستثمارات قطاع راأ�س املال اجلريء وامللكية اخلا�سة
− هيئة ال�سوق املالية تعامل امل�ستثمرين االأجانب معاملة ال�سعوديني يف اال�ستثمار املبا�سر يف 	

ال�سوق املوازية
− حتديث الئحة تنظيم عمليات االندماج واال�ستحواذ	

−هيئة االأوراق املاليةالعراق امل�سادقة على �سوابط العناية الواجبة اجتاه العمالء اخلا�سة باالأوراق املالية	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− مناق�سات حول م�سودة االإطار التنظيمي لقانون االأوراق املالية اجلديد	
− اعتماد وثيقة خا�سة لف�سل اأموال العمالء والتدقيق عليها اأ�سبوعيا	
− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة يوقع اتفاقية الإعداد ميثاق حلوكمة ال�سركات احلكومية	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
−املالية ا�سدار عدد من االأنظمة والقواعد	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− ا�ستطالع راأي اجلهات امل�سمولة برقابة هيئة اأ�سواق املال ذات العالقة باأنظمة االحتفاظ 	
بال�سجالت

− قرار رقم )26( ل�سنة 2017 ب�ساأن تعديل بع�س مواد الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( 	
ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط االأوراق املالية وتعديالته لتطبيق 

بع�س بنود نظام ما بعد التداول )املرحلة االنتقالية(
− قرار رقم )36( ل�سنة 2017 ب�ساأن تعديل الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�سنة 2010 	

ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط االأوراق املالية وتعديالته
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− ا�سدار تنظيم موحد للتعامل على االأوراق املالية غر املقيدة بالبور�سة	
− بدء العمل مبعاير م�سرية للتقييم املايل للمن�ساآت	
− بدء �سريان االإجراءات االحرتازية لهيئة الرقابة املالية بالوقف املوؤقت لتعامل املخالفني	
− ا�سدار �سوابط متلك اأ�سهم ال�سركات العاملة مبجال االأوراق املالية	
− ا�سدار كتاب دوري ب�ساأن تطبيق اأحكام قانون ال�سريبة على الدخل واأثرها على �سناديق 	

اال�ستثمار املن�ساأة وفقًا الأحكام القانون )59( ل�سنة 1992
− �سدور تنظيم يتيح ل�سركات التمويل اجلمع بني اأكرث من ن�ساط بنف�س ال�سركة يف جماالت 	

التاأجر التمويلي والتخ�سيم والتمويل العقاري
− بدء العمل ب�سوابط متلك اأ�سهم �سركات االأوراق املالية	
− احداث اجراءات تعزيز حماية ح�سابات املتعاملني مع �سركات االأوراق املالية	
− تعديل �سوابط االكتتاب بح�سة عينية يف �سناديق اال�ستثمار	
− بدء تطبيق القرارات املنظمة لتخفي�س حجم �سناديق اال�ستثمار وبيع اأ�سهم يف بور�سات 	

اأجنبية
− تعديل بع�س بنود قرار حماية ح�سابات املتعاملني ا�ستجابة ملقرتحات ال�سركات	
− بدء العمل با�سرتاط دعوة اجلمعية العامة قبل 21 يوم بقواعد قيد و�سطب االأوراق املالية	
− جمل�س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية يوافق على عدة تعديالت هامة على �سناديق 	

اال�ستثمار
− تعديل القواعد املنظمة لنقل ملكية االأوراق املالية غراملقيدة بالبور�سة	
− الهيئة تتبنى مقرتح ال�سوق بتعديل بع�س قواعد التعامل يف ذات اجلل�سة	
− ا�سرتاط موافقة اجلمعية العامة لل�سركة قبل �سراء اأ�سهم اخلزينة	
− هيئة الرقابة املالية ت�سدر اإجراءات تنظيمية جديدة الإجراءات الطرح بالبور�سة	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− اإطالق اأوىل اخلطوات التح�سرية مل�سروع نظام االف�ساح االإلكرتوين	
− اإلزام ال�سركات امل�ساهمة العامة بتعبئة بطاقة االأداء املتوازن حلوكمة ال�سركات 	

