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ي�س��رين اأن اأق��دم  التقري��ر ال�س��نوي الحت��اد هيئ��ات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة لع��ام 2015 وال��ذي يت�سم��ن 
ا�س��تعرا�س الأهم التطورات التي �سهدتها اأ�سواق را�س 
امل��ال العربي��ة والدولية واأهم االأعمال الت��ي اأجنزها االحتاد. لقد 
�س��هد عام 2015 تغريات وتقلبات حادة ع�سفت باالأ�سواق املالية 
العاملي��ة تزامن��ت مع ا�س��تمرار تراجع اأ�س��عار النف��ط العاملية مما 
اأ�ساف حتديات جديدة الأ�سواق را�س املال العربية، اإال اأنه بالرغم 
من ذلك فقد متكنت اأ�سواق را�س املال العربية من ا�ستيعاب اآثار 
التقلبات احلادة التي �س��هدتها االأ�سواق املالية الدولية واملحافظة 

على ا�ستقرارها الن�سبي .

لق��د ا�س��تمرت هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة خالل ع��ام 2015 
اأح��كام  تعزي��ز  ي�س��هم يف  مب��ا  الت�س��ريعية  قدرته��ا  م��ن متك��ن 
رقابتها على اأ�س��واق را���س املال، وخا�سة يف جماالت الرقابة على 
التعام��الت واالإف�ساح واالإنف��اذ واحلوكمة. كما ا�س��تمرت هيئات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة بجهوده��ا الرامي��ة اإىل تطوي��ر وحتدي��ث 
اأعماله��ا وتدري��ب موظفيها على اآخر التط��ورات واأحدث االأنظمة 
الرقابي��ة، ومبا ين�س��جم مع اأهداف بن��اء قدراتها الذاتية وتطبيق 
اأف�س��ل املمار�س��ات واملعايري املطبق��ة دوليًا، وحماية امل�س��تثمرين 

واملتعاملن لدى اأ�سواق را�س املال العربية.

وعل��ى �سعي��د احتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية، فقد ا�س��تمر 
خ��الل ع��ام 2015 بالعم��ل الإجن��از اخلط��ة الت��ي اأقره��ا جمل���س 

االحت��اد باجتماع��ه االأخ��ري ال��ذي عق��د مبدين��ة اجلزائ��ر، حيث 
متكن االحتاد خالل عام 2015 من تعزيز مكانته الدولية وزيادة 
الدولي��ة،  والفعالي��ات  باالأن�س��طة  وامل�س��اركة  والتن�س��يق  التع��اون 
 IOSCO مب��ا يف ذل��ك املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة
واللج��ان املنبثق��ة عنه��ا، وكذل��ك منظم��ة التع��اون االقت�س��ادي 
والتنمية OECD، وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولية IFC وجلنة التعاون 
 ،COMCEC  االقت�س��ادي والتج��اري ملنظمة التع��اون االإ�س��المي
و�سن��دوق النقد العربي AMF وغريها من املوؤ�س�س��ات واملنظمات 
العربي��ة واالإقليمي��ة والدولي��ة. و�سم��ن ه��ذا االإط��ار، فق��د متكن 
االحت��اد م��ن اإجن��از ع��دد م��ن االأن�س��طة والفعالي��ات م��ع ه��ذه 
املنظم��ات والت��ي �س��يتم عر�سها م��ن خالل هذا التقري��ر، كما مت 
االتف��اق عل��ى عق��د منتدى ح��ول املمار�س��ات احلديث��ة يف حوكمة 
ال�س��ركات بالتع��اون م��ع عدد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمية 
والدولية وذلك خالل �س��هر فرباير 2015 حيث �سيتم ا�ستعرا�س 

اآخر التطورات يف هذا املجال.

كم��ا عم��ل االحت��اد خ��الل ع��ام 2015 �سمن ه��ذا االإط��ار لدعم 
توجه��ات اأع�س��اء االحتاد ل��دى املنظم��ة الدولية لهيئ��ات االوراق 
املالي��ة IOSCO، حيث مت عقد اجتماع ت�س��اوري الأع�ساء االحتاد 
على هام���س اجتماعات املنظمة ال�س��نوية الذي عقد مبدينة لندن 
خالل �س��هر يونيو/حزيران وذلك لتعزيز مواقف اأع�ساء االحتاد 
جت��اه الق�ساي��ا املوج��ودة عل��ى اأجندة اأعم��ال املنظم��ة. كما كثف 

كلمة رئيس االتحاد
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عبـدالحكيــم بــّراح

االحتاد جهوده وات�ساالته مع هذه املنظمة واللجان املنبثقة عنها 
بهدف اعتماد اللغة العربية كلغة ر�سمية بهذه املنظمة.

وتنفي��ذًا خلط��ة عم��ل االحتاد لع��ام 2015، ولتمك��ن االحتاد من 
القيام بدوره مبا ين�سجم مع اأهدافه وتطلعات اأع�سائه، فقد �سهد 
ع��ام 2015 جه��دًا مكثفًا الإجن��از اخلطة اال�س��راتيجية لالحتاد 
لالأع��وام 2016-2020، حي��ث قام��ت اللجن��ة امل�س��كلة بقرار من 
جمل���س االحت��اد بالتع��اون مع االأمان��ة العامة لالحتاد م��ن اإعداد 
خط��ة ا�س��راتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية ركزت 
على حتديد اأهم االأهداف اال�س��راتيجية التي ي�سعى االحتاد اإىل 
حتقيقها خالل ال�س��نوات اخلم�س القادمة وو�سائل حتقيقها. وقد 
قام��ت اللجن��ة با�س��تطالع اآراء اأع�س��اء االحتاد من خالل امل�س��ح 
الذي مت اإعداده بهذا املجال بحيث تعك���س اخلطة اال�س��راتيجية 
تطلع��ات اأع�س��اء االحت��اد واالأه��داف ذات االأولوية الك��ربى التي 
يج��ب اأن ي�س��عى االحت��اد اإىل حتقيقه��ا خالل ال�س��نوات اخلم���س 
القادمة. لقد متكنت اللجنة امل�سكلة لهذه الغاية، م�سكورة، خالل 
ف��رة ق�س��رية من اإجن��از املهمة امل�س��ندة اإليها، حي��ث اأن اخلطة 
معرو�سة على جمل���س االحت��اد التخاذ القرار الذي يراه منا�س��بًا 

ب�ساأنها.

وح��ول االأن�س��طة والفعالي��ات االأخ��رى، ق��ام االحت��اد بالعديد من 
الدرا�س��ات وامل�س��وحات والتقاري��ر غط��ت عدد م��ن الق�سايا التي 
ته��م هيئات االأوراق املالية العربية. كما قام االحتاد بتنظيم عدد 

من الربامج التدريبية وور���س العمل وغريها، حيث مت خالل عام 
2015 اإجناز برناجمن عملين للتدريب، �س��هدا م�س��اركة كبرية 

م��ن اأع�س��اء االحت��اد وكذل��ك البور�س��ات واأ�س��واق امل��ال ومراكز 
االيداع العربية. كما تعاون االحتاد مع عدد من املوؤ�س�سات العربية 
واالإقليمي��ة والدولي��ة يف عقد عدد اآخر م��ن املوؤمترات والفعاليات 
مبا يف ذلك موؤمتر االإ�سدارات االأولية الأ�سواق املال العربية الذي 

عقد مبدينة دبي.

ويف اخلت��ام، ناأم��ل اأن ي�س��تمر ن�س��اط االحت��اد خالل ع��ام 2015 
بنف�س العزم وحتقيق املزيد من االأهداف اال�سراتيجية وتطلعات 
االأع�س��اء وتعزيز التعاون والتن�س��يق فيم��ا بينها ومبا يعود باخلري 
على اأ�سواق را�س املال العربية. وبهذه املنا�سبة، ي�سرين اأن اأتقدم 
مبزي��د من ال�س��كر واالمتن��ان لل�س��ادة اأع�ساء االحت��اد على الثقة 
الت��ي منحوين اإياه��ا وعلى دعمهم وتعاونهم م��ع االحتاد واالأمانة 
العامة لالحتاد. كما اأنتهز هذه املنا�س��بة لتقدمي اأطيب االأمنيات 

بالنجاح والتوفيق لرئا�س��ة االحتاد اجلديدة، �س��ائاًل 
امل��وىل عزَّ وج��ل التوفيق واأن يعم ال�س��الم واالزدهار 

واخلري بالدنا العربية.

كلمة رئيس االتحاد
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عمل��ت االأمانة العام��ة الحتاد هيئ��ات االأوراق املالية 
العربية على اإجناز املهام املوكلة اإليها مبوجب خطة 
العم��ل التي اأقرها جمل���س االحتاد، حيث ا�س��تكملت 
العم��ل يف جمال بناء البنية التحتي��ة واالإلكرونية للجهاز االإداري 
والفن��ي به��دف تعزي��ز التوا�سل م��ا بن االأمان��ة العام��ة واأع�ساء 
االحت��اد والع��امل اخلارج��ي، حي��ث مت حتدي��ث املوق��ع االإلكروين 
لالحتاد واإطالقه ب�س��كله املطور خالل �س��هر �س��بتمرب/ اأيلول، اإذ 
اأ�سب��ح املوقع يوف��ر، باالإ�سافة اإىل املعلومات االأ�سا�س��ية املرتبطة 
بعم��ل االحت��اد واالأع�س��اء االإج��راءات الت��ي تنفذه��ا الهيئ��ات يف 
جم��االت الرقابة واالإف�س��اح واالإنف��اذ، وكذلك اإمكاني��ة الو�سول 
اإىل ت�س��ريعات االأع�س��اء ح�س��ب ن��وع الت�س��ريع املطلوب اأو ح�س��ب 

الدول االأع�ساء.

و�سمن اإطار اإجناز خطة العمل لعام 2015، قامت االأمانة العامة 
لالحتاد باإجراء عدد من امل�س��وحات والدرا�سات والتقارير ركزت 
عل��ى اأولوي��ات العم��ل واالحتياج��ات. فق��د قام��ت االأمان��ة العامة 
لالحت��اد باإع��داد م�س��ح ح��ول اأدوات التموي��ل االإ�س��المي واآخ��ر 
ح��ول االي��رادات والنفقات وكلفة التعامل لدى اأ�س��واق را���س املال 
العربية، حيث قامت االأمانة العامة لالحتاد بالعمل على ا�ستكمال 
ردود اأع�س��اء االحتاد على هذين اال�س��تبيانن وكذلك العمل على 
حتلي��ل النتائج وعر�س التقارير والدرا�س��ات املرتبطة بذلك على 
جمل�س االحتاد بعد اأن مت تقدمي جمموعة من التو�سيات املرتبطة 

بذلك متهيدًا التخاذ القرار املنا�س��ب ب�س��اأنها. كما قامت االأمانة 
العام��ة مبتابع��ة وحتلي��ل نتائج اال�س��تبيان الذي مت اإعداده ب�س��اأن 
اخلط��ة اال�س��راتيجية لالحتاد والتعاون مع اللجنة امل�س��كلة بهذا 
اخل�سو���س م��ن قب��ل جمل���س االحت��اد. ومن جان��ب اآخ��ر، قامت 
االأمان��ة العامة لالحتاد باإعداد تقرير حول عالقة هيئات الرقابة 
م��ع اجلهات اخلا�سعة لرقابتها من موؤ�س�س��ات �س��وق را���س املال، 
حي��ث األق��ى التقري��ر ال�س��وء عل��ى واق��ع هيئ��ات الرقاب��ة العربية  
واملوؤ�س�س��ات اخلا�سعة لرقابتها ودرا�س��ة العالق��ة ما بن الهيئات 
العربي��ة والبور�س��ات ومراكز االي��داع ومقارنة ذلك م��ع النماذج 
واملعايري الدولية يف هذا املجال. وقد خل�س التقرير اإىل جمموعة 
م��ن التو�سي��ات الهادف��ة اإىل تعزيز مكان��ة هيئ��ات االأوراق املالية 
العربي��ة الرقابي��ة والتزامه��ا باأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة به��ذا 

املجال.

وعل��ى �سعي��د التدري��ب ونق��ل املعرف��ة، قفد مت خالل ع��ام 2015 
عق��د برنام��ج للتدريب العمل��ي بالتعاون م��ع هيئ��ة االأوراق املالية 
االأردني��ة وبور�سة عمان ومركز ايداع االأوراق املالية حول عمليات 
الرقابة واالأنظمة االإلكرونية املطبقة يف هذا املجال. كما مت عقد 
الربنام��ج التدريبي العملي الثاين حول االإعالم وتوعية امل�س��تثمر 
والرقاب��ة واالإف�س��اح بالتعاون مع هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية، 
للهيئ��ة  االإعالمي��ة  اال�س��راتيجية  امل�س��اركون عل��ى  حي��ث اطل��ع 
ون�س��اطات وبرامج التوعية والعالقات اال�س��راتيجية مع االإعالم 

كلمة األمين العام
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جليـــل طريـــف

املحلي باالإ�سافة اإىل جتربة الهيئة يف جمال الرقابة على التداول 
وخا�س��ة الرقاب��ة االإلكروني��ة ونظ��ام الرب��ط املتعل��ق باالإف�س��اح 
امل�س��تمر وكذلك جتربة ال�سوق املالية يف جمال حوكمة ال�سركات. 
وق��د �س��ارك بالربناجم��ن عدد م��ن الهيئ��ات االأع�س��اء باالحتاد 
وكذلك م�س��اركة وا�س��عة م��ن البور�سات واجله��ات ذات العالقة. 
كما قامت االمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات 
الدولية واملتخ�س�سة بعقد عدة فعاليات من بينها امل�ساركة بعقد 
موؤمتر اال�سدارات االولية العربية بالتعاون مع موؤ�س�سة بلوم بريغ 
بيزني���س ويك وكذلك التعاون مع اجلهات املنظمة ملوؤمتر الت�سوية 
والتقا���س مبنطق��ة ال�س��رق االو�س��ط. وم��ن جانب اخر، ا�س��تكمل 
االحتاد التح�سريات الالزمة لعقد منتدى احلوكمة لدى الهيئات 
االإ�س��رافية والرقابي��ة العربية بالتعاون مع �سن��دوق النقد العربي 
وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة IFC ومنظم��ة التع��اون االقت�س��ادي 
والتنمي��ة OECD، ومب�س��اركة وا�س��عة من خمتل��ف اجلهات ذات 

العالقة ب�سوق را�س املال واحلوكمة.

لقد حفل عام 2015 بن�ساط ملحوظ على خمتلف امل�ستويات وقد 
كان للدع��م وامل�س��اندة الذي حظيت بهم��ا االأمانة العامة لالحتاد 
من اأع�ساء االحتاد اأكرب االأثر يف ت�س��هيل قيامها بدورها املطلوب 
وتنفي��ذ املهام املوكل��ة اإليها. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكرب لالحتاد 
يف تعزي��ز التع��اون امل�س��رك ب��ن هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 
والقي��ام ب��دور فاع��ل يف هذا املج��ال ومب�س��اركة جمي��ع االأطراف 

ذات العالق��ة. اإن اإجن��از اخلطة اال�س��راتيجية لالحتاد لالأعوام 
2016-2020 ميث��ل اأك��رب دلي��ل عل��ى ت�سمي��م اأع�س��اء االحت��اد 

لتفعي��ل دور االحت��اد بتعزي��ز التع��اون والعمل امل�س��رك ومبا يعود 
بالفائدة على جميع اأع�ساء االحتاد.

اأرج��و اأن ت�س��محوا يل بتق��دمي ال�س��كر واالمتنان لرئا�س��ة االحتاد 
لل��دورة التا�س��عة عل��ى توجيهاته��ا وحر�سه��ا االأكي��د عل��ى تطوير 
االحت��اد وكذلك لل�س��ادة اأع�ساء االحت��اد على تعاونه��م املتوا�سل 
م��ع االأمان��ة العامة لالحت��اد. وال يفوتني تقدمي ال�س��كر واالمتنان 
لهيئة االأوراق املالية وال�سلع بدولة االإمارات العربية املتحدة، دولة 

املقر، للدعم ال�س��خي الذي تقدمه لالحتاد ولالأمانة 
العامة لالحتاد.

كلمة األمين العام
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حقق االقت�ساد العاملي خالل عام 2015 منوًا بلغ )3.1%(، بانخفا�س ن�سبته )0.3%( مقارنة مع عام 2014. وت�سري التوقعات اإىل اأن االقت�سادات 
املتقدمة �س��وف حتقق منوًا طفيفًا خالل عام 2015 مقارنة مع عام 2014، بينما يتوقع اأن ت�س��هد االأ�س��واق النا�س��ئة تباطوؤًا يف ن�ساطها وذلك للعام 
اخلام�س على التوايل، حيث يعك�س ذلك ب�سكل اأ�سا�سي االأداء ال�سعيف لالأ�سواق النا�سئة الرئي�سية يف الدول امل�سدرة للبرول. كما يتوقع اأن ت�سهد 
االأ�سواق النا�سئة، يف ظل ا�ستمرار انخفا�س اأ�سعار ال�سلع، وخا�سة النفط، وكذلك حالة عدم اال�ستقرار املايل وانخفا�س تدفقات را�س املال، زيادة 

يف املخاطر التي تواجهها.
وح��ول اأداء االأ�س��واق املالي��ة العاملية، ت�س��ري البيان��ات ال�سادرة عن احتاد البور�سات العامل��ي WFE باأنه وعلى الرغم من االأحداث املت�س��ارعة التي 
�س��هدتها هذه االأ�س��واق واالأزمات املالية املتتالية التي ع�سفت بها، وخا�سة تلك التي �س��هدتها ال�سن واليونان وا�س��تمرار انخفا�س اأ�س��عار ال�س��لع، 
وب�سكل خا�س النفط، اإال اأن هذه االأ�سواق متكنت خالل عام 2015 من املحافظة على قيمتها الراأ�سمالية حيث و�سلت القيمة ال�سوقية عند م�ستوى 
)64( ترلي��ون دوالر بنهاي��ة �س��هر نوفمرب / ت�س��رين الث��اين 2015 مقارنة مع )67( ترلي��ون دوالر بنهاية عام 2014. كما حقق��ت اأحجام التداول 
منوًا ملحوظًا حتى نهاية �سهر نوفمرب 2015 مقارنة مع عام 2014. هذا وقد �سكلت االأ�سواق االأمريكية نحو )45.5%( من جممل القيمة ال�سوقية 

العاملية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )35.8%(، واالأ�سواق االأوروبية واالإفريقية وال�سرق االأو�سط بن�سبة )%18.7(.

ال�سكل البياين رقم )1(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية للفرة 2011 – 2015 

       
   

        
             
               
            

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

اأما بخ�سو�س اأحجام التداول، فقد بلغت يف نهاية �س��هر نوفمرب 2015 نحو )102.6( ترليون دوالر مقابل )78.0( ترليون دوالر لعام 2014، اأي 
بارتفاع ن�سبة )31.5%(. وقد �سكلت اأحجام التعامل باالأ�سواق االأمريكية ما ن�سبة )41.1%( من حجم التعامالت الدولية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية 

والبا�سيفيك بن�سبة )48.8%( واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة )%10.1(.

ال�سكل البياين رقم )2(
اأحجام التداول لالأ�سواق املالية العاملية للفرة 2011 – 2015 

   
      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(
201144.176.5

201251.160.0

201359.461.2

201466.878.0

201563.7102.6

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

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

اأحجام تداول  القيمة ال�سوقية
�سيلبقل

نسبة التغير % *2015 2014 نسبة التغير % *2015 2014

-3.2 42.2 43.6 11.0 29.0 30.3 اأمريكا
11.1 50.0 23.7 8.1 22.8 21.1  اآ�سيا واملحيط الهادئ
-2.8 10.4 10.7 -22.7 11.9 15.4 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط
31.5 102.6 78.0 -4.6 63.7 66.8 االإجمايل

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية الأهم االأ�سواق العاملية لعام 2015

ن�سبة التغري %  *2015  2014 البور�سة
4.6 18.5 19.4  NYSE Euronext (US) يورونك�ست / الواليات املتحدة  

-40.4 4.5 7.0 NASDAQ OMX (US) الواليات املتحدة
16.7 4.9 4.2 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
3.0 3.4 3.3 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
- 3.2 3.2 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ

11.4 4.5 2.1 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
-19.4 1.7 2.1 TMX Group جمموعة 

- 1.7 1.7 Deutsche Börse البور�سة االأملانية
-6.7 1.4 1.5 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

* كما هي بنهاية �سهر ت�سرين الثاين / نوفمرب 2015
WFE امل�سدر:  احتاد البو�سات العاملي   

ترليون دوالر اأمرييكي

ترليون دوالر اأمرييكي
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وعلى �سعيد االأ�سواق املالية العربية فقد و�سلت القيمة ال�سوقية لهذه االأ�سواق جمتمعة اإىل )1.1( ترليون دوالر يف نهاية عام 2015  مقابل )1.2( 
ترليون دوالر يف نهاية عام 2014، اأي بانخفا�س ن�س��بة )8.3%(، وقد �س��كلت القيمة ال�س��وقية لل�س��وق ال�س��عودي )تداول( نحو)40%(من جممل 

القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية جمتمعة. 

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2015

                                     امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�س اأ�س��عار االأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�سواق املال العربية، فقد انخف�س املوؤ�سر املركب الأ�سعار اال�سهم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي لي�سل اإىل )222.56( نقطة يف نهاية عام 2015 مقارنة مع )265.78( نقطة يف نهاية عام 2014 اأي بانخفا�س بن�سبة )%16.3(.

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

                                      امل�سدر: �سندوق النقد العربي

وحول اأحجام التداول، فقد �سهد عام 2015 انخفا�سًا ملحوظًا يف اأحجام التداول لدى االأ�سواق املالية العربية حيث و�سلت اإىل نحو )402( مليار 
دوالر مقاب��ل )801( ملي��ار دوالر لع��ام 2014، اأي بانخفا�س بن�س��بة )49.8%(، حيث يعود هذا االنخفا���س بالدرجة االأوىل اإىل انخفا�س اأحجام 
التداول يف ال�سوق املايل ال�سعودي )تداول( الذي انخف�س خالل عام 2015 بن�سبة )43.9%( و�سكل نحو )78.5%( من اأحجام التداول لالأ�سواق 
املالية العربية جمتمعه. علمًا باأن اأحجام التداول لدى معظم االأ�سواق املالية العربية االأخرى �سهدت انخفا�سًا وا�سحًا خالل عام 2015، وخا�سة 

اأ�سواق قطر وم�سر واالإمارات وُعمان.
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ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2015

                       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 
)مليون - دوالر اأمريكي(

املوؤ�سر املركب

2008769,589997,874170.2

2009887,087567,872272.79

2010991,533348,944292.26

2011884,490379,897257.63

2012941,412586,387261.99

20131,120,247483,364310.77

20141,231,538800,891265.78

20151,085,673402,000222.56

امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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ا�س��تمرت هيئات االأوراق املالّية العربّية االأع�ساء باالحتاد باتخاذ االإجراءات الالزمة يف اطار ال�ّس��عي اإىل االرتقاء باالأ�س��واق املالّية العربّية، وذلك 
مبواكب��ة الّتط��ورات و االلت��زام بتطبيق املعايري العاملّية يف جماالت تنظيم ومراقبة تداول االأوراق املالّية من خالل حت�س��ن امل�س��توى الّت�س��ريعي مبا 
يحقق العدالة وال�س��فافية، اإ�سافة اإىل القيام بعقد عدد من الدورات التدريبّية لتح�س��ن امل�س��توى املعريف والعلمي للعاملن بهذا القطاع، اإىل جانب 
تنمية الّتعاون امل�س��رك مع عّدة منّظمات اإقليمّية ودولّية. وقد �س��ملت اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد جماالت الت�س��ريعات والرقابة على االأ�سواق واالإنفاذ 

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

أواًل: التشريعات
�س��هد ع��ام 2015 قي��ام هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية باإقرار عدد من الت�س��ريعات واإدخال تعدي��الت على عدد من القوان��ن واالأنظمة والتعليمات 
ذات العالق��ة باأ�س��واق را���س امل��ال، وقد �س��ملت  الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���س املال. فق��د اأقرت هيئة 
االأوراق املالي��ة االأردني��ة تعدي��اًل جدي��دًا عل��ى تعليمات تداول االأوراق املالية، حيث �س��مح التعديل اجلديد ل�س��ركات الو�س��اطة العامل��ة يف البور�سة 
قب��ول اأوام��ر البي��ع وال�س��راء ل�سال��ح عمالء �س��ركات احلف��ظ االأمن بناًء عل��ى تفاوي�س �سادرة من و�س��يط اأجنب��ي اأو من مدير ا�س��تثمار حملي اأو 
اأجنبي، �س��ريطة اأن يكون هذا الو�س��يط االأجنبي مرخ�سًا ملمار�س��ة اأعمال الو�س��اطة املالية يف �س��وق مايل غري اأردين وعلى اأن يكون هناك اتفاقية 
تعامل باالأوراق املالية بن الو�س��يط املحلي وبن الو�س��يط االأجنبي اأو مدير اال�س��تثمار. كما اأقر جمل���س املفو�سن الدليل اال�سر�سادي للتفتي�س على 
�س��ركات اخلدمات املالية، وميثل هذا الدليل اطار متكامل و �س��فاف للتفتي���س على �س��ركات اخلدمات املالية مبا ين�سجم مع املعايري الدولية وينبثق 
عن الت�س��ريعات املنظمة ل�س��وق راأ���س املال، ويو�سح الدليل الهدف الرئي�سي من عمليات التفتي�س التي جتريها الهيئة على �سركات اخلدمات املالية 
مبنتهى ال�سفافية ويبن ا�س�س اختيار عينة التفتي�س واجلوانب التي ت�سملها عملية التفتي�س. كما قامت وحدة مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب 
باإ�سدار التعليمات رقم 1 ل�س��نة 2015 "تعليمات النماذج والو�س��ائل اخلا�سة باالأخطار عن العمليات التي ي�س��تبه بانها مرتبطة بغ�س��ل االموال او 

متويل االرهاب" لتحل حمل التعليمات رقم 2 ل�سنة 2011، حيث بداأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ 2015/10/01.

اأما يف دولة االإمارات العربية املتحدة، فقد قرر جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�سلع تاأجيل العمل باآلية توزيع االأرباح اجلديدة ومنح ال�سركات 
امل�س��اهمة العامة مهلة اإ�سافية تنتهي بنهاية عام 2015، وذلك نظرًا اللتما���س عدد من �س��ركات امل�س��اهمة العامة من الهيئة تاأجيل تنفيذ القرار 
املتعلق باإلزام ال�س��ركات املدرجة بتحويل االأرباح النقدية يف احل�س��اب امل�سريف لل�س��وق، والذي كان مقررًا العمل به اعتبارا من بداية �س��هر مار���س 
2015 ب�س��بب الت��زام بع�س هذه ال�س��ركات بعقود م�س��بقة مع امل�س��جل احل��ايل لتوزيع اأرباحها، ف�ساًل ع��ن عدم اكتمال قاعدة بيانات امل�س��تثمرين 

 European لدى اال�س��واق. كما اأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة نظام التقا�س يف ال�س��لع تلبية ملتطلبات اأنظمة "تنظيم البنية التحتية لل�س��وق االأوروبية
Market Infrastructure Regulation املع��روف ب��� EMIR ال�س��ادرة ع��ن املفو�سي��ة االأوروبية، وذل��ك لتمكن املوؤ�س�س��ات االأجنبية من العمل يف 

اأ�سواق الدولة. ويفر�س النظام على اجلهات التي متار�س ن�ساط التقا�س قبل �سدور هذا القرار توفيق اأو�ساعها وفقًا الأحكامه خالل مده اأق�ساها 
2015/12/31.  ووافق جمل���س اإدارة الهيئة على اعتماد ال�سوابط اخلا�سة بطرح واإدراج ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة حديثة التاأ�سي���س، وقد قامت 

الهيئة ومن خالل موقعها االإلكروين www.sca.gov.ae بن�سر هذه ال�سوابط اجلديدة الطالع كافة امل�ستثمرين واملتعاملن واالإحاطة ب�سدورها. 
كما اأقر جمل�س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�سلع اإجراء تعديالت على نظامي االإف�ساح وال�سفافية، واملقا�سة والت�سويات ونقل امللكية وحفظ االأوراق 
املالي��ة. كم��ا اأج��رى تعديالت على ال�سواب��ط واالإجراءات التنظيمية لتطبيق ن�س املادة )168( من قانون ال�س��ركات التجارية. كما اتخذ املجل���س 
جمموع��ة م��ن الق��رارات اأهمها تعديل بع�س اأنظمة الهيئة وفقًا ملتطلبات جمل���س االإمارات للتناف�س��ية. كما واأ�س��درت وزارة االقت�ساد قرارًا وزاريًا 
بتعديل بع�س اأحكام القرار الوزاري رقم 518 ل�سنة 2009 ب�ساأن �سوابط احلوكمة ومعايري االن�سباط املوؤ�س�سي وتعديالته. واأ�سدرت هيئة االأوراق 
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املالية وال�س��لع قرارًا ب�س��اأن احل�س��ابات الراكدة لعمالء �سركات الو�ساطة يف االأوراق املالية يلزم هذه ال�سركات باآلية لتحويل ح�سابات العمالء التي 
م�سى عليها فرة )3( �س��نوات ميالدية دون اإجراء تعامالت عليها، اأو حتديث لبياناتها، اإىل ح�س��ابات راكدة وفقًا لعدد من املراحل واالإجراءات. 
وت�س��تثنى م��ن تطبي��ق بن��ود القرار احل�س��ابات التي يثار ب�س��اأنها �س��كاوى ل��دى الهيئة، اأو بالغات ل��دى النيابة العام��ة، اأو دعاوى ل��دى املحاكم من 
اإج��راءات احل�س��ابات الراك��دة، وذل��ك اإىل حن ثبوت انتهاء ال�س��كوى اأو البالغ اأو الدعوى مبوجب اإخطار من الهيئ��ة اأو باأمر اأو حكم من النيابة اأو 

املحكمة املخت�سة بح�سب االأحوال.

ويف تون���س، اأقر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية الراتيب املتعلقة مبوؤ�س�س��ة االيداع املركزي والتي تبن مهام موؤ�س�س��ة االيداع املركزي، قواعد امل�ساركة 
واالنخ��راط والنف��اذ اىل جان��ب القواع��د املنطبقة على امل�س��اركن واملنخرطن. كما اأ�سدر املجل���س القرار العام للهيئة املتعل��ق بالوثائق التي يجب 
توجيهها اىل الهيئة العليا لال�ستثمار، كما اأ�سدرت هيئة ال�سوق املالية قانون 7 اأغ�سط�س 2015 املتعلق مبكافحة االإرهاب وغ�سيل االأموال واملطابق 
للمعايري الدولية ال�س��ارية، حيث يتم العمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره والغاء قانون 2003. ويف اجلزائر، ن�س��ر يف اجلريدة الر�س��مية رقم 55 
املوؤرخة يف 21 اأكتوبر 2015، نظام جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها رقم 01-15 املوؤرخ يف 25 جمادى الثانية 1436، املوافق ل� 15 اأبريل 

2015 واملتعلق ب�سروط اعتماد الو�سطاء يف عمليات البور�سة وواجباتهم ومراقبتهم. 

اأما يف ال�س��عودية، فقد حددت هيئة ال�س��وق املالية متطلبات االف�ساح االإ�سافية لل�س��ركات املتعرثة )التي تبلغ خ�س��ائرها املراكمة اأكرث من 50 % 
من راأ�سمالها و�سوال اإىل جتاوز اخل�سائر 100% من راأ�س املال(، وهي متطلبات تهدف اإىل متكن امل�ستثمرين واملتداولن من متابعة و�سع ال�سركة 
واآلية معاجلة اأو�ساعها ب�سورة دورية واإحاطتهم باملخاطر التي قد تعريها. واأكدت الهيئة اأن ال�سركات املتعرثة التي تنطبق عليها هذه االإجراءات 
ملتزم��ة اأي�س��ا بجمي��ع االأح��كام الواردة يف نظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية االأخرى ذات العالق��ة، فهي ف�سال عن اأنها ت�س��در قوائم مالية 
اإدارية �سهرية، فاأنها تلتزم باإ�سدار قوائمها املالية الربعية وال�سنوية يف املوعد املحدد كما ن�ست عليه اللوائح ذات العالقة. واأ�سدر  جمل�س الهيئة 
قراره املت�سمن ن�سر م�سروع قواعد الت�سجيل واالإدراج املعدلة )"القواعد"( على موقع الهيئة من اأجل ا�ستطالع  اآراء ومالحظات املعنين واملهتمن، 
وتندرج هذه املبادرة �سمن امل�سروع امل�سرك القائم حاليًا بن الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( لف�سل املهام واالخت�سا�سات بينهما 
وفق��ًا الأح��كام نظ��ام ال�س��وق املالية ذات العالقة، حيث �س��تقوم فرق العمل امل�س��كلة لذلك الغر���س يف املرحلة القادمة من امل�س��روع مبراجعة جميع 
اللوائ��ح التنفيذي��ة وال�سيا�س��ات واإج��راءات العمل الداخلية لدى كلتا اجلهتن. كما �سدر قرار من جمل���س الوزراء يق�س��ي باملوافقة على قيام هيئة 
ال�س��وق املالية، وفقا للتوقيت املالئم الذي تراه، بفتح املجال للموؤ�س�س��ات املالية االأجنبية ل�س��راء وبيع االأ�س��هم املدرجة يف ال�س��وق املالية ال�سعودية، 
وذلك بح�س��ب ما ت�سعه من قواعد يف هذا ال�س��اأن. ويف �سوء ما �س��بق قامت بن�س��ر م�س��روع القواعد املنظمة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالية االأجنبية 
املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة )القواعد( ال�ستطالع اآراء ومالحظات املعنين واملهتمن، والتحقق من جاهزية �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 
اإىل جانب التن�س��يق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. هذا وقد مت فتح ال�س��وق ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالية 

االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة خالل الن�سف االأول من عام 2015.

ويف �سوريا، اأ�سدر جمل�س مفو�سي هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية قراره رقم /73/ لعام 2015 لغر�س تنظيم اإجراءات اعتماد االأ�سخا�س 
الطبيعين العاملن لدى �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية. كما عقدت هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية جل�س��ة حوار مب�س��اركة عدد من 
ممثلي البنوك ملناق�سة مقرحات الهيئة للتعديالت التي تراها �سرورية على ن�سو�س القانون 22 لعام 2005 الناظم لهيئة االأوراق املالية ال�سورية، 
ومت خالل اجلل�سة مناق�سة عدد من املوا�سيع اأهمها اجلهة امل�سوؤولة عن اإ�سدار اأنظمة الهيئة ومهام جمل�س مفو�سي هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية 
ال�س��ورية، اإ�سافة اإىل حتديد اآلية اإ�سدار اأنظمة البدالت والغرامات وبيان اأ�س��باب حذف تعين مدقق ح�س��ابات خارجي كون الهيئة تخ�سع لرقابة 

اجلهاز املركزي للرقابة املالية.

ويف �س��لطنة ُعمان، بداأت الهيئة العامة ل�س��وق املال با�س��تطالع اآراء �س��ركات امل�س��اهمة العامة ومكاتب التدقيق واال�ست�س��ارات القانونية واجلمهور 
ح��ول م�سم��ون امل�س��ودة اخلا�س��ة بتعديالت ميثاق حوكمة ال�س��ركات، والتي مت االنتهاء من �سياغتها من قبل جلنة عمل حوكمة ال�س��ركات امل�س��كلة 
م��ن قب��ل الهيئ��ة لتتوىل مراجعة ميثاق وتنظيم اإدارة �س��ركات امل�س��اهمة العامة وتطوير م�س��توى ممار�س��ة احلوكمة يف ال�س��لطنة ب�سفة عامة. ويف 
ه��ذا االإط��ار، مت اإدراج امل�س��ودة املحدث��ة يف موق��ع الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال باللغ��ة العربية واالجنليزية لالط��الع ومراجعة ما ت�سمن��ه امليثاق من 
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اأحكام واإجراءات توجه االأداء االإداري لل�سركات نحو اأف�سل املمار�سات، وذلك بعد درا�سة االآراء واملرئيات التي وردت على امل�سودة االأولية من قبل 
ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ومكاتب التدقيق واال�ست�س��ارات القانونية واملهتمن. كما و�سدر املر�س��وم ال�س��لطاين رقم )30/ 2015( املتعلق باإن�ساء 
مركز ُعمان للحوكمة واال�س��تدامة والنظام اخلا�س به حتت ا�س��م »مركز ُعمان للحوكمة واال�س��تدامة« ويتبع الهيئة العامة ل�س��وق املال، حيث يتمتع 
املرك��ز بال�س��خ�سية االعتباري��ة، واال�س��تقالل امل��ايل واالإداري ويك��ون له اأهلية متلك االأم��وال الثابتة واملنقول��ة واإدارتها والت�سرف فيه��ا وتوؤول اإىل 
املرك��ز جمي��ع املخ�س�سات واملوجودات اخلا�سة مبركز ُعمان حلوكمة ال�س��ركات بالهيئة العامة ل�س��وق املال، كما ينق��ل اإليه بذات درجاتهم املالية 
واأو�ساعهم الوظيفية جميع موظفي مركز ُعمان حلوكمة ال�س��ركات. وقررت الهيئة العامة ل�س��وق املال ت�س��كيل جمل���س اإدارة مركز عمان للحوكمة 
واالإ�س��تدامة  وذلك بناءا على املر�س��وم ال�س��لطاين بان�س��اء مركز عمان للحوكمة واال�س��تدامة وا�سدار نظامه. ومما جتدر االإ�سارة اإليه باأن جمل�س 
اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق املال قد اعتمد الن�س��خة اجلديدة من ميثاق حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، وهو عبارة عن قواعد اإ�سافية لتح�س��ن 

العمل و�سمانات اإ�سافية للتنظيم والدقة وال�سفافية. 