املدرجة يف بور�سة عمان لعام 2016
− قواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة	
− تعميم حتديد خماطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ل�سركات الو�ساطة املالية	
− الهيئة تدعو ال�سركات اإىل تزويدها بنتائج الربع الثاين ل�سنة 2017	
− منح تراخي�س التعامل يف البور�سات االأجنبية	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− ا�سدار اأول موافقة لع�سو تقا�س	
− انطالق تطبيق القرار اخلا�س بن�سر ا�سماء املخالفني	
− تفعيل االتفاق مع "هيئة االإمارات للت�سنيف" الإ�سدار �سهادات مطابقة تعتمد معيار اأيزو 	

37001 لت�سنيف ال�سركات وتعزيز م�ستويات ال�سفافية واالن�سباط املوؤ�س�سي

− قيد �سركة جديدة �سمن فئة ال�سركات امل�ساهمة العامة االأجنبية	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اإلزام ال�سركات املدرجة باالإف�ساح فور بلوغ خ�سائرها %% % بغر�س حماية امل�ساهمني 	
واإحاطتهم باأو�ساع ال�سركة قبل خ�سوعها للمادة %%% من نظام ال�سركات

− تطبيق الئحة حوكمة ال�سركات املحدثة	
− اإعالن ب�ساأن اإلزام ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية يف ال�سوق املالية باالإف�ساح على مراحل 	

عن مواكبتهم للتحول ملعاير املحا�سبة الدولية
− ا�ستحداث اإدارة خمت�سة بحماية امل�ستثمر	
− ل للهيئة	 اإعفاء اجلهات الراغبة يف طرح اأدوات الدين يف ال�سوق من املقابل املايل املُح�سّ
− اإعفاء ال�سركات املدرجة من االإف�ساح عن القوائم املالية االأولية للربع الرابع من ال�سنة املالية	
− ا�ستحداث اإدارة عامة وجلنة لالإ�سراف على مراجعي ح�سابات ال�سركات املدرجة وموؤ�س�سات 	

ال�سوق املالية

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
−املالية �سدور التعميم رقم )31 ( اخلا�س بتطبيق املعيار املحا�سبي الدويل رقم /29/	

−هيئة �سوق را�س املالفل�سطني الهيئة تخاطب ال�سركات امل�ساهمة العامة بخ�سو�س معاير التدقيق الدولية	



71 ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية70   ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− تعميم ب�ساأن االإ�سعار ال�سادر عن اإدارة خدمات االإيرادات الداخلية االأمريكية 	
)IRS(

− تعميم رقم )02( ل�سنة 2017 ب�ساأن التقرير ال�سنوي لالأ�سخا�س املرخ�س لهم	
− تعميم ب�ساأن مزاولة ن�ساط تقومي االأ�سول	
− االعالن عن انتهاء مهلة تقدمي منوذج متابعة تطبيق حوكمة ال�سركات لعام 2017	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− العمل بقواعد التعرف على امل�ستفيد للمتعاملني يف �سوق االأوراق املالية	
− �سجل ال�سمانات املنقولة يدخل حيز الت�سغيل الفعلي خالل % �سهور	
− بداأ العمل بنظام النداء االآيل خلدمات ال�سوق	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
−الر�ساميل االجتماع اخلام�س للجنة التن�سيق والرقابة على املخاطر ال�سمولية	
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ثالثًا: إجراءات التنفيذ

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− اإلزام اجلهات امل�سدرة لالأوراق املالية باالإف�ساح عن كافة بياناتها باللغتني العربية 	
واالإجنليزية

− اإلزام ال�سركات امل�ساهمة العامة بتعبئة بطاقة االأداء املتوازن حلوكمة ال�سركات 	
املدرجة يف بور�سة عمان لعام 2016

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اإلزام مدراء �سناديق اال�ستثمار با�ستخدام خيار منوذج التكلفة لقيا�س العقارات واالآالت 	
واملعدات والعقارات اال�ستثمارية واالأ�سول غر امللمو�سة 

− �سدور قرار من جلنة اال�ستئناف يف منازعات االأوراق املالية باإدانة خمالفني لنظام ال�سوق 	
املالية ولوائحه التنفيذية

− فر�س غرامة مالية على عدد من ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ويف ال�سوق املوازية 	
ملخالفتها نظام ال�سركات

− اإحالة املتورطني يف ن�ساط )الفورك�س( اإىل النيابة العامة	

−هيئة االأوراق املاليةالعراق ايقاف تداول عدد من ال�سركات.	