وعلى �سعيد اآخر، اأ�سدر جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال القرار رقم )3/ 2015 ( باعتماد قواعد بيع االأوراق املالية التي تخلف العميل عن 
�س��داد قيمتها، ومتثل هذه القواعد اأحد االآليات ملواجهة املمار�س��ات التي ت�س��كل خماطر على االأطراف املتعاملة، كما ت�ساعد على تقليل ن�سبة تاأثري 
املخاطر التي تتعر�س لها �س��ركات الو�س��اطة جراء تخلف اأحد عمالءها عن �س��داد قيمة االأ�س��هم التي طلب �س��راءها، حيث اأن تخلف العميل عن 

ال�سداد يدفع ال�سركات اإىل ت�سوية املبالغ من ح�سابها اخلا�س، االأمر الذي ي�سكل عباأ ماليا عليها، وقد يوؤثر يف م�ستوى كفاءتها يف العمل.

ويف الكوي��ت، اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال قواع��د حوكمة ال�س��ركات وذلك بعد اج��راء كافة التعدي��الت عليها ومراجعته��ا  مبا يتنا�س��ب مع اأف�سل 
املمار�س��ات املهني��ة، وم��ن املق��رر اأن يتم العمل بهذه القواعد اجلديدة يف 30 يونيو 2016 وذلك بعد م��رور عام على �سدورها وهو االأمر الذي يتيح 
لكافة ال�س��ركات اخلا�سعة لهذه القواعد ترتيب اأو�ساعها، حيث تهدف هذه القواعد اإىل االرتقاء مب�س��توى اأداء ال�س��ركات وتعزيز قدراتها املالية 
وتطوي��ر بيئ��ة العم��ل وفق تنظيم يت�س��م بالعدالة وال�س��فافية والتناف�س��ية. ومن اأب��رز التعديالت الت��ي مت اجرائها على قواعد احلوكم��ة تغيري نطاق 
التطبيق بحيث مت تبني مفهوم االلتزام اأو التف�سري)Comply or Explain(  لبع�س القواعد. كما اأعلنت هيئة اأ�سواق املال عن اإ�سدارها الالئحة 
التنفيذية اجلديدة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010، وذلك يف اإطار التعديالت اجلديدة على قانون الهيئة التي �سدرت مبوجب القانون رقم 22 ل�س��نة 
2015، وه��ي التعدي��الت الت��ي دخلت حيز التنفيذ ي��وم 2015/11/10 ، وبذلك تكون الالئحة قد دخلت حيز التنفي��ذ بالتزامن مع نفاذ التعديالت 

اجلديدة للقانون وتتكون الالئحة التنفيذية ال�سادرة من )16 كتابًا( و )1665 مادة(، و�ستلغى كافة القواعد والتعليمات التي ا�سدرتها الهيئة يف 
ال�سابق بعد ان مت ت�سمينها ومراجعتها يف الالئحة اجلديدة. ويف اإطار  مراعاة تاأثري القواعد اجلديدة التي ت�سمنتها الالئحة على ال�سوق فقد مت 
اعتبار الفرات االنتقالية التي يحتاجها  االأ�سخا�س املخاطبن باأحكام الالئحة، بحيث ي�ستفيد هوؤالء من االأحكام اجلديدة التي جاءت يف الالئحة 
مبجرد �سدورها. اأما ب�س��اأن اأي متطلبات جديدة اأو التزامات اإ�سافية مل تكن موجودة يف التعليمات والقرارات ال�س��ابقة فقد اأعطت الالئحة فرة 
منا�س��بة متتد اإىل اأكرث من �س��نة ال�س��تيفاء هذه املتطلبات وااللتزامات علمًا باأن قواعد حوكمة ال�س��ركات �س��وف تنطبق ابتداء من 30 يونيو 2016 

كما كان مقرر لها يف ال�سابق.

اأم��ا لبن��ان، فق��د نظمت هيئة االأ�س��واق املالية ندوة مت خاللها اط��الق املجموعة الثانية من االأنظم��ة التطبيقية املتعلقة "بقواع��د االإدراج" و"عر�س 
االدوات املالي��ة عل��ى اجلمه��ور" بالتع��اون مع خ��رباء من البنك ال��دويل، وذلك بح�س��ور ممثلن عن قطاع امل�سارف وال�س��ركات املالية والو�س��اطة 
ومعني��ن يف ه��ذا القط��اع من حمامن ومدققي ح�س��ابات. كما نظم��ت الهيئة ندوة مت خاللها اإط��الق النظام التطبيقي املتعلق "بهيئات اال�س��تثمار 
اجلماعي" بالتعاون مع خرباء من البنك الدويل، ومت خالل الندوة عر�س النظام التطبيقي من قبل ممثلي هيئة االأ�سواق املالية مت فيه �سرح اأهمية 

املواد املقرحة وانعكا�ساتها االإيجابية على ح�سن اإدارة وت�سويق �سناديق اال�ستثمار يف لبنان.

ويف م�س��ر، اأق��رت الهيئة العامة للرقابة املالية قواعد و اإجراءات حتويل ال�س��خ�س الطبيعي اأو االعتب��اري امل�سري الأوراق مالية اأجنبية مملوكة له 
مقيدة بالبور�سة امل�سرية )قيد مزدوج( اإىل البور�سة االأجنبية، وذلك من خالل �سركة م�سر للمقا�سة واالإيداع والقيد املركزي، حيث يتم حتويل 
االأوراق املالية من خالل �س��ركة م�سر للمقا�سة واالحتفاظ بها يف ح�س��اب ال�س��ركة لدى اأحد جهات املقا�سة الدولية اأو اأحد اأمناء احلفظ الدولين 
بح�سب احلالة يف كل دولة. كما اأقرت الهيئة العامة للرقابة املالية م�سروع معايري املراجعة امل�سرية املحدثة، والذي �سيبدا العمل بتطبيقة اعتبارا 
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م��ن �س��هر يناي��ر 2016. وتعد هذه الن�س��خة اأول حتديث ملعايري املحا�س��بة امل�سرية منذ ع��ام 2006 وتهدف اإىل اأن تواك��ب املعايري امل�سرية اأف�سل 
املمار�س��ات الدولي��ة املتف��ق عليها مبا يرتق��ى باملهنة يف م�سر ويحقق مو�سوعية عر���س القوائم املالية واالإف�ساحات. وتت�سم��ن املعايري 39 معيارا 
واطار اعداد وعر�س القوائم املالية. وقد مت االتفاق على تخ�سي�س معيار للمن�س��اآت ال�سغرية واملتو�س��طة يت�سمن متطلبات اأكرث �س��هولة على تلك 
املن�ساآت. كما اأ�سدرت وزارة اال�ستثمار تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال والتي تنظم اآلية اإ�سدار �سندات قابلة للتحويل اإىل 
اأ�سهم و زيادات روؤو�س االأموال مع تنازل قدامى امل�ساهمن عن اال�سراك فيها وكذلك اإجراءات تعامل �سركات االأوراق املالية مع عمالء املوؤ�س�سات 
االأجنبية اإ�سافة اإىل تنظيم احتفاظ �س��ركات االأوراق املالية بعقود وم�س��تندات العمالء، حيث مت ا�س��تبدال واإ�سافة �ستة مواد يف الالئحة التنفيذية 
لقانون �س��وق راأ���س املال، بناء على ما اقرحته الهيئة العامة للرقابة املالية بغر�س تن�س��يط ال�س��وق وحل بع�س امل�س��كالت التي اأ�س��فر عنها التطبيق 
العملي. ون�سرت الهيئة العامة للرقابة املالية م�سروع اآلية جديدة للتداول بالبور�سة امل�سرية الإتاحة بيع االأ�سهم يف اليوم التايل لل�سراء . وت�ستهدف 

االآلية املقرحة اإدارة اأف�سل للمخاطر من قبل املتعاملن وحتقق تن�سيط حجم التداول بالبور�سة امل�سرية. 

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية امل�سري��ة قواعد و�سواب��ط حوكمة �سنادي��ق التاأمن اخلا�سة وذل��ك يف �سوء التعدي��الت االأخرية لالئحة 
التنفيذية لقانون �سناديق التاأمن اخلا�سة. ويلزم القرار �سناديق التاأمن اخلا�سة باإتباع ما ورد بدليل احلوكمة املت�سمن تنظيم اإدارة ال�سندوق 
واف�ساحاته وكذلك املراجعة الداخلية اإ�سافة اإىل انتخاب وت�س��كيل وم�س��ئوليات جمل���س االإدارة واللجان املنبثقة عنه. واأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة 
العامة للرقابة املالية قرارًا ينظم قواعد الرخي�س ل�س��ركات جديدة مبزاولة ن�س��اط ال�سم�س��رة يف االأوراق املالية. كما اأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة 
عدد من ال�سوابط والقرارات التنظيمية ل�سركات التمويل العقاري ال�ستكمال تفعيل التعديالت التي ا�ستحدثت بالالئحة التنفيذية لقانون التمويل 

العقاري. 

واأ�سدرت الهيئة العامة للرقابة املالية القرار املنظم لل�سيغ امل�ستحدثة يف جمال التمويل العقاري والذي ي�سمل االإجارة املنتهية بالتملك واملرابحة 
وامل�ساركة، وذلك بعد الت�ساور مع ال�سركات العاملة. كما اأقر جمل�س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية �سوابط اإدارة حمافظ ا�ستثمارات �سناديق 
التاأمن اخلا�سة و قواعد حوكمة تلك ال�سناديق. كما اأعلنت الهيئة العامة للرقابة املالية ب�سدور اأول قانون يف م�سر لتنظيم ال�سمانات املنقولة، 
وال��ذي مبوجبه �س��يتم اإن�س��اء �س��جل الك��روين لقيد كافة احلق��وق امل�سمونة باأم��وال منقول��ة، واإعطاء هذه احلق��وق  االأولوية عن باق��ي ال�سمانات 
االأخرى، وهو ما ي�ساعد على تفعيل ن�ساط التاأجري التمويلي وغريه من �سور التمويل واالإقرا�س وال�سيما لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، من خالل 
ا�ستخدام االأ�سول املنقولة ك�سمانة للح�سول على التمويل. واأعلنت الهيئة العامة للرقابة املالية اأنه مت تعديل القواعد التنفيذية حلوكمة ال�سركات 

العاملة يف جمال االأوراق املالية واأ�سهمها غري مقيدة بالبور�سة، وذلك للتي�سري عليها يف عدد من جوانب التزامها باحلوكمة.

ثانيًا: الرقابة على األسواق
�سم��ن اط��ار الرقابة على اال�س��واق املالية العربي��ة قامت هيئة االأوراق املالية االأردنية باالعالن عن املعايري الواجب توافرها يف مدققي احل�س��ابات 
املوؤهلن لتدقيق ح�س��ابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة واإ�س��رافها وقيدهم بال�س��جل اخلا�س بذلك، كما اأكدت على �سرورة اقران تعين مكتب 
التدقي��ق با�س��م مدق��ق احل�س��ابات املجاز ك�س��خ�س طبيعي م��ع بيان رقم اجازت��ه والذي �س��يتوىل عملية التدقيق وذلك ح�س��ب قان��ون تنظيم مهنة 

املحا�سبة القانونية املوؤقت رقم )73( ل�سنة 2003.

كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع بدولة االإمارات العربية املتحدة عن اإطالق اخلدمات االلكرونية اخلا�سة بق�س��م �سناديق اال�س��تثمار من 
خ��الل املوق��ع االلكروين اخلا���س بالهيئة، حيث ميكن للمتعاملن ت�سفح البوابة االإلكرونية للهيئة لتقدمي الطلبات املتعلقة باملوافقة على تاأ�سي���س 
�سنادي��ق ا�س��تثمار حملي��ة واإلغائه��ا اإ�سافة اإىل طلب��ات املوافقة واإلغاء ترويج �سناديق ا�س��تثمار اأجنبية داخل الدولة. وناق���س جمل���س اإدارة الهيئة 
عر�سًا تو�سيحيًا يتناول اخلطوات الواجب اتباعها ومتطلبات ترقية اأ�س��واق الدولة اإىل فئة االأ�س��واق املتقدمة، وذلك بح�سور خرباء متخ�س�سن 
من عدة موؤ�س�سات دولية. كما وافقت هيئة االأوراق املالية وال�سلع على متديد فرة توفيق اأو�ساع �سركات الو�ساطة، وفقًا الأحكام نظام الو�ساطة يف 
االأوراق املالية اجلديد، وذلك اإىل نهاية �س��هر مار���س من العام 2016، وتاأتي هذه املهلة بهدف منح ال�س��ركاء اال�س��راتيجين الوقت الكايف لو�سع 
واختبار االأنظمة الفنية والقواعد التنظيمية الالزمة الإجناح عمليات التحول املن�سودة. واأ�سدرت هيئة االأوراق املالية وال�سلع موافقة لبنك اأبوظبي 
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الوطن��ي ملزاول��ة اأعم��ال "وكال��ة االقرا�س واالقرا�س"،  لي�سب��ح البنك بذلك اأول جهة حت�س��ل على هذه املوافقة احليوية ملزاول��ة تلك االأعمال يف 
االأ�س��واق املالية بالدولة، وذلك بعد اأن ا�س��توفى كافة �س��روط ومتطلبات املوافقة لدى الهيئة والتي ن�س عليها  قرار جمل���س اإدارة الهيئة رقم )47( 
ل�س��نة 2012 ب�س��اأن نظ��ام اإقرا���س واقرا���س االأوراق املالية. كما نظم��ت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع برناجمًا ت�سمن �سل�س��لة من الزي��ارات َتْعِقد 
خالله��ا اجتماع��ات ت�س��اورية مع اإدارات ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة باالأ�س��واق املالية بالدول��ة وذلك يف اإطار تفعيل منظومة ال�س��راكة مع 
ال�س��ركاء اال�س��راتيجين للهيئة، واطالعهم على مبادرات الهيئة وخططها يف اإعداد االأنظمة والت�س��ريعات التي تدعم البنية الت�س��ريعية لالأ�س��واق 
وت�س��هم يف تطوير االأداء بها. وتت�سمن االجتماعات مناق�س��ة عدد من املو�سوعات التي تتعلق بال�س��ركات مثل اآليات و�سوابط احلوكمة واالن�سباط 
املوؤ�س�س��ي، وتقارير االإف�ساح عن احلوكمة، وتعزيز متثيل املراأة يف جمال���س اإدارات �س��ركات امل�س��اهمة وحتفيز ال�س��ركات على تبني مو�سوع تعين 
امل��راأة يف جمال���س اإدارته��ا، وت�س��جيع ال�س��ركات  على تبني اآليات مبتك��رة لالإف�ساح عن البيان��ات املالية االأولية، مع و�سع خارطة طريق ت�س��هم يف 

تطوير االأداء مبا ي�سب يف �سالح امل�ستثمرين واملتعاملن باالأ�سواق.

ويف تون���س، دع��ت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة اإىل االلت��زام مبقت�سيات القانون املتعل��ق باإعادة تنظيم ال�س��وق املالية ون�سو�سه 
التطبيقية يف خ�سو�س املعلومات ال�س��نوية الواجب ن�س��رها واالإف�ساح عنها من قبل هذه ال�س��ركات، كما دعت و�سطاء البور�سة اىل ايداع قوائمهم 

املالية وتقرير مراقب احل�سابات يف اجل اق�ساه 3 ا�سهر من تاريخ ختم ال�سنة املحا�سبية. 

ويف ال�س��عودية، اأعلنت هيئة ال�س��وق املالية عن قائمة ال�س��ركات املدرجة املتقدمة بطلب زيادة راأ���س مالها عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، كما 
دع��ت ه��ذه ال�س��ركات اإىل االلت��زام باخلطوات واالإج��راءات النظامية ذات العالقة. كما اأ�سدر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية قرارا يلزم االأ�س��خا�س 
املرخ���س له��م )املوؤ�س�س��ات املالي��ة املرخ�س��ة من هيئة ال�س��وق املالية للعمل يف ن�س��اط االأوراق املالية( بتطبي��ق متطلبات اإ�سافية يف اإطار حت�س��ن 
م�س��توى االإف�ساح لديهم، على اأن يتم العمل بها اعتبارا من االأول من اأبريل 2016.  وت�س��تهدف هذه املتطلبات رفع م�س��توى ال�س��فافية يف ال�س��وق 

املالية وتعزيز حماية امل�ستثمرين.

ويف هذا اجلانب، وجهت الهيئة االأ�سخا�س املرخ�س لهم بتاأ�سي�س البنية التحتية للحوكمة، واملتمثلة يف و�سع االأنظمة وال�سيا�سات الالزمة وتطوير 
�سيا�س��ات احلوكم��ة اخلا�س��ة بال�س��خ�س املرخ�س له واإجراءات االإ�س��راف عليها ومراقبة م��دى فاعليتها وتعديلها عند احلاج��ة، ومن ذلك اإعادة 
ت�س��كيل جمال���س االإدارة لي�س��مل اأع�س��اء م�س��تقلن بهدف تفعي��ل اأداء جمال���س االإدارات وتكوين جلان خا�س��ة باملراجعة والر�س��يحات واملكافاآت، 
باالإ�ساف��ة اإىل اإ�س��دار تقري��ر �س��نوي عن اأعمال ال�س��نة املالي��ة املنتهية، وو�سع��ت الهيئة على موقعها االإلك��روين قائمة باالأ�س��خا�س املرخ�س لهم 
تبن االأن�سطة املرخ�س لها كل �سخ�س، وذلك بهدف جتنيب امل�ستثمرين يف ال�سوق املالية والعامة التعامل مع موؤ�س�سات اأو اأ�سخا�س غري مرخ�س 
له��م. كم��ا اأكدت هيئة ال�س��وق املالية اأن نظام ال�س��وق املالي��ة واللوائح التنفيذية ال�سادرة ع��ن الهيئة حتظر التداول بناء عل��ى معلومات داخلية يف 
اأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية، وتعد هذه املمار�سة ن�س��اطا حمظورا و "جرمية جنائية"، ونبهت الهيئة اأع�ساء جمال�س االإدارات وكبار 
التنفيذين واملوظفن يف ال�سركات املدرجة والعموم من تداول اأوراق مالية لل�سركة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر عن طريق معلومات داخلية ح�سلوا 
عليها من خالل عائالتهم اأو روابطهم االأ�س��رية اأو من خالل عالقة عمل اأو عالقة تعاقدية ومل يتم توفري هذه املعلومات لعموم اجلمهور، ومل يتم 

االإعالن عنها.

ويف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية، وا�ستنادًا اإىل احكام نظام وتعليمات االإف�ساح للجهات اخلا�سعة الإ�سراف هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية 
واملتعلقة باالإف�ساح عن النتائج الربعية لل�س��نة املالية، فقد �سدر التعميم املت�سمن حتديد موعد تقدمي اإف�ساحات الربع الثالث للفرة املنتهية يف 
2015/09/30 حتى موعٍد اأق�ساه 2015/11/01. كما اأ�سدرت الهيئة تقرير حوكمة ال�سركات اخلا�سعة الإ�سراف الهيئة لعام 2014، حيث يت�سمن 

هذا التقرير ال�ساد�س اأهم موؤ�سرات احلوكمة يف ال�سركات التي مت ت�سميلها يف التقرير اإ�سافًة اإىل دليل ملحق لتفا�سيل معلومات احلوكمة يف هذه 
ال�سركات وفقًا لقطاعاتها.

اأما يف �س��لطنة ُعمان، فقد اأقر جمل���س اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق املال حتديد فرة التزام اجلهات امل�سدرة لالأوراق املالية ب�سرورة االف�ساح عن 
بياناتها املالية االأولية الربعية وال�سنوية غري املدققة من خالل املوقع االلكروين ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية فور اعتمادها من جمل�س االدارة  مبا 
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ال يتجاوز ١٥ يوما من نهاية الربع اأو ال�سنة املالية وتتمثل البيانات االأولية يف اإجمايل املبيعات اأو االإيرادات وتكلفة املبيعات و�سايف الربح املتوقع بعد 
حذف ال�سريبة واأرقام مقارنة للبنود امل�سار اإليها مع ال�سنة املالية ال�سابقة مع اإدراج اأية بنود اأخرى تطلبها الهيئة اأو ترى اجلهة امل�سدرة االف�ساح 

عنها، وهو ما ي�ستدعي اإجراء تعديل يف الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال. 

 ،Scorecard ويف هيئة �س��وق را���س املال الفل�س��طينية، فقد اأعلنت اأنها ب�سدد اإنهاء املرحلة التجريبية من تطبيق منوذج قيا���س حوكمة ال�س��ركات
وال��ذي مت تطوي��ره موؤخرًا بالتعاون مع موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولية IFC وادخل حيز التنفيذ التجريبي خالل الع��ام 2014، ويهدف هذا النموذج اىل 
قيا���س مدى التزام ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة بقواعد حوكمة ال�س��ركات وفقا الأحدث املمار�س��ات الدولية يف هذا املجال. كما عر�ست هيئة �س��وق 
راأ���س املال الفل�س��طينية النتائج االجمالية للمرحلة التجريبية من منوذج قيا���س حوكمة ال�سركات والذي يهدف اىل قيا�س مدى التقدم احلا�سل يف 
حوكمة ال�س��ركات املدرجة يف بور�سة فل�س��طن، جاء ذلك خالل لقاء مو�س��ع عقدته الهيئة على مدى يومن، وبالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل الدولية 

)IFC(، مع جمال�س اإدارات ال�سركات امل�ساهمة العامة املدرجة واإدارتها التنفيذية العليا.

ويف هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة، دعت الهيئة مدراء �سناديق اال�س��تثمار ذات الطرح الع��ام واملرخ�س لها ب�سرورة التقيد بتطبي��ق ال�سوابط التي 
ت�سمنته��ا تعليم��ات الهيئة املنظمة لالإعالنات الرويجية اأو الت�س��ويقية ل�سناديق اال�س��تثمار، والتي ت�سمنت حتديدا لنط��اق تطبيق تلك التعليمات 
وال�سواب��ط الواج��ب توفره��ا يف االإعالنات. كما اأكدت الهيئة على �سرورة االلتزام بعدم ا�س��تعمال اأي بيانات حم�سورة يف هذه االإعالنات. وقامت 
الهيئة بدرا�سة توفيق اأو�ساع الدفعة الرابعة من �سركات اال�ستثمار امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزي وفقًا لبنود الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة 
بهذا ال�س��اأن، ووافقت على اإ�سدار تراخي�س ملزاولة اأن�س��طة اأوراق مالية خلم�س��ة �سركات اأو بع�س االأن�سطة املطلوب مزاولتها وفقًا لتعليمات الهيئة 
وت�س��ريعاتها بهذا ال�س��اأن ال�س��يما اأحكام القانون رقم 7  ل�س��نة 2010 والئحته التنفيذية. كما وافقت هيئة اأ�س��واق املال على اإ�سدار تراخي�س لعدد 
من �سركات و�سناديق اال�ستثمار التي قامت بتوفيق اأو�ساعها وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد، كما قامت الهيئة مبنح �ست �سركات موافقة 
مبدئية مدتها �س��تة اأ�س��هر غري قابلة للتجديد وذلك ال�س��تيفاء معايري حمددة اأو ال�ستكمال االإجراءات القانونية الالزمة. ووافقت هيئة اأ�سواق املال 
على اإ�سدار تراخي�س لعدد من �سركات اال�ستثمار التي قامت بتوفيق اأو�ساعها وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد. ويف ليبيا، مت خالل الفرة 
املا�سي��ة قي��د جمموعة من ال�س��ركات التابعة لقطاع التاأمن مبركز االإيداع والقيد املركزي باإجمايل راأ���س مال وق��دره 50 مليون دينار ليبي، وبهذا 

ي�سبح اإجمايل عدد ال�سركات املقيدة لدى مركز االإيداع والقيد املركزي 68 �سركة.

اأم��ا ع��ن الهيئ��ة العامة للرقابة املالية امل�سري��ة، فقد اأ�سدرت الهيئة تراخي�س جلمعيات وموؤ�س�س��ات اأهلية ملزاولة ن�س��اط التمويل متناهي ال�سغر 
وذل��ك بع��د �س��دور قواعد و�سوابط هذا الن�س��اط باالإ�سافة اإىل ا�سدار النظام االأ�سا�س��ي لالحتاد امل�سري للتمويل متناه��ي ال�سغر، وقد اأعلن اأن 
معهد اخلدمات املالية التابع للهيئة اأنه �س��يتم تنظيم عدد من ور���س العمل ل�س��رح مفاهيم قواعد ممار�س��ة الن�س��اط وكيفية عر�س القوائم املالية 
للتموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر واالعتبارات اخلا�سة مبنح التمويل وحماي��ة حقوق املتعاملن. اأعلنت الهيئة العامة للرقاب��ة املالية عن انتهاء فرة توفيق 
اأو�ساع اجلمعيات واملوؤ�س�س��ات االأهلية العاملة يف جمال التمويل متناهي ال�سغر، وذلك يف �سوء ما ن�س عليه القانون 141 ل�س��نة 2014 وال�سادر 
يف �س��هر نوفمرب املا�سي، حيث اأ�س��ارت اإىل اأن اأكرث من 400 طلب ترخي�س وردت من جمعيات وموؤ�س�س��ات من خمتلف حمافظات م�سر، و�سدرت 

بالفعل لراخي�س ل� 253 منها. 

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات االوراق املالي��ة العربية باتخ��اذ عدد من قرارات االنفاذ خالل ع��ام 2015، فقد األزمت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع بدولة االإمارات 
العربية املتحدة �سركات الو�ساطة العاملة يف جمال االأوراق املالية وال�سلع بدولة االإمارات بالعمل على تفعيل الربط االإلكروين مع "وحدة املعلومات 
املالي��ة ملواجه��ة غ�س��ل االأموال واحلاالت امل�س��بوهة" مب�س��رف االإمارات املركزي وذلك بغر�س اال�س��تفادة م��ن النظام التقني للوح��دة الذي يتميز 
بخا�سية االإبالغ اللحظي وااللكروين اإىل الوحدة املذكورة عن اأية عمليات اأو حاالت ي�س��تبه يف اأنها قد ت�س��كل جرائم غ�س��ل اأموال اأو متويل اإرهاب 
يف الدول��ة. واأ�س��درت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع تعميمًا ب�س��اأن من��وذج تقرير املراقب الداخلي ل�س��ركات و�س��اطة االأوراق املالي��ة، ُيلزم املراقبن 
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الداخلين لدى هذه ال�س��ركات بااللتزام باإعداد تقرير دوري ربع �س��نوي واالحتفاظ به لدى ال�س��ركة واإر�س��اله للهيئة عند طلبه. ويف تون���س، قررت 
هيئة ال�س��وق املالية اإلغاء عر�س االكتتاب العام ل�س��ركة مدرجة ال تزال قيد التحقيق حول انتهاكها لقواعد �س��وق راأ���س املال، وذلك بهدف حماية 

�سغار امل�ساهمن.

ويف ال�س��عودية، قرر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية تكليف فريق عمل متخ�س�س يتوىل فح�س القوائم املالية الإحدى ال�سركات املدرجة وجميع الوثائق 
االأخرى ذات العالقة وزيارة مكاتب ال�سركة واال�ستماع الأقوال جميع االأطراف املعنية واحل�سول على ن�سخ من امل�ستندات التي يرى الفريق اأهميتها 
وذل��ك متهي��دًا ال�س��تكمال االإج��راءات النظامية الالزمة والتحقق من مدى وجود خمالفات لنظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية. واأعلنت هيئة 
ال�س��وق املالي��ة ع��ن �س��دور قرار من جلنة اال�س��تئناف يف منازع��ات االأوراق املالية، وذلك يف الدع��وى املقامة من هيئة ال�س��وق املالية �سّد عدد من 
االأ�س��خا�س ملمار�س��تهم عماًل من اأعمال االأوراق املالية دون ترخي�س، اإذ قاموا من خالل عدد من املواقع االإلكرونية بتقدمي امل�س��ورة والتو�سيات 
على اأ�س��هم �س��ركات مدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية، واالإعالن عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع يف ح�س��اباتهم البنكية. واأعلنت هيئة ال�س��وق 
املالية ال�سعودية كذلك عن �سدور عدد من القرارات بفر�س غرامات مالية على عدد من ال�سركات املدرجة وقد اختلفت اأنواع املخالفات من �سركة 
اإىل اأخرى اإال اأن اأهم هذه املخالفات متثل يف  خمالفة قواعد الت�سجيل واالإدراج  واالإف�ساح عن معلومات غري �سحيحة وم�سللة وخمالفة التعليمات 

اخلا�سة باإعالنات ال�سركات عن نتائجها املالية، باالإ�سافة اإىل خمالفة الئحة حوكمة ال�سركات وقوانن االإف�ساح.

اأم��ا يف الع��راق، فقد ق��ررت هيئة االوراق املالي��ة ايقاف تداول  اأربع �س��ركات لعدم تقدميها 
البيان��ات املالي��ة للف�س��ل الثال��ث ل�س��نة 2014. وذلك ا�س��تنادا عل��ى التعليم��ات رقم )14( 
لع��ام 2011، كم��ا ق��ررت ايقاف تداول اأ�س��هم عدد من ال�س��ركات املدرجة االأخرى يف �س��وق 
الع��راق ل��الأوراق املالي��ة نظرا لعدم ايفاء هذه ال�س��ركات مبتطلبات االف�س��اح املايل وتزويد 
الهيئ��ة باحل�س��ابات اخلتامي��ة لل�س��نه املالي��ة  املنتهي��ة يف 31 / 12 / 2014، وبالنظر لعدم 
تق��دمي ال�س��ركات املدرجة اأدن��اه مبتطلبات االإف�ساح امل��ايل وتزويد الهيئ��ة بالبيانات املالية 
للف�سل الثاين ل�س��نه 2015  لذا قررت الهيئة اأيقاف تداول اأ�س��هم هذه ال�س��ركات يف �س��وق 
العراق لالأوراق املالية. ويف �سلطنة ُعمان،  قامت الهيئة بتد�سن نظام ال�سكاوي االإلكروين 
جلمهور املتعاملن مع قطاع �س��وق راأ���س املال والتاأمن، االأمر الذي ي�ساهم يف ت�سهيل تقدمي 
املالحظ��ات وال�س��كاوي �س��د ال�س��ركات اخلا�سعة حتت رقابة.  فمن خ��الل النظام  اجلديد 

ميكن تقدمي ال�سكوى الكرونيًا بالدخول اىل موقع الهيئة على �سبكة االإنرنت.

ويف الكويت، قررت الهيئة اإلغاء ترخي�س ن�س��اط مراقب ا�س��تثمار ل�س��ركة اأخرى و�سطبه من ال�س��جالت نظرا لعدم ا�ستكمال متطلبات الرخي�س. 
ويف م�س��ر، اأك��دت الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية عل��ى �سرورة التزام ال�س��ركات املقيدة بالبور�سة امل�سري��ة مبوافاتها باالإخط��ارات الواردة باملواد 
اأرقام )30( و)31( و)32( من قواعد قيد و�سطب االأوراق املالية بالبور�سة امل�سرية ال�سادرة بقرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 11 بتاريخ 22 يناير 
2014 وتعديله مبوجب قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 170 بتاريخ 21 دي�سمرب 2014، كما اأكدت على قيامها باتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة 

يف حال��ة ع��دم االلت��زام حيث يعد ذلك خمالفة للمادة رقم 85 من الالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س املال كما يع��د خمالفا الأحكام قواعد قيد 
و�سطب االأوراق املالية بالبور�سة امل�سرية.

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد عام 2015 ن�س��اطا حملوظا من قبل هيئات الرقابة العربية يف جمال التعليم والتوعية، فقد نظمت هيئة االأوراق املالية االأردنية ور�س��ة عمل 
 Sukuk opportunities and potential in ” بعن��وان " فر���س ال�سك��وك يف االأردن "Trowers and Hamlines" عقدته��ا الهيئ��ة بالتع��اون م��ع
Jordan حا�سر فيها عدد من املتخ�س�سن يف هذا املجال من اخلارج، وتهدف هذه الور�سة اإىل اإثراء التطبيق العملي الإ�سدار ال�سكوك والتعامل 

معها من كافة النواحي الفنية وال�سرعية.
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ونظمت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع كذلك �سمن برناجمها للتوعية اال�س��تثمارية ندوتن عن اآليات عمل اأ�س��واق راأ�س املال وذلك يف كل من اأبوظبي  
ودب��ى. كم��ا نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع - يف اإط��ار برناجمها للتوعية اال�س��تثمارية - ندوة توعية حول �سناديق اال�س��تثمار امل�س��رك حيث 
تهدف اإىل تعريف امل�ساركن ب�سناديق اال�ستثمار مع الركيز على كيفية عملها، وتاريخها، وكيفية هيكلتها، ف�ساًل عن اجلوانب الت�سغيلية والفنية 
االأخ��رى ذات ال�سل��ة له��ذه ال�سناع��ة. كم��ا نظم��ت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع ور�س��ة عمل عن االبت��كار واالإب��داع  تهدف اإىل التع��رف على اآليات 
االبت��كار ومقومات��ه و�س��بل ب��ث وحتفيز ثقاف��ة االبتكار بن اأع�س��اء فريق العمل بالهيئة، وا�س��تلهام اأف��كار اإبداعية جديدة. واحتف��ل مركز التدريب 
بهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع بتاأهيل 41 من الو�س��طاء والعامل��ن ب�سناعة اخلدمات املالي��ة الذين جنحوا يف اجتياز اختب��ارات الرخي�س املهني 
للعمل يف اأ�سواق االأوراق املالية بالدولة، والتي متت بالتعاون مع املعهد املعتمد لالأوراق املالية واال�ستثمار باململكة املتحدة CISI. واأعلن مركز هيئة 
االوراق املالية وال�سلع للتدريب عن تنظيم ور�سة عمل للتاأهيل ل�سهادة "مدير الرثوات املعتمد"، وذلك �سمن �سل�سلة الربامج والدورات وور�س العمل 
وال�س��هادات املهنية التي يقدمها املركز يف �سناعة اأ�س��واق راأ���س املال واال�ستثمار، بالتعاون وال�سراكة مع اأف�سل املوؤ�س�سات املهنية العاملية واخلرباء 
املحرفن. ونظم مركز هيئة االأوراق املالية وال�س��لع للتدريب، باال�س��راك مع املجل���س العام للبنوك واملوؤ�س�س��ات املالية االإ�سالمية، ور�سة عمل فنية 
حول تطوير املنتجات املالية يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.  كما نظمت هيئة االأوراق املالية وال�سلع بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة اأبو ظبي ندوة 
بعن��وان " جترب��ة هيئة االأوراق املالية يف تطبيق حوكمة ال�س��ركات- نحو دور اأكرب للمراأة يف جمال���س االدارات"، وتن��اول العر�س التو�سيحي  للندوة 
مفهوم حوكمة ال�س��ركات ومبادئها، وال�س��روط العامة واخلربات واملهارات التي يجب اأن يتمتع بها اأع�ساء جمل���س االإدارة، وت�س��كيل جمل�س االإدارة 
وا�ستقاللية االأع�ساء، وتقييم اأداء املجل�س وفعاليته يف �سوء املهام املت�سمنة يف �سوابط احلوكمة، وكذلك جلان جمل�س االإدارة التي يتعن ت�سكيلها 

ح�سب قواعد احلوكمة ال�سركة، واأهمية و�سرورة  تاأ�سي�س واإيجاد نظام للرقابة الداخلية يف ال�سركة.