−هيئة اأ�سواق املالالكويت تعميم رقم )14( ل�سنة 2017 ب�ساأن اإلتزام كافة م�سفي ال�سناديق باأحكام جمعية حملة 	
الوحدات املذكورة يف الف�سل الثاين من الكتاب الثالث ع�سر من الالئحة التنفيذية
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− ور�سة تدريبية حول معاير التدقيق الدولية	
− ور�سة عمل للتوعية بفر�س اال�ستفادة من اإ�سدار واإدراج اإي�ساالت اإيداع ال�سركات 	

امل�ساهمة االأردنية يف البور�سات االأجنبية
− الهيئة تعقد ور�سة تدريبية ملدراء واأمناء االإ�سدار	
− هيئة االأوراق املالية ت�ست�سيف برناجمًا تدريبيًا حول التمويل االإ�سالمي	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− تنظيم موؤمتر االأ�سواق املالية ودورها يف بناء اقت�ساد قائم على املعرفة واالبتكار وال�سعادة	
− حلقة نقا�سية للجهات الرقابية والتنظيمية باأ�سواق املال اخلليجية	
− مركز التدريب بالهيئة ي�سارك يف فعاليات معر�س التوظيف ال�سنوي باجلامعة االأمريكية بال�سارقة	
− ندوة توعوية للو�سطاء حول اآليات و�سوابط البيع على املك�سوف	
− اإطالق مبادرة جمل�س ال�سباب القت�ساد امل�ستقبل	
− تنظيم حلقة نقا�سية ال�ستعرا�س "حالة االأ�سواق املالية بدولة االإمارات"	
− تنظيم ندوة توعوية للم�ستثمرين بعنوان تكوين حمفظة االأ�سهم والفرق بني امل�ساربة واال�ستثمار 	

يف �سوق االأوراق املالية
− مركز التدريب بهيئة االأوراق املالية وال�سلع ينظم دورة عن املحافظ املالية واأدوات حتليل 	

املخاطر وتقييمها
− م�سروع تاأهيل طالب وطالبات كليات التقنية العليا للعمل يف ال�سركات املالية املرخ�سة 	

باالأ�سواق املالية
− امل�سروع الوطني لتوعية امل�ستثمرين	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
−البور�سة ومراقبتها ملتقى حول "الطرق البديلة للتمويل عن طريق ال�سوق"	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− الهيئة تدعو العموم اإىل االإبالغ عن االأفراد اأو املواقع التي تروج لن�ساط )الفورك�س(	
− تنظيم ور�سة عمل م�سرتكة مع فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام	
− حلقة عمل بعنوان )االلتزامات امل�ستمرة على ال�سركات املدرجة يف منو -ال�سوق املوازية(	
− ن�سر عدد من االأ�سئلة ال�سائعة اخلا�سة بنظام ال�سوق املالية ونظام ال�سركات ولوائحهما 	

التنفيذية على موقع الهيئة االإلكرتوين
− تنظيم حلقة عمل بعنوان )الئحة حوكمة ال�سركات.. التغرات وامل�ستجدات(	
− الهيئة تعقد ملتقى توعوي موجه لالأ�سخا�س املرخ�س لهم	
− الهيئة تن�سر التعاميم ال�سادرة عنها على موقعها االلكرتوين واملتعلقة بال�سركات املدرجة	
− انطالق العمل بنظام حماية امل�ستثمر االإلكرتوين	
− حملة توعوية �سد ن�ساط )الفورك�س(	
− تنظيم 6 حلقات عمل للحوكمة يف اإطار تعزيز الثقة يف ال�سوق املالية	



73 ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية72   ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− حما�سرة حول االإبالغ عن م�سائل التدقيق الرئي�سية يف تقرير املدقق امل�ستقل	
− الهيئة ت�سارك يف املوؤمتر العلمي االأول لالإدارة والتمويل واالقت�ساد	
− تنظيم دورة تدريبية ل�سابط االمتثال	
− 	IFRS9 تنظيم ور�سة عمل بعنوان "االنتقال ىل تطبيق املعيار الدويل
− تنظيم دورة تدريبية تتعلق مبكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب خا�سة بعمل �سركات 	