ويف اجلزائ��ر، اأعلن��ت جلن��ة تنظيم عملي��ات البور�سة ومراقبته��ا اجلزائرية اإطالق 
موقعه��ا االإلك��روين اجلديد باللغت��ن العربية والفرن�س��ية، حيث اأ�سب��ح املوقع ي�سم 
املعلوم��ات االأ�سا�س��ية املرتبط��ة بعم��ل اللجن��ة، مب��ا يف ذل��ك املعلوم��ات القانوني��ة 
والتنظيمي��ة، ويخ�س���س ج��زء كب��ري م��ن املوق��ع للمعلوم��ات ون�س��ر الثقاف��ة املالي��ة 
واملفاهي��م املتعلق��ة باالأ�س��واق املالي��ة. كم��ا عق��دت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�سة 
ومراقبتها اجلزائرية على هام���س االجتماع ال�س��نوي التا�س��ع الحت��اد هيئات االأوراق 
املالية العربية الذي عقد مبدينة اجلزائر يوم 18 فرباير / �سباط 2015، ندوة عن " 
املنتجات املالية "، وذلك بح�سور الوفود امل�ساركة يف االجتماع. ونظمت جلنة تنظيم 
عمليات البور�سة و مراقبتها يف اإطار ن�س��اطات جمل�سها ور�سة عمل موجهة للعاملن 
يف ال�سوق املالية اجلزائرية حول بناء منحنى العوائد وجتربة فرن�سا يف جمال تعبئة 
االدخ��ار. كما عقدت جلن��ة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها بالتعاون مع اإرن�س��ت 
ويونغ "EY" ندوة حول مراحل وحتديات تقييم ال�سركات لالإدراج بالبور�سة، وقد مت 
خ��الل ه��ذه الندوة عر�س خمتلف مراحل تقييم ال�س��ركات املتقدم��ة بطلب االإدراج، 
وذلك من مرحلة و�سع خطة العمل اإيل مرحلة اإيداع ملف احل�سول على الرخي�س 
م��ن قب��ل جلن��ة تنظي��م عمليات البور�س��ة ومراقبتها. كما نظمت جلن��ة تنظيم عملي��ات البور�سة ومراقبتها بالتع��اون مع الوكال��ة اليابانية للتعاون 
الدويل ) JICA(  ندوة حول  �س��وق �س��ندات اال�س��تحقاق وذلك بهدف تقدمي جتربة اليابان يف جمال ان�س��اء �س��وق الدين و كذلك الوقوف على دور 
وكاالت الت�سني��ف و الدرو���س امل�س��تفادة من االأزم��ة املالية العاملية و اجتاهات تطور ال�سبط املايل ال��دويل. ونظمت جلنة تنظيم و مراقبة عمليات 
البور�سة امللتقى الثاين ملجل�سها العلمي والذي يتمحور حول ” متويل ال�سركات ال�سغرية و املتو�سطة  والنمو” وذلك مب�ساركة روؤ�ساء ال�سركات العامة 
واخلا�سة وال�سركات املدرجة والبنوك واملوؤ�س�سات املالية ف�سال عن ممثلن للمركز املايل اجلزائري. كما اأطلقت جلنة تنظيم عمليات البور�سة و 
مراقبتها اجلزائرية )COSOB( ابتداء من �س��هر اأكتوبر 2015، الدورة التدريبية الثالثة للح�سول على �س��هادة "خمت�س يف االأ�س��واق املالية" من 
طرف جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها و بالتعاون مع معهد التدريب امل�سريف )IFB(، ويهدف هذا التدريب جميع االأطراف ذوي العالقة 
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بال�سوق املالية، واملديرين التنفيذين لل�سركات امل�سدرة، ومديري االأ�سول يف املوؤ�س�سات اال�ستثمارية وال�سحفين املتخ�س�سن يف جمال التمويل. 
واأطلق��ت جلن��ة تنظي��م ومراقب��ة عمليات البور�سة بالتعاون مع معهد التكوي��ن امل�سريف الدورة الثالثة للتكوين اخلا�س بتاأهيل مهنيو ال�س��وق املالية 

اجلزائرية، حيث يتح�سل امل�ساركون على اإثره �سهادة للتاأهيل من طرف اللجنة.

اأما يف �سوريا، �ساركت هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية واأع�ساء من جمل�س مفو�سي الهيئة وال�سادة ممثلي ال�سركات املدرجة يف ور�سة العمل املوجهة 
ملوظفي ال�سركات املدرجة والتي نظمها �سوق دم�سق لالأوراق املالية حتت عنوان "اآفاق التعاون بن �سوق دم�سق لالأوراق املالية وال�سركات املدرجة"، 
حيث مت تقدمي عر�س �س��امل عن تطور ال�س��وق واآلية اال�س��تثمار فيه، والرد على الت�س��اوؤالت املطروحة من قبل امل�ساركن. ويف العراق، �ساركت هيئة 
االوراق املالي��ة يف ور�س��ة العم��ل الت��ي اقامها �س��وق العراق لالأوراق املالية حتت �س��عار  "تنمي��ة االقت�ساد العراقي وحتفيز القط��اع اخلا�س يبداأ من 
اال�ستثمار يف ا�سهم ال�سركات امل�ساهمة ". وقد ناق�س امل�ساركون خالل ور�سة العمل العديد من املحاور كان ابرزها التقلبات يف القيمة ال�سعرية التي 

�سهدها واقع اال�سهم يف البور�سة املحلية وا�سبابها.

اأم��ا الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ل�س��لطنة ُعمان، فقد نظمت الهيئة حلقة نقا�س��ية ح��ول “الدور املنتظر للقط��اع اخلا�س” وذلك يف جامعة ال�س��لطان 
قابو�س. وناق�ست احللقة االآليات التي متكن القطاع اخلا�س من القيام باأدواره احلقيقية يف منظومة االقت�ساد الوطني واأبعاد هذا الدور ومقومات 
جناحه اإىل جانب التاأكيد على اأهمية بناء القدرات الوطنية وت�سجيع االبتكار ودعم املبادرات. ونظمت الهيئة كذلك و�سوق م�سقط لالأوراق املالية 
ور�سة عمل لطالب معهد الق�ساء العايل، وذلك بهدف تعريفهم بالقوانن اخلا�سة ب�سوق راأ�س املال و التاأمن. كما نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال 
ور�س��ة عمل توعوية حول اأهمية االلتزام باأحكام االف�ساح يف �س��وق راأ���س املال، وذلك بهدف توعية م�س��وؤويل االلتزام واملوظفن املعنين باالإف�ساح 
يف اجلهات امل�سدرة لالأوراق املال مببادئ االإف�ساح وال�س��فافية اإىل جانب اطالعهم على اآخر امل�س��تجدات يف عامل املال واالأعمال واملتغريات التي 
ت�س��هدها التقنيات احلديثة.كما عقدت الهيئة العامة ل�س��وق املال ل�س��لطنة عمان بالتعاون مع منظمة ال� "IOSCO" موؤمترا حول تنمية الت�س��ريعات 
 Promoting sound regulation through understanding the balance between its costs  م��ن خ��الل املوازن��ة بن التكاليف والفوائ��د
and benefits وذلك على هام���س اجتماعات جلنة افريقيا وال�س��رق االأو�س��ط "AMERC"  وذلك يوم 2015/02/25. ونظمت الهيئة العامة ل�سوق 

املال برناجما تدريبيًا حول التمويل االإ�س��المي والذي يهدف اإىل اإي�سال مداخل امل�سارف االإ�س��المية و اأهيمتها وانواعها وربطها باالأ�س��واق املالية 
للموظفن العاملن بالهيئة العامة ل�س��وق املال و�س��وق م�س��قط لالأوراق املالية. كما نظمت الهيئة ور�س��ة عمل حول التطورات الت�سريعية لقانون �سوق 

راأ�س املال بح�سور عدد من روؤ�ساء واأع�ساء جمال�س اإدارة ال�سركات والروؤ�ساء. 

ويف هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية، نظمت الهيئة وبالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل الدولية برنامج تدريب مدربن متخ�س�س يف جمال حوكمة 
ال�سركات يف العا�سمة االأردنية عمان، وذلك مب�ساركة جمموعة من اأ�ساتذة كليات االقت�ساد يف اجلامعات الفل�سطينية املوقعة على اتفاقية التعاون 
امل�س��رك م��ا ب��ن الهيئة وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية اإ�سافة اىل عدد م��ن كوادر الهيئة. وعقدت الهيئة كذلك جمموعة م��ن اللقاءات املتخ�س�سة يف 
كلية فل�سطن االهلية اجلامعية وجامعة بريزيت، وذلك �سمن برنامج "ا�ست�سافة اخلبري". كما عقدت هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية وبالتعاون 
م��ع وزارة النق��ل واملوا�سالت 12 ور�س��ة عمل متخ�س�سة ا�س��تهدفت مدراء وموظفي كاف��ة دوائر الرخي�س يف حمافظ��ات ال�سفة. وافتتحت هيئة 
�س��وق راأ���س املال مركز متخ�س�س للجلو���س المتحانات برنامج ال�س��هادات املهنية املتخ�س�سة باالأوراق املالية والقطاع املايل يف قطاع غزة، وذلك 
بالتن�س��يق مع املعهد املعتمد لالأوراق املالية واال�س��تثمار Chartered Institute for Securities & Investment يف لندن، بهدف متكن العاملن 

يف القطاع املايل واملهتمن من التقدم واحل�سول على ال�سهادات املالية املتخ�س�سة التي يوفرها الربنامج. 

وم��ن جان��ب اآخ��ر، ن���ظمت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية بالتع��اون مع مركز االأبح��اث االح�سائي��ة واالقت�سادية والتدري��ب للدول االإ�س��المية باأنقرة 
وبور�سة اإ�س��طنبول، ور�س��ة عمل حول "توعية امل�س��تثمرين واملجتمع املايل" بهدف تطوير مفاهيم عالقات امل�س��تثمرين وتثقيف املجتمع املايل بها. 
ويف الكوي��ت، اختتم��ت هيئ��ة اأ�س��واق املال فعاليات برناجمه��ا التوعوي للربع االأول من عام 2015 ، والذي  يت�سمن تنفيذ ع�س��ر ور���س عمل توعوية 
تتناول ق�سايا خمتلفة تتعلق بتنظيم وحوكمة ال�سركات واالإف�ساح  والتحكيم والرقابة والتفتي�س امليداين، باالإ�سافة اإىل اأنظمة اال�ستثمار اجلماعي 

واالندماج واال�ستحواذ.
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واأ�سدرت هيئة اأ�سواق املال جمموعة من الن�سرات التوعوية، تناولت ق�سايا خمتلفة تهم امل�ستثمرين واملرخ�س لهم على حٍد �سواء. واختتمت الهيئة 
فعاليات برناجمها التوعوي للربع الثاين لعام 2015، وقد ت�سمن الربنامج ثمانية ور�س عمل توعوية اأقيمت مببنى �سوق الكويت لالأوراق. كما عقدت 
هيئة اأ�س��واق املال ور�س��ة عمل للقيادين العاملن بالهيئة ومرفق �س��وق الكويت لالأوراق املالية وال�س��ركة الكويتية للمقا�سة و�س��ركه بور�سة الكويت 
بالتعاون مع هيئة مكافحة الف�ساد، حول اإقرار الذمة املالية. وقد ت�سمنت ور�سة العمل �سرحًا مف�ساًل لكيفية تقدمي اإقرار الذمة املالية للم�سمولن 
بالقانون، كما اأتاحت فر�سة للم�س��اركن للح�سول على اجابات على ت�س��اوؤالتهم حول املو�سوع. كما اختتمت هيئة اأ�س��واق املال فعاليات برناجمها 
التوعوي للربع الرابع من عام 2015، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الربنامج التوعوي للربع االأخري من عام 2015 ت�سمن مرحلتن رئي�سيتن: االأوىل منها 
اقت�سرت على خم�س ور�س عمل توعوية مت تنفيذها بن اأواخر �سهر �سبتمرب املا�سي واأكتوبر احلايل، اأما املرحلة الثانية فتم تخ�سي�سها لفعاليات 

توعوية مكثفة تتناول تعديالت الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 املعدل مبوجب القانون رقم 22 ل�سنة 2015.

ويف لبن��ان، عقدت هيئة االأ�س��واق املالية املنت��دى االقت�سادي امل�سريف 
العربي بدورته االأوىل حول "االقت�ساد اللبناين والتوجه اال�س��راتيجي 
للتنمي��ة االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة"، مت خالله��ا التط��رق اإىل اأهمي��ة 
مب��ادرات م�س��رف لبن��ان ودوره��ا يف متت��ن الثق��ة بالقط��اع امل�سريف 
وامل��ايل و�س��ون اال�س��تقرار النق��دي. ونظم��ت هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة 
حما�س��رة ح��ول "االأ�س��واق املالية اللبناني��ة : االآفاق والفر���س املتاحة" 
بح�س��ور ع��دد من ممثل��ي الهيئ��ات االقت�سادية واجلمعي��ات التجارية 
ورجال االعمال واالقت�ساد، حيث مت التاأكيد على دور الهيئة يف مواكبة 
ورعاي��ة وتنظيم العالقة بن اأ�سح��اب االعمال وبن م�سارف االعمال 

واملوؤ�س�سات املالية مبا يتالءم مع احتياجات الفريقن، من اجل تطوير ال�سوق املالية لتكون املرتكز الثالث لدولة اقت�سادية فاعلة. 

اأم��ا يف م�س��ر، فق��د اختت��م مرك��ز املديرين امل�سري التاب��ع للهيئة العام��ة للرقابة املالي��ة امل�سرية فعالي��ات برنامج "متطلب��ات احلوكمة يف جودة 
اأعمال مراقبي احل�س��ابات"، والذي تناول حوكمة ال�س��ركات ودور مراقب احل�س��ابات ك�س��ريك فاعل يف التحقق منها. ونظم معهد اخلدمات املالية 
التاب��ع للهيئ��ة العامة للرقابة املالية امل�سرية ور�س��ة عمل للتمويل متناهي ال�سغر بح�سور مئات اجله��ات املقدمة خلدمات التمويل متناهي ال�سغر 
من بنوك و�س��ركات وجمعيات وموؤ�س�س��ات اأهلية. ونظم معهد اخلدمات املالية التابع للهيئة العامة للرقابة املالية ور�س��ة حول عمل معايري التقييم 
العق��اري بح�س��ور ع��دد كبري من خ��رباء التقييم العقاري وممثلي البنوك واجلمعي��ة امل�سرية للتمويل العقاري. وا�س��ت�ساف معهد اخلدمات املالية 
التابع للهيئة العامة للرقابة املالية ممثلي كافة اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية يف برنامج تدريبي مكثف مل�ساعدة تلك اجلهات يف ا�ستيفاء متطلبات 
م مركز املديرين امل�سري حلوكمة ال�س��ركات عدة ور���س عمل عن  احل�س��ول عل��ى ترخي���س نهائي ملزاولة ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغر. كما نظًّ

حوكمة ال�سركات وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولية مبجموعة البنك الدويل.

خامسًا: التعاون الدولي
اختت��م اأع�س��اء املنظم��ة الدولي��ة لهيئات االأوراق املالي��ة IOSCO اجتماعهم االأربعن الذي عقد مبدينة لندن خالل �س��هر يونيو / حزيران املا�سي 
وبح��ث و�س��ائل تطوير العم��ل الرقابي واالإ�سالحات التي يتم تطبيقها حاليًا، واملخاطر التي تواجه االأ�س��واق املالية. فق��د كانت االجتماعات فر�سة 
ملنظمة االأي�س��كو الإبراز دورها الفاعل واملوؤثر يف �سناعة القرارات على املوؤ�س�س��ات الرقابية الدولية والتاأكيد اأن امل�س��تثمرين واثقن وذوي معرفة، 

واأن االأ�سواق عادلة و�سفافة وكفوؤة واإن املخاطر املنتظمة systemic risks قد مت تخفي�سها.

لقد اأحرزت منظمة االأي�س��كو تقدمًا يف عملها فيما يتعلق باالإ�سالح الرقابي الدويل، اإذ ناق���س االأع�ساء اخلطة اال�س��راتيجية للمنظمة لغاية عام 
2020 وو�س��ائل متويلها وتنفيذها، حيث اأقرتها اللجنة الرئا�س��ية التي تظم روؤ�س��اء االأع�ساء العاملن واملنت�س��بن باملنظمة، مبا يف ذلك امل�س��تقات 
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املرتبط��ة باالأ�س��واق غ��ري الر�س��مية OTC واملعايري املالية وموؤ�س�س��ات 
التقيي��م الدولي��ة credit rating agencies  والعمليات �س��به البنكية 
shadow banking. واأك��د االأع�س��اء عل��ى ت�سميمه��م للعم��ل مع��ًا 

لتخفي���س املخاط��ر املنتظم��ة، كما اأك��دوا على االلت��زام بالعمل اجلاد 
لت�س��جيع التموي��ل طويل االأجل من خالل االأ�س��واق املالي��ة مبا يف ذلك 
لل�س��ركات  والتموي��ل   securitization والتوري��ق  ال�س��ركات  �س��ندات 

ال�سغرية واملتو�سطة SME’s والتمويل االإ�سالمي. 

اأكد االأع�ساء على احلاجة ملزيد من العمل لتح�س��ن م�س��توى التدقيق، 
حي��ث اعتم��دوا مق��رح متعلق بتقوية التعاون الرقابي خارج احل��دود cross-border cooperation. كما وافق االأع�ساء على االإجراءات اجلديدة 
املتعلق��ة ب�سم��ان االلت��زام العام مبذكرة التفاهم متعدد االأطراف  MMoU حول تبادل املعلومات والتعاون. كما اأكدوا باأن مزيًدا من التعاون خارج 
احلدود �سي�س��هل تطبيق مبادئ االأي�س��كو واإجراءات االإنفاذ خارج حدود الدولة. وتبن التوجهات اال�س��راتيجية ملنظمة االأي�س��كو �س��عيها اإىل تعزيز 
موقعها كمرجع دويل رئي�س��ي فيما يتعلق بالت�س��ريعات املرتبطة باأ�س��واق االأوراق املالية. هذا وقد مت حتديد االإجتاهات اال�سراتيجية واالأهداف من 
خ��الل )43( مب��ادرة عملي��ة و�سمن خطة تنفيذية تغطي عدة اأولويات اأهمها: اأ- حتديد البحوث واملخاطر من خالل حتديد املخاطر الناجمة عن 
اأ�س��واق االأوراق املالي��ة، مب��ا يف ذلك اأن�س��طة ال�س��وق والتكنولوجيا وتطوير املنتجات، والنتائ��ج غري املق�سودة للتغي��ريات اأو التعديالت املقرحة يف 
القوان��ن واللوائ��ح، ب- و�سع املعايري وتوفري االإر�س��ادات عن طريق حت�س��ن االإطار القانوين الدويل الأ�س��واق االأوراق املالي��ة وذلك بتطوير املعايري 
واالإر�سادات لال�ستجابة لتطورات ال�سوق، ج- التحكم يف التنفيذ من خالل الرقابة والتقييم لتعزيز تطبيق معايري ال�"IOSCO" . د- بناء القدرات 
الذاتية حيث يعترب ذلك من اأهم اأولويات املنظمة وذلك من خالل معاجلة احتياجات االأع�ساء، ال �س��يما يف االأ�س��واق النا�س��ئة، ه- التعاون وتبادل 
املعلومات خا�سة يف جماالت النفاذ والرقابة على االأ�س��واق والو�س��طاء، والتعاون وامل�س��اركة مع املنظمات الدولية االأخرى عن طريق �سمان التمثيل 
الفع��ال لتوجه��ات ال���"IOSCO" يف املنظم��ات الدولي��ة االأخرى، و- التع��اون الفعال مع وا�سعي املعاي��ري االأخرى داخل املجتم��ع الرقابي املايل على 

ال�سعيد الدويل.

وم��ن جان��ب اآخ��ر، عقدت جلنة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة )GEM(، اأك��رب جلان ال�"IOSCO"، خالل نف���س الفرة اجتماعاتها، حي��ث اأكد اأع�ساء 
اللجن��ة عل��ى العم��ل عل��ى حتديد املخاطر وبناء الق��درات. كما تقرر حتديد ال�سيا�س��ات يف املجاالت ذات االأولوية من حتدي��د تاأثري التحول الرقمي 
والتجديد على اأ�سواق راأ�س املال وتعزيز حوكمة ال�سركات، وتطوير اأدوات اإدارة االأزمات والتخطيط للطوارئ يف االأ�سواق النا�سئة. واتفق االأع�ساء 
اأي�سا على ن�سر تقرير اللجنة حول متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة )SME( من خالل اأ�سواق راأ�س املال، حيث ي�ستعر�س التقرير �سبل ت�سهيل 
 "IOSCO" ���متوي��ل االأ�س��واق املالي��ة لل�س��ركات ال�سغرية واملتو�س��طة يف االأ�س��واق النا�س��ئة. كما اجتمعت خ��الل املوؤمتر اجل��ان االإقليمية االأربعة لل

واأع�ساء اللجنة اال�ست�سارية التابعة لها اأي�سا ملناق�سة طرق وكيفية م�ساهمتهم يف اأعمال املنظمة.

وقد ناق�س جمل�س املنظمة  مراحل التقدم يف عدد من ق�سايا مبا يف ذلك مواجهة حتديات القوانن االأجنبية، وحت�سن اإدارة وو�سع معايري التدقيق 
الدويل، اإ�سافة اإىل زيادة مرونة و�سمود اأ�س��واق االأوراق املالية وامل�س��اركن فيها جتاه الهجمات االلكرونية "Cyber-Attacks"، وحت�س��ن مذكرة 
التفاه��م متع��ددة االأط��راف للتعاون وتب��ادل املعلومات )MMoU(، مع االأخذ بع��ن االعتبار التطورات االأخرية يف االأ�س��واق والتكنولوجيا واالإنفاذ. 
باالإ�سافة اإىل تعزيز وتطوير الو�س��طاء املركزين "CCPs" ، و�سمان م�س��اركة امل�س��تثمرين يف و�سع ال�سيا�سات واالأنظمة، وت�سهيل زيادة راأ�س املال 

من قبل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، مبا يف ذلك من خالل ح�سد التمويل "Crowd Funding"، مع التاأكيد على حماية امل�ستثمرين.

وناق���س املجل���س  اأي�سا اأعمال واأن�س��طة منظمة ال�"IOSCO" يف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلك اخلطوات املتبقية لتاأ�سي���س مراكز رائدة لتقدمي 
اأن�س��طة بناء القدرات، وت�سميم برنامج تكويني دويل، والتو�س��ع يف جتارب التعليم والتدريب الناجحة لالأع�ساء. باالإ�سافة اإىل الت�س��ريع يف تطوير 
اأدوات بناء القدرات اخلا�سة بال� "IOSCO" على االنرنت التي توفر لالأع�ساء مكتبة افرا�سية حتتوي على املوا�سيع التنظيمية الرئي�سية ومبادئ 
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ال�"IOSCO"، مبا يف ذلك املراجع والوثائق االأكادميية والدرا�س��ات االإفرادية، وبرنامج االإعارة الدولية با�س��تخدام �س��جل االإعارة الدويل اخلا�س 
."IOSCO"�بال

ه��ذا وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن اجلن��ة االإقليمية لدول اأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط "AMERC"  قد عقدت اجتماعها على هام���س املوؤمت��ر، اإ�سافة اإىل 
اجتماعه��ا الراب��ع والثالث��ن للجن��ة االإقليمية لدول اأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط )AMERC( التابعة للمنظم��ة الدولية لهيئات الرقابية على اأ�س��واق 
االأوراق املالية )IOSCO( وذلك خالل �س��هر فرباير يف العا�سمة العمانية م�س��قط مب�س��اركة اأكرث من 25 هيئة اأوراق مالية من اأفريقيا وال�س��رق 
االأو�س��ط�. وق��د ت�سم��ن جدول اأعمال االجتماع تنظيم موؤمتر م�ساحب يناق���س اأبرز الق�سايا الت�س��ريعية والفنية التي تواج��ه هيئات االأوراق املالية، 
وتعت��رب اللق��اءات وم��ا �ساحبها من اأعم��ال فر�سة مثالية لتبادل االأفكار ومناق�س��تها، وال�س��تفادة من جتارب الدول االأع�ساء من خالل ا�س��تعرا�س 
اآخر التطورات التي مرت بها. باالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات ومناق�س��ة اجلوانب املهنية يف جمال الرقابة على اأ�س��واق راأ���س املال. وقد بحثت الدول 
االأع�س��اء يف االجتم��اع جمل��ة م��ن املوا�سي��ع منها ما يتعلق باآلية تطوير اأنظمة مواجهة املخاطر ومناق�س��ة مدى كفاءة الت�س��ريعات املنظمة الأ�س��واق 
االأوراق املالي��ة يف حتقي��ق الت��وازن ب��ن م�سالح االأطراف املتعاملة يف ال�س��وق، وذلك من خ��الل توفري احلماية الفعلية حلقوق امل�س��تثمرين دون اأن 
حتدث الت�س��ريعات والقوانن اآثار �س��لبية على م�س��توى النمو ال�س��ركات املدرجة، كما مت التباحث يف االآثار املرتبة من عدم التزام بع�س ال�س��ركات 
املدرج��ة يف ال�س��وق عل��ى �س��وق االأوراق املالية ذاته وبقية ال�س��ركات االأخ��رى امللتزمة. من جهة اأخرى ناق�س��ت الدول االأع�ساء اآلي��ة حتقيق التعاون 

الفاعل بن االأ�سواق املتجاورة اإىل جانب بحث موا�سيع فنية واإدارية اأخرى.

اأما على �سعيد الدول االأع�ساء، فقد اأبرمت هيئة االأوراق املالية وال�سلع مذكرة تفاهم مع مركز دبي لل�سلع املتعددة، بغر�س تطوير التعاون بينهما 
يف املعايري التنظيمية واالإ�س��رافية على قطاع ال�س��لع االأ�سا�س��ية، وت�س��جيع وا�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية، وتعزيز �س��بل حماية امل�ستثمرين، كما 
اأبرمت هيئة االأوراق املالية وال�سلع مذكرة تفاهم مع رابطة اال�ستثمار املايل الكورية، حيث مت توقيع املذكرة على هام�س اجتماعات املنظمة الدولية 
لهيئات االأوراق املالية )اأيو�سكو( التي عقدت يف لندن خالل الفرة 14- 18 / 06 /2015.  كما وقعت هيئة االأوراق املالية وال�سلع وموؤ�س�سة »بيبول 
�س��ريت« الدولي��ة مذك��رة تفاه��م من اأجل تعزيز التع��اون املتبادل يف جمال التاأهيل املهني، حيث تهدف املذكرة اإىل اال�س��تفادة م��ن برامج التاأهيل 
والتدري��ب املقدم��ة من بيبول �س��ريت PeopleCert للعمل على تطوير اأ�س��واق املال و�سناعة اخلدمات املالية ب�سف��ة عامة، وحتديث معايري االأداء 

املهني للعاملن يف هذا املجال على وجه التحديد.

كم��ا وقع��ت هيئة االوراق املالية وال�س��لع مذكرة تفاهم مع �س��لطة تنظيم اخلدمات املالية ب�س��وق اأبوظبي العاملي وذلك م��ن اأجل حتقيق التعاون بن 
الطرفن يف جماالت تبادل املعلومات واالإ�س��راف على االأ�س��واق املالية وال�س��ركات املدرجة بها و�سركات الو�ساطة املالية، والتعاون يف جمال الرقابة 
وحماية امل�س��تثمرين. ووقعت الهيئات االأع�ساء مبجل���س التعاون اخلليجي على مذكرة التفاهم بن اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول املجل���س 
وذلك على هام���س االجتماع ال�ساد���س للجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمل���س اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�سواق املالية بدول املجل�س،  املنعقد يف العا�سمة 
القطري��ة )الدوح��ة(، وق��د هدف توقيع هذه االتفاقية اإىل دعم ال�سالت والروابط بن اجلهات الرقابية ال�س��ت، وتوفري اإطار عمل موحد للتعاون، 
واإزال��ة معوق��ات اال�س��تثمار يف جمال االأوراق املالية بدول املجل���س، وت�س��هيل نق��ل وتدفق االأموال واملعلوم��ات واخلربات بن اأ�س��واقه املالية. ووقعت 
هيئة االأوراق املالية وال�سلع واملعهد امللكي لرابطة حمللي اال�ستثمار البديل مذكرة تفاهم من اأجل تعزيز التعاون املتبادل يف جمال التاأهيل املهني، 
وتهدف املذكرة اإىل تطوير اأ�س��واق راأ���س املال و�سناعة اخلدمات املالية واال�س��تثمار ب�س��كل عام يف دولة االإمارات، وذلك من خالل زيادة املعرفة 
واخل��ربة ل��دى املهنين املخت�سن يف �سناعة التمويل يف اال�س��تثمارات البديلة، ع��ن طريق التعاون املتبادل بن طرفيها من اأجل تعزيز و�سع واإبراز 

.)FAI( وبرنامج �سهادة اأ�سا�سيات اال�ستثمار البديل )CAIA( اأهمية برنامج ميثاق جمعية حمللي اال�ستثمار البديل املعتمدين

ويف تون�س، �ساركت هيئة ال�سوق املالية يف ملتقى حول جرائم ال�سوق تابع لل�سراكة املتو�سطية للهيئات الرقابية لالأ�سواق املالية الذي عقد يومي 03 
و 04 مار�س 2015 مبدريد. وقد ناق�س امللتقى االطار الت�سريعي االوروبي املتعلق بجرائم ال�سوق، وامل�ستوى الثاين من الت�سريع اخلا�س باالإجراءات 
التعديلي��ة املت�سل��ة بجرائ��م ال�س��وق، باالإ�ساف��ة اإىل مب��ادرات الأع�ساء ال�سفة اجلنوبية لل�س��راكة املتو�س��طية يف هذا املجال. اأم��ا يف اجلزائر، فقد 
ا�ست�سافت جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها االجتماع ال�سنوي التا�سع الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف مدينة اجلزائر باجلمهورية 
اجلزائرية وذلك يوم االأربعاء املوافق 18 فرباير / �سباط 2015، حيث ت�سلمت جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها اجلزائرية رئا�سة احتاد 
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هيئات االأوراق املالية العربية. وا�ستقبلت جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها وفد هيئة �سوق املال الليبي حيث مّت بحث اآفاق التعاون امل�سركة 
ي��ن اجلانب��ن و �س��بل تعزي��ز العالق��ات ب��ن الهيئتن خالل هذا اللق��اء، وقد اأكد الطرف��ان على اأهمية تبادل اخلربات و ت�س��جيع فر���س التكوين و 
التدري��ب، حي��ث مّت بح��ث اإمكاني��ة قيام اللجنة بامل�س��اهمة يف اإعداد و حت�سري دورات تدريبية لفائدة موظفي هيئة ال�س��وق املايل الليبي على �سعيد 

مت�سل.

ويف �سوريا، �ساركت هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية يف املوؤمتر الدويل ال�سابع الأ�سواق راأ�س املال االإ�سالمية، الذي عقد يف العا�سمة االإيرانية 
طهران، ويهدف املوؤمتر اإىل تعميق التعاون مع الهيئات واالأطراف االأجنبية النظرية فيما يخ�س االأوراق املالية االإ�س��المية، كما مت القاء جمموعة 
من املحا�سرات خالل اأيام انعقاد املوؤمتر، و توقيع اتفاقية تفاهم ما بن هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية ومنظمة االأ�س��واق واالأوراق املالية 

االإيرانية، لتعزيز �سبل التعاون ما بن الطرفن. 

ويف �س��لطنة ُعم��ان، عقدت جلنة افريقيا وال�س��رق 
االأو�س��ط AMERC املنبثق��ة ع��ن منظمة االأي�س��كو 
مبدين��ة  والثالث��ون  الراب��ع  اجتماعه��ا   IOSCO

م�س��قط، حي��ث ا�س��ت�سافت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق 
املال ل�س��لطنة ُعمان هذا االجتماع بح�سور اأع�ساء 
اللجن��ة. ومت خ��الل ه��ذا االجتماع انتخاب رئي���س 
جدي��د للجن��ة وبح��ث عدد م��ن الق�ساي��ا التي تهم 
اللجن��ة مب��ا يف ذل��ك اعتم��اد اللغ��ة العربي��ة كلغ��ة 
ر�سمية مبنظمة االأي�سكو حيث مت االتفاق على طرح 
هذا املو�سوع  يف االجتماع ال�سنوي القادم لهذه املنظمة يف مدينة لندن يف منت�سف �سهر يونيو / حزيران القادم. ووقعت الهيئة العامة ل�سوق املال 
مذكرة تفاهم مع االحتاد الدويل للمحللن الفنين تت�سمن تنظيم برامج تدريبية للمهنين العاملن يف جماالت اال�س��تثمار والتحليل الفني واإدارة 
املخاطر يف اأ�س��واق املال. ووقعت الهيئة العامة ل�س��وق املال يف العا�سمة الربيطانية لندن على هام���س االجتماع ال�س��نوي االربعن للمنظمة الدولية 
للهيئات امل�سرفة على اأ�سواق املال مع �سوق تايبيه لالأوراق املالية على عقد تقدمي خدمات ا�ست�سارية لت�سميم وتطوير منتجات وخدمات �سوق راأ�س 
املال لدعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سلطنة. ووقعت الهيئة العامة ل�سوق املال على مذكرة تفاهم للتعاون امل�سرك مع اجلمعية الدولية 

الأ�سواق راأ�س املال )ICMA(، وذلك بهدف تعزيز م�ستوى التعاون وتبادل املعلومات املتعلقة باأ�سواق االأوراق املالية لالرتقاء مب�ستوى العمل. 

ويف هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية، وقعت الهيئة وجامعة فل�سطن التقنية- خ�سوري وموؤ�س�سة التمويل الدولية IFC، اتفاقية تعاون ثالثية تهدف 
اإىل دمج م�س��اق حوكمة ال�س��ركات يف اخلطة التدري�س��ية لكلية االأعمال واالقت�ساد يف اجلامعة. كما وقعت الهيئة وكلية فل�س��طن االهلية اجلامعية 
وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية IFC، اتفاقية تعاون ثالثية اأخرى تهدف اإىل دمج م�س��اق حوكمة ال�س��ركات يف اخلطة التدري�س��ية لق�س��م العلوم االإدارية 
وامل�سرفية يف الكلية. كما وقعت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية وجامعة بريزيت وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية IFC، اتفاقية تعاون ثالثية تهدف 
اإىل دمج م�س��اق حوكمة ال�س��ركات يف اخلطة التدري�س��ية لكلية االأعمال واالقت�ساد يف اجلامعة. كما وقعت الهيئة وجامعة بريزيت ويف الوقت ذاته، 
مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون وماأ�س�س��ة العالقة بن الطرفن وتوحيد كافة اجلهود لتنفيذ جمموعة من الربامج واالن�س��طة التوعوية 
التي ت�س��اهم وب�س��كل رئي���س يف تعزيز ورفع التوعية املالية بالقطاعات التي ت�س��رف عليها الهيئة لطلبة كلية االعمال واالقت�ساد وذلك باال�س��تفادة 

من خربات واإمكانيات كل طرف.

ويف قطر، ا�ست�سافت هيئة قطر لالأ�سواق املالية االجتماع الثاين ع�سر للجنة روؤ�ساء هيئات االأ�سواق املالية )اأو من يعادلهم( يف دول جمل�س التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربي��ة. وقد ناق���س االجتماع عدة مو�سوعات تخت�س مب�س��تجدات وتطورات االأ�س��واق املالية بدول املجل���س، وامل�س��تجدات اخلا�سة 
مبذكرات التفاهم بن اجلهات املنظمة لالأ�سواق املالية بدول املجل�س واالآليات التن�سيقية والتنظيمية بينهم، باالإ�سافة اإىل مناق�سة قرارات املجل�س 
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االأعلى يف دورته ال )35(. كما ا�ست�سافت هيئة 
قطر لالأ�سواق املالية اأعمال االجتماع ال� )13( 
للجن��ة روؤ�س��اء هيئات االأ�س��واق املالي��ة )اأو من 
يعادله��م( بدول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج 
العربي��ة برئا�س��ة هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالية. 
وقد ناق�س االجتماع جملة من املو�سوعات التي 
تتعلق مب�س��تجدات وتطورات اأ�س��واق راأ�س املال 
بدول املجل���س، والتي تهدف اإىل تعزيز التعاون 

ودعم ال�سالت بن الهيئات الرقابية على االأ�س��واق املالية. وا�س��ت�سافت الهيئة كذلك االجتماع ال�ساد���س للجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���س اإدارات 
اجلهات املنظمة لالأ�سواق املالية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف الدوحة، حيث متت مناق�سة االآليات املنا�سبة التي ت�ساهم يف تعزيز 
التنمية والتكامل االقت�سادي بن اأ�س��واق دول املجل���س، وحتقيق املوائمة بن القوانن واالأنظمة املطبقة يف االأ�س��واق املالية بدول املجل�س. كما وقعت 
هيئة قطر لالأ�س��واق املالية والهيئة الرقابية للقطاع املايل يف لوك�س��مبورغ مذكرة تفاهم بينهما ب�س��اأن التعاون وتبادل اخلربات يف جمال االإ�س��راف 

والرقابة على االأ�سواق املالية مما ي�سهل التعاون بن الهيئتن يف املجاالت التي تغطيها املذكرة.

ويف الكويت، ا�س��تقبلت هيئة اأ�س��واق املال الكويتية وفدا برئا�س��ة اللورد الدرمان اآلن يارو عمدة حي لندن املايل، وتاأتي زيارة الوفد يف اطار زيارته 
لع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات املالي��ة  يف دول��ة الكوي��ت، وقد �س��هد اللقاء ا�س��تعرا�سا الأوج��ه التعاون امل�س��رك بن هيئة اأ�س��واق املال واخل��ربات يف اململكة 
املتحدة ال�س��يما يف جماالت التدريب والتاأهيل. وقد مت على هام���س اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بن هيئة اأ�س��واق املال واملعهد املعتمد لالأوراق املالية 
 DFSA واال�ستثمار لتعزيز تاأهيل �سوق الكويت لالأوراق املالية. كما وقعت هيئة اأ�سواق املال الكويتية مذكرة تفاهم مع �سلطة دبي للخدمات املالية
، حي��ث  ته��دف هذه االتفاقية اإىل تفعيل التعاون والتن�س��يق بن اجلهتن 
و ذل��ك بتنمي��ة القدرات يف املنطق��ة وتطوير الكوادر الب�س��رية يف جمال 
االأ�س��واق املالي��ة، ع��الوًة عل��ى ا�س��تغالل البنية التحتي��ة �س��عيًا لالرتقاء 
بالعم��ل التنظيم��ي والو�س��ول الأف�س��ل امل�س��تويات عل��ى كاف��ة االأ�سع��دة. 
 The Smart Surveillance  و�س��اركت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف موؤمت��ر

Conference 2015  الذي تنظمه بور�سة نا�سداك للمرة التا�سعة. 