اخلدمات والو�ساطة املالية

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة يعقد برناجما تدريبيا حول املهارات الفاعلة ل�سكرتر 	
جمال�س االإدارة

− ندوة حوارية حول دور اخلدمات املالية االإ�سالمية	
− الهيئة توا�سل تنظيم الربامج التدريبية ب�ساللة حول اأ�سا�سيات االكتتاب ومهارات التفكر 	

االبداعي
− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة ينظم ور�سة عمل ملجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية ل�سركة 	

فولتامب للطاقة

هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطني

− ور�سة عمل متخ�س�سة حول املعاجلة املحا�سبية لعقود التاأجر التمويلي	
− الهيئة ت�سارك يف الربنامج التدريبي "التخطيط اال�سرتاتيجي واملايل للمدراء"	
− تنظيم ور�سة عمل متخ�س�سة حول ال�سكوك	
− تنظيم ور�سة عمل حول املعاجلة املحا�سبية لعقود التاأجر التمويلي	
− اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول املايل يف فل�سطني تنظيم 	

جمموعة من اللقاءات املتخ�س�سة يف قطاع غزة
− اختتام اجلولة االأوىل من م�سابقة حوكمة ال�سركات يف اجلامعات الفل�سطينية	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
−املالية تنظيم املوؤمتر االأول حلوكمة ال�سركات	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− اختتام فعاليات الربنامج التوعوي االأول لعام 2017	
− اختتام فعاليات املوؤمتر ال�سنوي الثاين	
− اإعالن توعوي: ب�ساأن اعتماد جداول اأعمال اجلمعيات العامة	
− اإعالن توعوي: ب�ساأن مراجعة واعتماد البيانات املالية 	
− اختتام فعاليات الربنامج التدريبي التوعوي اال�ستثنائي	
− تعميم رقم )09( ل�سنة 2017 ب�ساأن الدول التي ال تطبق اأو تطبق ب�سكل غر كاف تو�سيات 	

جمموعة العمل املايل 
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان مكافحة اجلرائم املالية يف االأ�سواق املالية ور�سة عمل ا�ست�سافتها هيئة االأ�سواق املالية واحتاد 	
هيئات االأوراق املالية العربية

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− تنظيم برنامج يف �سوق املال لق�ساة املحاكم االقت�سادية	
− الهيئة تدعم مبادرة "اإعالء حقوق امل�ستثمر" يف �سوق املال	
− تنظيم ور�سة عمل "املعاير امل�سرية للتقييم العقاري" للوزارات والهيئات	
− اإطالق مبادرة للتوعية املالية لل�سباب	
− الهيئة ت�سارك يف برنامج تدريبي عن التمويل متناهي ال�سغر بربيطانيا	
− الهيئة حتذر من خماطر االأن�سياق وراء دعوات التعامل بالعمالت االأفرتا�سية	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− بالغ �سحفي حول ا�ستعمال العمالت االفرتا�سية	
− لقاء توعوي حول "�سوق الر�ساميل املغربية: ا�ستغالها واآفاق تطويرها"	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأوراق املاليةاالأردن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية يف جنوب اإفريقيا	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− مذكرة تفاهم بني "االأوراق املالية" ومركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل لتعزيز التعاون يف 	
جمال االأ�سواق املالية ون�سر ثقافة التحكيم بني املتعاملني

− توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة االأوروبية لالأوراق واالأ�سواق املالية	
− توقيع مذكرة تفاهم مع جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�سني	
− امل�ساركة يف امللتقى ال�سنوي لال�ستثمار 2017	
− االإمارات ت�ست�سيف اجتماع املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )اأيو�سكو( 	
− الهيئة ت�سارك يف فعاليات ملتقى االأوراق املالية	
− امل�ساركة يف موؤمتر »يورومني االإمارات ال�سارقة 2017«	
− توقيع مذكرة تفاهم مع "احتاد كرة القدم" لتعزيز التعاون يف جماالت احلوكمة واالإدارة 	