عت هيئة اأ�س��واق امل��ال الكويتية مذك��رة تفاهم م��ع الهيئة العامة  كم��ا وقَّ
ل�س��وق املال ب�س��لطنة ُعمان، وتهدف مذكرة التفاه��م اإىل تعزيز التعاون 
بينهم��ا فيم��ا يتعلق بتطوير البنية الت�س��ريعية املنظمة الأ�س��واق االأوراق املالية واال�س��تفادة م��ن التجارب القائمة يف البلدين �س��واء كانت يف االأدوات 
اال�س��تثمارية ولوائحه��ا التنظيمية واأنظمة املقا�سة والت�س��وية. واأعلن��ت الهيئة عن ان�سمامها اإىل ع�سوية منظمة ال��� XBRL الدولية، وهي املنظمة 
الدولية املعنية بو�سع املعايري اخلا�سة بلغة االإف�ساح ال� XBRL والعمل على اإعداد واإ�سدار الت�سنيفات واملحددات اخلا�سة بتلك اللغة ف�ساًل عن 
تطويرها وذلك بهدف االإرتقاء وحت�س��ن عملية االإف�ساح يف االأ�س��واق املالية. اأما يف لبنان، فقد وّقعت هيئة االأ�س��واق املالية اللبنانية وهيئة ال�س��وق 
املالية التون�س��ية على مذكرة تفاهم تهدف اإىل و�سع اإطار للتعاون ي�س��مل اإن�س��اء قنوات ات�سال وتن�س��يق وتبادل للمعلومات التنظيمية والتقنية بن 

الهيئتن مّما ي�ساهم يف تعزيز �سفافية اأ�سواق االأدوات املالية وتطويرها وحماية امل�ستثمر. 

ويف لبنان، وّقعت هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية وهيئة ال�سوق املالية التون�سية على مذكرة تفاهم تهدف اإىل و�سع اإطار للتعاون ي�سمل اإن�ساء قنوات 
ات�سال وتن�سيق وتبادل للمعلومات التنظيمية والتقنية بن الهيئتن مّما ي�ساهم يف تعزيز �سفافية اأ�سواق االأوراق املالية وتطويرها وحماية امل�ستثمر. 

ت  وجاءت هذه املذكرة لتلّبي رغبة الطرفن يف التعاون والّتن�سيق  بن البلدين، و�سملت مذكرة التفاهم اآلية لتبادل اخلربات واملعلومات ون�سّ
على اإمكانية تنظيم برامج م�سركة من اأجل تدريب وتنمية كفاءة العاملن لديهما.
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ومن جانب اآخر، اختتمت املنظمة الدولية لهيئات اأ�س��واق املال ) االأيو�س��كو ( االجتماعات ال�س��نوية للجنة "االأ�س��واق ال���واعدة والنا�سئة " بالقاهرة 
بعقد موؤمتر " ت�س��ريع منو وتطور اأ�س��واق املال النا�س��ئة" بح�سور عدد من روؤ�س��اء �س��ركات االأوراق املالية واخلرباء. وتناولت جل�س��ات املوؤمتر ثالثة 
حماور وهى امل�س��تقات املالية من عقود م�س��تقبلية وخيارات، و�سناديق املوؤ�س��رات، وتن�سيط اأ�سواق ال�سندات، وكلها مو�سوعات تهم معظم االأ�سواق 
النا�س��ئة. كما ا�س��ت�سافت الهيئة العامة للرقابة املالية اأعمال االجتماع ال�س��نوي لل�سراكة املتو�سطية لهيئات اأ�سواق املال. ومتثل ال�سراكة املتو�سطية 
جتمع لهيئات الرقابة على االأ�س��واق املالية لدول �س��مال وجنوب البحر املتو�س��ط، حيث ت�سم كاًل من م�سر واجلزائر وتون�س واملغرب باالإ�سافة اإىل 
اإ�سبانيا والربتغال واليونان واإيطاليا وفرن�سا وتركيا. وقد ناق�ست االجتماعات اأهم التطورات التي �سهدتها االأ�سواق املالية يف الدول االأع�ساء خالل 
الع��ام املا�س��ي، واآخ��ر م��ا تو�سلت اإلي��ه املنظمات الدولية من اأجل تفعي��ل عمليات الرقابة على االأ�س��واق املالية وتنفيذ تو�سيات جمموعة الع�س��رين 
)G20( وجمل�س اال�ستقرار املايل يف هذا ال�سدد. ووقعت الهيئة العامة للرقابة املالية وجهاز حماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية  "اتفاقية 
اإطارية" )بروتوكول( للتعاون بن الهيئة واجلهاز �سمن فعاليات االحتفال مبرور ع�س��رة �س��نوات على اإن�س��اء جهاز املناف�سة، حيث تهدف االتفاقية 
اإىل تنظيم التعاون بن اجلهتن لتحقيق م�سلحة املواطن يف املقام االأول والتاأكيد على حرية املناف�سة يف اخلدمات املالية منع املمار�سات واالأفعال 

االحتكارية يف االأ�سواق املالية غري امل�سرفية التي تخت�س الهيئة باالإ�سراف عليها.
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رك بن الهيئات العربّية يف خمتلف املجاالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل االقت�سادي العربي وحت�س��ن امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جماالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف االأ�س��واق واالرتقاء بها اإىل م�س��توى دويل من الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدالة، قامت االأمانة العام��ة لالحتاد بالعديد من 

االأعمال واالأن�سطة خالل عام 2015 حيث ميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

أواًل: البرامج التدريبية

1( انعقاد برنامج التدريب العملي حول عمليات الرقابة يف االأردن

عق��دت االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 
باال�سراك مع هيئة االأوراق املالية االأردنية، وبالتعاون مع بور�سة 
عمان وم�رك���ز اإي���داع االأوراق املال�ي���ة االأردين، برنام��ج للتدريب 
العمل��ي وذلك يف مقر هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية مبدينة عّمان 
خالل الفرة 9-2015/6/11. وقد �سارك بالربنامج )30( متدربًا 
ميثل��ون كل من هيئة االوراق املالي��ة االردنية وهيئة االوراق املالية 
وال�س��لع االإماراتي��ة والهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ل�س��لطنة عم��ان 
وهيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية وهيئة قطر لالأ�س��واق املالية 
وهيئة االأ�س��واق املالية اللبنانية والهيئ��ة العامة للرقابة امل�سرية، 
باالإ�ساف��ة اإىل �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة وال�س��ركة الكويتي��ة 
للمقا�س��ة وبور�سة قطر و�س��وق اأربيل ل��الأوراق املالية من العراق، 

حيث مت خالل الربنامج ا�ستعرا�س عمليات الرقابة والتفتي�س واالأنظمة االإلكرونية املطبقة بهذا اخل�سو�س، وكذلك معايري املالءة املالية املطبقة 
على �س��ركات الو�س��اطة واآليات الرقابة عليها، والرقابة على االأنظمة االإلكرونية امل�س��تخدمة لدى �س��ركات اخلدمات املالية. كما مت تنظيم زيارات 
ميداني��ة لبور�س��ة عّم��ان ومرك��ز ايداع االأوراق املالية و�س��ركة للخدمات املالي��ة واالطالع على االأم��ور املتعلقة بالرقابة على التداول ودوره الت�س��وية 
والتقا���س واالأنظم��ة االإلكروني��ة املتعلقة بها، وخا�سة تلك املرتبطة بقاعدة املطلعن Insiders. كما األقى الربنامج ال�سوء على التطورات احلديثة 
لهيئة االأوراق املالية االأردنية وخا�سة فيما يتعلق باأدوات التمويل االإ�س��المية، والتعامل النقدي وف�سل احلا�س��بات لدى �س��ركات الو�س��اطة، ونظام 
 ،Margin Trading والذي مت ا�س��تخدامه موؤخرًا، و التمويل على الهام���س Clients Central Risks System مركزية املخاطر املتعلقة بالعمالء

ومت عر�س االأنظمة املحا�سبية اخللفية Back Office املطبقة لدى �سركات اخلدمات املالية والرقابة عليها.

2( الربنامج التدريب العملي الثاين حول االإعالم وتوعية امل�ستثمر والرقابة على ال�سوق يف ال�سعودية

عقدت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية بالتعاون مع هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية برنامج التدريب العملي الثاين 
حول االإعالم وتوعية امل�ستثمر والرقابة واالإف�ساح وذلك يف مقر هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية مبدينة الريا�س خالل الفرة 26 - 27 /10/ 2015. 
وق��د �س��ارك بالربنام��ج )19( متدرب��ًا ميثلون كل من هيئ��ة االوراق املالية االردني��ة وهيئة االوراق املالية وال�س��لع االإماراتية وجلن��ة تنظيم عمليات 
البور�سة ومراقبتها اجلزائرية والهيئة العامة ل�سوق املال ل�سلطنة عمان وهيئة اأ�سواق املال الكويتية والهيئة العامة للرقابة امل�سرية، باالإ�سافة اإىل 

�سلطة دبي للخدمات املالية وبور�سة بريوت و�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية. 
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وق��د ت�سمن الربنام��ج عدد من املح��اور تتعلق باالإعالم وتوعية امل�س��تثمر، 
مبا يف ذلك االطالع على اال�سراتيجية االإعالمية للهيئة ون�ساطات برامج 
التوعي��ة والعالقات اال�س��راتيجية مع االإعالم املحل��ي. كما مكن الربنامج 
امل�س��اركن م��ن االط��الع على جتربة هيئ��ة ال�س��وق املالية باململك��ة العربية 
ال�س��عودية يف جم��ال الرقابة عل��ى التداول بال�س��وق والرقابة عل��ى التداول 
بن��اء على معلومات داخلي��ة والرقابة االإلكرونية. كما ت�سمن االطالع على 
نظ��ام الربط االإلكروين املتعلق باالإف�ساح امل�س��تمر ومتابعة ملكية اأع�ساء 
جمل���س االإدارة وكبار املالك والتنفيذين بال�سركات، باالإ�سافة اإىل جتربة 

ال�سوق املالية يف جمال حوكمة ال�سركات.

ثانيًا: تنظيم المؤتمرات والملتقيات

1( تنظيم منتدى احلوكمة لل�سلطات االإ�سرافية والرقابية يف املنطقة العربية: الفر�س والتحديات
اأنهت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية و�سندوق النقد 
العربي التح�سريات الالزمة لعقد منتدى احلوكمة لل�س��لطات االإ�س��رافية 
والرقابي��ة يف املنطق��ة العربي��ة: الفر���س والتحديات وذل��ك يومي 9 - 10 
/ 2 / 2016  يف مدين��ة اأبوظب��ي بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتحدة، وذلك 

بالتع��اون م��ع منظم��ة التع��اون االقت�س��ادي والتنمي��ة OECD وموؤ�س�س��ة 
التمويل الدولية IFC. وياأتي عقد هذا املنتدى يف �سوء اإقرار جمموعة ال� 20 ومنظمة ال�  OECD مبادئ جديدة للحوكمة وذلك تاأكيدًا على اأهمية 
مو�سوع احلوكمة يف تعزيز مبادئ االإف�ساح وال�سفافية ودعم النمو االقت�سادي امل�ستدام. وي�سارك يف املنتدى جمموعة من اخلرباء واملتخ�س�سن 
بهذا املجال من خمتلف املوؤ�س�س��ات الدولية واالإقليمية والعربية حيث �س��يتم الركيز على دور الهيئات الرقابية، )هيئات الرقابة على اأ�س��واق را���س 

املال والبنوك املركزية( يف جمال تعزيز تطبيق مبادئ احلوكمة.

 )G20( ويناق�س املنتدى التطورات االأخرية يف املبادئ الدولية ال�سادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية واملعتمدة من جمموعة الع�سرين
يف نوفم��رب 2015، حي��ث يركز النقا���س، لي���س فقط على �س��رح املبادئ اجلديدة وم��ربرات التعديالت واأهميتها، بل يتط��رق كذلك اإىل االجتاهات 
العاملية االأخرية يف تطبيق حوكمة فّعالة. كما �سيتم مناق�سة كيفية تقوية االإطار العام حلوكمة ال�سركات، مبا يعزز من قدرات ال�سلطات االإ�سرافية 
وال�سركات على مواجهة التحديات الرئي�سية يف االآونة االأخرية يف جمال احلوكمة، وخا�سة ما يتعلق بال�سفافية، وحقوق امل�ساهمن، واإدارة املخاطر 

املرتبطة بتعامالت االأطراف ذوي العالقة.

كما يناق�س املنتدى البيئة القانونية والت�سريعية التي ت�سجع احلوكمة ال�سليمة، والتي تعترب مبثابة حجر الزاوية يف تعزيز فر�س تطور ومنو موؤ�س�سات 
و�سركات القطاع اخلا�س، حيث تقوم جمموعة من اخلرباء، با�ستعرا�س دور ال�سلطات االإ�سرافية والرقابية واملوؤ�س�سات االإقليمية والدولية يف تقوية 
االإطار القانوين والت�سريعي للحوكمة، و�سيتناول النقا�س تقدمي اإطار �سامل للمتطلبات القانونية والت�سريعية التي ميكن اأن ت�ساهم يف تقوية واإر�ساء 
البيئ��ة امل�س��جعة للحوكم��ة ال�س��ليمة مع االأخذ يف االعتبار واق��ع وطبيعة احتياجات كل دولة من الدول. و�س��يتناول املنتدى اأي�س��ًا اجلوانب والق�سايا 

املتعلقة بتطبيق واإنفاذ مبادئ احلوكمة والدور الذي تلعبه ال�سلطات االإ�سرافية والرقابية يف هذا ال�ساأن. 

ومن جانب اآخر، يبحث املنتدى التحديات املتعلقة بتطبيق مبادئ احلوكمة وااللتزام بها يف الدول العربية، وذلك على ال�سعيد الت�سريعي والرقابي 
واملوؤ�س�س��ي، والدور الذي ميكن اأن تلعبه ال�س��لطات االإ�س��رافية والرقابية مثل امل�سارف املركزية وهيئات اأ�س��واق املال والوزارات واملوؤ�س�سات املعنية 
باحلوكمة يف الدول العربية يف مواجهة التحديات وامل�ساعدة على تطبيق اأف�سل نظام للحوكمة. كما يتطرق املنتدى اإىل الدور الذي ميكن اأن تقدمه 
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املوؤ�س�س��ات االإقليمية والدولية املعنية مل�س��اعدة الدول العربية على مواجهة التحديات يف تطبيق املبادئ الدولية. وباالإ�سافة اإىل ما تقدم، �سيناق���س 
املنتدى خمتلف املنهجيات واالأدوات الفعالة امل�ستخدمة يف تقييم وقيا�س التطبيق وااللتزام مببادئ احلوكمة م�ستعر�سة عددًا من التجارب الدولية 
والعربية، كحاالت عملية، مبا ي�ساعد على ا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة يف تقييم التطبيق الفعال ومتابعة التطبيق للحوكمة ال�سليمة، واخلطوات 

امل�ستقبلية القادمة يف هذا ال�ساأن.

Bloomberg BusinessWeek 2( تنظيم موؤمتر االكتتابات االأولية 2015 بالتعاون مع

االكتتاب��ات  بتنظي��م موؤمت��ر  العام��ة لالحت��اد  االأمان��ة  �س��اركت 
االأولي��ة "Arab IPO Summit 2015" وال��ذي نظم��ه بلومب��ريغ 
بزن���س ويك ال�س��رق االأو�س��ط، و�س��ارك به احتاد هيئ��ات االأوراق 
املالية العربية ك�س��ريك ا�س��راتيجي. وقد عقد املوؤمتر يف مدينة 
دب��ي وذلك مب�س��اركة م�س��وؤولن وخرباء يف اأ�س��واق امل��ال العربية 
واملحلية، حيث اأكد امل�س��اركون عل��ى اأهمية االكتتابات العامة من 
خالل منحها لل�س��ركات القدرة على اال�ستمرارية والنمو والتو�سع 

مما ي�س��هم يف زيادة اال�س��تثمار وتعزيز معدالت النمو االقت�سادي. وقد ناق���س املوؤمتر ا�س��راتيجيات اال�سدارات االأولية وتطور �س��وق اال�سدارات 
االأولية يف املنطقة والعامل واأهميتها كمحرك اأ�سا�سي للنمو، حيث مت ا�ستعرا�س جتارب عدد من ال�سركات يف هذا املجال باالإ�سافة اإىل جتارب عدد 
م��ن ال��دول يف جم��ال اال�سدارات االأولية م��ن بينها دولة االمارات العربية املتحدة وقطر ولبنان. ومما يذكر ب��اأن عددا من اأع�ساء االحتاد واالأمن 

العام الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية قد �ساركوا يف هذا املوؤمتر من خالل احل�سور اأو امل�ساركة يف جل�ساته.

IOSCO �3( انعقاد االجتماع الت�ساوري الثاين الأع�ساء جمل�س االحتاد امل�ساركن باجتماعات منظمة ال

عقد اأع�ساء جمل�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية اجتماعهم الت�ساوري الثاين الذي 
ا�س��ت�سافته الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ل�س��لطنة ُعمان ي��وم االأحد املواف��ق 14 / 6 / 2015 
مبدين��ة لن��دن وذل��ك بالتزامن مع انعق��اد االجتماعات ال�س��نوية للمنظم��ة الدولية لهيئات 
الرقابة IOSCO التي عقدت مبدينة لندن خالل الفرة 14 – 18 /6/ 2015. وا�ستعر�س 
اأع�ساء االحتاد اآخر التطورات املتعلقة باإجناز العمل وفق قرارات جمل�س االحتاد باجتماعه 
االأخري الذي عقد مبدينة اجلزائر يوم 18 / 2 / 2015 وخا�سة فيما يتعلق باإعداد اخلطة 
اال�س��راتيجية لالحتاد للفرة 2016 – 2020 وكذلك اأن�س��طة االحتاد االأخرى. كما ناق�س 
االجتم��اع ع��دد م��ن الق�ساي��ا املطروح��ة على جدول اأعم��ال املنظمة الدولية لهيئ��ات االأوراق املالي��ة IOSCO مبا يف ذلك تن�س��يق مواقف االأع�ساء 
جتاهها ومبا يخدم اأ�س��واق را���س املال العربية. ومما يذكر باأن االحتاد قد بداأ منذ عام 2014 بعقد اجتماع ت�س��اوري الأع�ساء االحتاد امل�س��اركن 

باجتماعات منظمة ال�IOSCO بهدف تعزيز التعاون بن اأع�ساء االحتاد ومبا يخدم اأهداف وتطلعات االحتاد.

4( امل�ساركة بتنظيم موؤمتر الت�سوية والتقا�س مبنطقة ال�سرق االأو�سط

ا�ست�سافت مدينة دبي خالل الفرة  07 - 10 /12/ 2015 موؤمترًا حول الت�سوية والتقا�س 
واالإيداع بال�سرق االأو�سط، مب�ساركة عدد من هيئات االأوراق املالية والبور�سات ومراكز 

االي��داع واجله��ات االأخ��رى ذات العالقة باأ�س��واق املال، حيث نظم املوؤمتر موؤ�س�س��ة "IBC Asia" بالتعاون مع احتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربية. 
وناق���س املوؤمتر اأهم التطورات التي �س��هدتها اأ�س��واق املال العربية وخا�سة فيما يتعلق باأنظمة التداول والت�سوية والتقا�س واالإيداع، واأهم التحديات 
الت��ي تواج��ه االأ�س��واق املالي��ة وا�س��تعر�ست عدد م��ن جتارب البور�س��ات ومراكز االي��داع العربية بهذا املجال. ومم��ا يذكر باأنه مت عقد ور���س عمل 

متخ�س�سة حول مو�سوع الت�سوية والتقا�س واالإيداع حيث عقدت االأوىل يوم 07 /12/ 2015  و يف حن عقدت الثانية يوم 10 /12/ 2015.
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ثالثًا: تنظيم االجتماع السنوي التاسع التحاد هيئات األوراق المالية العربية

نظم��ت االأمانة العامة لالحتاد االجتماع ال�س��نوي التا�س��ع 
الحت��اد هيئات االأوراق املالية العربية الذي عقد يف مدينة 
اجلزائ��ر باجلمهورية اجلزائرية يوم 18 فرباير/ �س��باط 
2015 بح�سور ممثلي الدول االأع�ساء يف جمل���س االحتاد 

باالإ�سافة اإىل اأم��ن عام احتاد البور�سات العربية وممثل 
�سلطة دبي للخدمات املالية. 