الر�سيدة ودرا�سة حتول االأندية اإىل �سركات م�ساهمة
− هيئة االأوراق املالية وال�سلع و�سلطة تنظيم اخلدمات املالية التابعة ل�سوق اأبوظبي العاملي يعززان 	

التعاون ف�ي جمال الت�كنولوجيا املالية
− توقيع اتفاقية مع «زيروك�س» لتطوير نظام جديد لتقدمي اخلدمات االأ�سا�سية للهيئة	
− الهيئة ت�سارك يف فعاليات "موؤمتر ال�سارقة الدويل الثاين لالقت�ساد االإ�سالمي"	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية
− توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة االأمر �سلطان	
− الهيئة تن�سم اإىل جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية	
− مذكرة تعاون بني هيئة ال�سوق املالية والهيئة العامة لال�ستثمار	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− هيئة االأ�سواق املالية يف بروناي تطلع على جتربة �سوق راأ�س املال العماين وتوقع على مذكرة 	
تفاهم لتحديد جماالت التعاون

− 	IFSB الهيئة ت�سارك يف االجتماع ال�سنوي ملجل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية
− ان�سمام الهيئة لع�سوية هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية "اأيويف"	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
−املالية الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع نظرتها هيئة ال�سوق املالية التون�سية	

هيئة اأ�سواق املالالكويت
− 	COMCEC تزكية الكويت لرئا�سة فريق تنمية االأ�سواق يف منتدى اأ�سواق املال
− الهيئة تن�سم اإىل ع�سوية املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية 	
− توقيع مذكرة تفاهم ب�ساأن تن�سيق التعاون مع وزارة التجارة وال�سناعة	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان مذكرة تفاهم بني هيئة االأ�سواق املالية يف لبنان و�سلطة دبي للخدمات املالية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− توقيع اتفاق لتعزيز التعاون والرقابة على ال�سركات مع هيئة اال�ستثمار	
− انطالق م�سروع درا�سة تنظيم اأدوات التمويل ق�سرة االأجل مع البنك االأوروبي	
− الهيئة ت�ستعد للم�ساركة يف املبادرة العاملية لل�سمول املايل	
− توقيع عقد مع ال�سركة امل�سرية لال�ستعالم االئتماين ب�ساأن اإن�ساء واإدارة �سجل ال�سمانات 	

املنقولة
− توقيع مذكرة تفاهم مع االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− التوقع على اتفاقية خا�سة بتقدمي امل�ساعدة التقنية مع املجل�س االإقليمي لالدخار العام و 	
االأ�سواق املالية )CREPMF( لالحتاد النقدي لغرب اأفريقيا

− توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جلنة ال�سوق املالية الغانية	
− 	)IFREFI(الهيئة ت�سارك يف الدورة ال�ساد�سة ع�سرة للمعهد الفرانكفوين للتنظيم املايل
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اململكة االأردنية الها�سمية - هيئة االوراق املالية االردنية
مبنى �سوق راأ�س املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�س:

www.jsc.gov.joاملوقع االلكرتوين:

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

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�س:

www.sca.gov.aeاملوقع االلكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�س:

www.cmf.org.tnاملوقع االلكرتوين:

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

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�س:

www.cosob.orgملوقع االلكرتوين:

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

14906511 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكرتوين:

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

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�س:

www.scfms.syاملوقع االلكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�س:

www.cma.gov.omاملوقع االلكرتوين:
دولة فل�سطني - هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية

4041 – البرة

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكرتوين:

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

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�س:

www.qfma.org.qaاملوقع االلكرتوين:

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

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�س:

www.kuwaitcma.orgاملوقع االلكرتوين:

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

0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

اجلمهورية الليبية - ال�سوق املايل الليبي
حي االندل�س - طرابل�س

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكرتوين:

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

35345352 )00202(, 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�س:

www.efsa.gov.egاملوقع االلكرتوين:

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

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�س:

www.ammc.maاملوقع االلكرتوين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكرتوين:

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

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�س:

www.dfsa.aeاملوقع االلكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكرتوين:

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

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�س:

www.amf.org.ae املوقع االلكرتوين:
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