ويف خت��ام اجلل�س��ة االفتتاحي��ة مت تك��رمي اململك��ة املغربية 
لرئا�ستها االحتاد خالل الدورة الثامنة تقديرا للدور الذي 
ق��ام به جمل���س القيم املنقول��ة اأثناء فرة توليه للرئا�س��ة. 

كما مت نقل مهام رئا�سة االحتاد للجمهورية اجلزائرية ممثلة برئي�س جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها. هذا وقد مت على هام�س االجتماع، 
قيام جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها اجلزائرية بتنظيم ندوة عن " املنتجات املالية "، وذلك بح�سور الوفود امل�ساركة يف االجتماع.

رابعًا: الموقع اإللكتروني الجديد التحاد هيئات األوراق المالية العربية

 ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد مراحل حتديث املوقع االإلكروين لالحتاد بحلته اجلديدة وذلك بع��د اأن مت اإدخال التعديالت اجلديدة، بحيث 
اأ�سب��ح املوق��ع ي�سم املعلومات االأ�سا�س��ية املرتبطة بعمل االحت��اد، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باالحتاد واأع�ساء االحتاد والت�س��ريعات التي حتكم 
عم��ل هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية واالإجراءات التي تنفذها الهيئات االأع�ساء فيما يتعلق بالت�س��ريعات والرقابة على االأ�س��واق واإجراءات التنفيذ 
وبرامج التوعية وحماية امل�س��تثمرين، اإمكانية الو�سول اإىل ت�س��ريعات االأع�ساء ح�س��ب نوع الت�سريع املطلوب اأو ح�سب الدول االأع�ساء، اإذ ميكن من 

الو�سول اإىل ت�سريع معن اأو اأكرث لدى دولة حمددة اأو لدى اأكرث من دولة ح�سب واقع احلال. 

اإ�سافة اإىل ذلك اأ�سبح املوقع اجلديد ي�ستخدم تقنية ال�»RSS« التي متّكن امل�ستخدمن من متابعة اآخر االأخبار والتحديثات دون احلاجة لزيارته 
مع امكانية ن�سخ ونقل املحتويات اإىل مواقع ومدونات اأخرى وو�سائل التوا�سل االجتماعي. كما مت ت�سهيل وحماية التوا�سل بن االأع�ساء مع امكانية 
تبادل امللفات مبا�سرة اأو حتميل اأخبار واإ�سدارات على املوقع من خالل املنطقة املخ�س�سة لالأع�ساء »Members Area«. ومت كذلك اإ�سافة ق�سم 
جديد )موقع ويب م�سغر( للموقع يقدم خمتلف املعلومات املتعلقة باالأحداث واالأن�سطة املختلفة مما يتيح للم�ستخدمن واملهتمن امكانية الت�سجيل 

يف هذه الفعاليات مبا�سرة من خالل املوقع. 

واأك��د االأم��ن الع��ام لالحت��اد باأن اإطالق املوقع اجلديد ق��د جاء تنفيذًا خلطة العمل التي اأقرها جمل���س االحتاد بخ�سو�س اال�س��تمرار بالعمل على 
حتديث املوقع االإلكروين لالحتاد مبا يلبي متطلبات االأع�ساء وم�ستخدمي املوقع وذلك حتقيقا الأهداف االحتاد وخا�سة فيما يتعلق بتطوير اأ�سواق 
راأ���س املال وتعزيز م�س��تويات ال�س��فافية والكفاءة وتو�س��يع قاعدة االحتاد وتر�س��يخ ثقافة اال�س��تثمار يف اأ�س��واق االأوراق املالية العربية. و�سمن هذا 
االإط��ار، فق��د مت اإع��ادة ت�سمي��م وبرجمة املوقع االإلك��روين اعتمادًا على تكنولوجيا متط��ورة متّكن من عر�س املوقع مبا يتنا�س��ب مع خمتلف اأنواع 
واأحج��ام ودق��ة ال�سا�س��ات واالأجهزة امل�س��تخدمة اإ�سافة اإىل جعله ديناميكيا بالكامل ويتميز مبرونة اأك��رب يف الت�سفح واالنتقال بن اللغتن العربية 
واالجنليزية مما يجعله �س��هل اال�س��تخدام من قبل املهتمن والباحثن وامل�س��تثمرين ويي�س��ر احل�سول على املعلومات املطلوبة بكفاءة و�سرعة عالية 

من خالل توفري اأ�ساليب بحث فّعالة ومتطورة.
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اجلدول رقم )5(

أكثر )15( دولة استخدمت الموقع اإللكتروني لالتحاد خالل عام 2015 مقارنة مع عام 2014

20142015
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ال�سن3بريطانيا3
اجلزائر4ال�سعودية4
اململكة املتحدة5املغرب5
رو�سيا6الربازيل6
اململكة العربية ال�سعودية7اأمريكا7
اليابان8اجلزائر8
اأملانيا9الكويت9

م�سر10م�سر10
الهند11قطر11
فرن�سا12فرن�سا12
كوريا اجلنوبية13االأردن13
�سلطنة عمان14تون�س14
املغرب15الهند15

ا�س��تمر املوق��ع با�س��تقطاب املزي��د م��ن املهتمن باالحت��اد واالأعمال التي يق��وم بها واخلدم��ات املقدمة ملختل��ف املتعاملن واجله��ات املعنية وكذلك 
املهتمن باأخبار اأع�ساء االحتاد، فقد �سهد عام 2015 زيادة يف عدد الدول التي ت�ستخدم املوقع االإلكروين حيث ارتفع عدد الدول التي ا�ستخدمت 
املوقع من )106( دولة عام 2014 اإىل )109( دولة عام 2015. كما ارتفع عدد م�س��تخدمي املوقع من )2384( زائر عام 2014 لي�سل اإىل نحو 

)4477( زائر عام  2015، اأي زيادة يف عدد الزوار بن�سبة (%87.79(.
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خامسًا: المشاركة بالمؤتمرات والندوات واألنشطة العربية والدولية

”AMERC“ 1( اجتماعات لجنة الـ

�س��ارك االأمان��ة العامة الحتاد هيئ��ات االأوراق 
املالي��ة العربية يف اجتماعات اللجنة االإقليمية 
عق��دت  الت��ي  االأو�س��ط  وال�س��رق  الإفريقي��ا 
مبدينة م�س��قط ي��وم 2015/02/24، حيث 
ا�س��تعر�س االأمن العام لالحت��اد اأمام اللجنة 
اأهم االأعمال التي قام بها االحتاد خالل �س��نة 
2014 اإ�سافة اإىل خطط وبرامج االحتاد لعام 

2015. كما اأكد على دور االحتاد املتنامي على 

خمتلف االأ�سعدة املحلية واالإقليمية والدولية. 
وقد ناق�س��ت اللجنة العديد من الق�سايا التي تهم اأع�ساء اللجنة مبا يف ذلك اعتماد اللغة العربية كلغة ر�س��مية مبنظمة ال� "IOSCO" حيث تبنت 
اللجنة هذا املقرح الذي قدمته دولة االإمارات العربية املتحدة متهيدا لبحثه يف اجتماعات االأي�س��كو ال�س��نوية مبدينة لندن منت�سف �س��هر يونيو / 

اأيار القادم.

2( ملتقى األوراق المالية لمنطقة الشرق األوسط

 "Middle East Securities Forum" س��ارك االأم��ن الع��ام الحت��اد هيئات االأوراق املالية العربي��ة مبلتقى االأوراق املالية ملنطقة ال�س��رق االأو�س��ط�
الذي عقد مبدينة اأبو ظبي يومي 11 و12 / 03/ 2015، وبح�سور عدد من امل�س��وؤولن واملخت�سن ورجال االأعمال وامل�س��تثمرين، حيث قدم االأمن 
الع��ام لالحت��اد خ��الل اجلل�س��ة املخ�س�سة لبحث دور هيئات الرقاب��ة باملنطقة يف قيادة التغيري ومدى تاأثر ال�سيا�س��ات املحلي��ة باملتغريات الدولية 
ملخ�سا للجهود التي تقوم بها هيئات االأوراق املالية العربية يف تطوير اأ�سواق راأ�س املال العربية وخا�سة فيما يتعلق بتطبيق املعايري واملبادئ واأف�سل 
املمار�سات الدولية وكذلك جهود التعاون والتن�سيق التي يقوم بها االحتاد على خمتلف االأ�سعدة ومبا يعود بالفائدة على اأ�سواق راأ�س املال العربية.

3( المؤتمر السنوي العاشر لموديز

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد ممثلة باالأمن العام لالحتاد باملوؤمتر ال�س��نوي العا�سر ملوديز حول خماطر االئتمان بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
"Moody’s 10th Annual GCC Credit Risk Conference" الذي عقد مبدينة دبي  يوم 10 / 03/ 2015 مب�س��اركة عدد كبري من امل�س��وؤولن 

واملخت�سن. 

4( اجتماعات فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية  المنبثق عن صندوق النقد العربي

Working Group on Fi-"  �س��ارك االأمن العام لالحتاد باجتماعات فريق عمل اال�س��تقرار املايل يف الدول العربية التابع ل�سندوق النقد العربي
nancial Stability in the Arab Countries "، والتي عقدت مبدينة اأبو ظبي يوم 11 /03 /2015، حيث �ساركت االأمانة العامة باجتماعات هذه 

اللجن��ة ب�سف��ة مراق��ب. وق��د مت التطرق اإىل العديد من املوا�سيع خالل االجتماعات، اأهمها اعتماد ال�س��روط املرجعية لعمل الفريق وتبني برنامج 
عمل لعام 2015، اإ�سافة اإىل اإعداد جمموعة من االوراق والتقارير حول ق�سايا اال�ستقرار املايل. كما مت عر�س جتارب الدول العربية على �سعيد 

اال�ستقرار املايل والتحديات الرئي�سية يف هذا ال�ساأن، و�سبل االرتقاء بال�سيا�سات واالأدوات املطبقة يف هذا االإطار.
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5( منتدى مدن المستقبل

التقى االأمن العام لالحتاد بال�سيد مايكل بلومبريغ، موؤ�س�س بلومربغ واملبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة للمدن وتغري املناخ، على هام�س منتدى مدن 
امل�س��تقبل "Future Cities Forum" ال��ذي عق��د مبدين��ة دب��ي بح�سور وزي��ر الدولة والع�سو املنت��دب للجنة التح�سري العليا ملعر�س اك�س��بو 2020 
ومب�ساركة عدد كبري من امل�سوؤولن يف القطاع املايل بدولة االإمارات العربية املتحدة. وقد مت خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون امل�ستقبلي بن االحتاد 

وموؤ�س�سة بلومبريغ العاملية.

6( مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي 2015

�س��ارك اأم��ن عام احتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية مبوؤمتر احت��اد البور�سات 
العربية ال�س��نوي الذي عقد بالتعاون مع توم�س��ون رويرز وبور�سة البحرين وذلك 
ي��وم 22 و23 م��ن �س��هر اإبريل 2015 مبدينة املنامة مبملكة البحرين. وقد �س��ارك 
االأمن العام لالحتاد بجل�سة العمل حول العالقة ما بن جهات الرقابة والبور�سات 
و�س��بل تعزي��ز التع��اون وخا�سة يف جماالت الرقابة على الت��داول، حيث اأكد االأمن 
الع��ام عل��ى اأهمي��ة التعاون امل�س��رك ما ب��ن هيئ��ات الرقابة واجله��ات اخلا�سعة 
لرقابتها من موؤ�س�س��ات �س��وق را�س املال ملا لذلك من اأهمية كبرية يف تطوير اآليات 

الرقابة على االأ�سواق املالية ومبا يعزز من مكانتها و�سفافيتها.

7( االجتماعات السنوية للجنة النمو واألسواق الناشئة )GEMRC( بالقاهرة

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد ممثلة باالأمن العام لالحتاد، باجتماعات جلنة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة GEMRC املنبثقة عن املنظمة الدولية 
لهيئات االأوراق املالية IOSCO والتي ا�س��ت�سافتها هيئة الرقابة املالية امل�سرية مبدينة القاهرة يف 26 – 29 / 4 / 2015. وقد �س��ارك باالجتماع 
ع��دد كب��ري م��ن قي��ادات هيئات االأوراق املالية من 40 دولة اإ�سافة اإىل عدد من اخلرباء من اأوروبا والواليات املتحدة وال�س��رق االأو�س��ط. وقد افتتح 
املوؤمتر نائب رئي�س منظمة االأي�سكو ورئي�س جلنة النمو واالأ�سواق النا�سئة بح�سور رئي�س هيئة الرقابة املالية امل�سرية واالأمن العام ملنظمة االأي�سكو. 
هذا وقد تناولت جل�س��ات املوؤمتر عدد من املحاور من بينها امل�س��تقات املالية و�سناديق املوؤ�س��رات وتن�س��يط �س��وق ال�س��ندات. كما مت على هام���س 

االجتماع عقد ور�سة عمل حول اإدارة االأزمات وموؤمتر حول ت�سريع النمو باالأ�سواق النا�سئة.

8( حلقة نقاشية حول األسواق المالية عام 2015

�س��ارك االأمن العام لالحتاد باجلل�س��ة النقا�س��ية التي نظمتها The Asian Banker حول االأ�س��واق املالية باملنطقة يوم 27 /5 /2015 مبدينة دبي 
بدولة االإمارات العربية املتحدة، حيث قام االأمن العام باإلقاء الكلمة االفتتاحية  الرئي�سية باجلل�سة النقا�سية والتي اأكد فيها على دور احتاد هيئات 
االأوراق املالية العربية يف دعم جهود وتطوير اأ�س��واق املال العربية ومواجهة التحديات املختلقة يف هذا املجال. كما اأكد على دور االحتاد يف تعزيز 
التعاون ما بن هيئات االأوراق املالية العربية خا�سة يف جمال الت�سريعات وتطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية. هذا وقد �سارك باللقاء عدد 

من ممثلي هيئات االأوراق املالية العربية واالأ�سواق املالية وخرباء من القطاع املايل بدولة االإمارات العربية املتحدة.

9( اجتماعات المؤتمر األربعين لمنظمة األيسكو

�ساركت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية باجتماعات املنظمة 
الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة IOSCO ممثل��ه باالأمن الع��ام لالحتاد، حيث 
�س��ارك االحت��اد يف اجتماعات جلنة افريقيا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC، كما 
�سارك االحتاد باجتماعات جلنة النمو واالأ�سواق النا�سئة GEMRC واجتماعات 

.President Committee اللجنة الرئا�سية للمنظمة
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10( اجتماعات الدورة 39 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

عقد جمل���س حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�س��ات النقد العربية دورته االعتيادية التا�س��عة والثالثن يوم االأحد املوافق 13 �س��بتمرب 2015 يف 
مدين��ة القاه��رة، مب�س��اركة حمافظي البنوك املركزية وموؤ�س�س��ات النقد العربية، حيث �س��ارك احتاد هيئات االأوراق املالي��ة العربية ممثال باالأمن 
الع��ام باجتماع��ات ه��ذه ال��دورة ب�سفة ع�س��و مراقب. وقد ت�سمن ج��دول اأعمال هذه ال��دورة عددًا من املوا�سي��ع الهامة التي �س��ملت تقرير اأمانة 
املجل���س الذي ا�س��تمل على اأن�س��طة ومبادرات االأمانة خالل العام املن�سرم والتقرير املتعلق باأعمال فريق اال�س��تقرار املايل،. كما ناق���س املجل���س 
التطورات االقت�سادية واملالية االإقليمية والدولية، وانعكا�س��اتها على االقت�سادات العربية، ومت ا�س��تعرا�س امل�س��ودة االأوىل من التقرير االقت�سادي 

العربي املوحد لعام 2015 باالإ�سافة اإىل تقرير وتو�سيات االجتماعن الرابع والع�سرين واخلام�س والع�سرين للجنة العربية للرقابة امل�سرفية.

11( القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي والمؤتمر الرابع للتمويل اإلسالمي

�س��ارك االأمن العام لالحتاد باأعمال القمة العاملية لالقت�ساد االإ�س��المي التي نظمتها غرفة 
دبي بالتعاون مع توم�سون رويرز عقدت مبدينة دبي يومي 5 و6 / 10 / 2015 مب�ساركة نحو 
)3500( م��ن اخل��رباء واملتخ�س�س��ن، حيث اأكدت القمة على اأهمي��ة دعم اجلهود الرامية 
اإىل تطوي��ر اأدوات التموي��ل االإ�س��المي باملنطق��ة مب��ا يع��ود بالفائ��دة عل��ى اقت�ساداتها. كما 
�س��ارك االأمن العام لالحتاد باملوؤمتر الرابع للتمويل االإ�س��المي الذي نظمته وكالة �س��تاندرد 
اأن��د ب��ورز Standard & Poor’s  بالتعاون مع مركز دبي املايل العاملي DIFC، حيث ناق���س 

امل�ساركون �سبل تر�سيخ مبادئ اال�ستثمار امل�ستند على ال�سريعة االإ�سالمية والتحديات التي تواجه هذا القطاع و�سبل مواجهتها.

12( مؤتمر “االستثمار البديل في الشرق األوسط”

�س��اركت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف موؤمتر اال�س��تثمار البديل يف ال�س��رق االأو�س��ط الذي نظمه مركز هيئة االأوراق املالية 
وال�س��لع للتدريب يف دبي باال�س��راك مع رابطة حمللي اال�س��تثمار البديل CAIA، وذلك بح�سور نخبة من اخلرباء واملتخ�س�سن يف جمال االأوراق 
املالي��ة واال�س��تثمار م��ن خمتل��ف دول الع��امل. وقد ناق���س املوؤمتر اال�س��تثمارات البديلة مب��ا يف ذلك العق��ارات و�سناديق التحوط وال�س��لع و�سناديق 

االأ�سهم اخلا�سة  باالإ�سافة اإىل ا�سراتيجيات �سناديق التحوط يف منطقة ال�سرق االأو�سط والتوقعات امل�ستقبلية لهذه ال�سناعة.

)WFE( االجتماع السنوي الخامس والخمسين لالتحاد الدولي للبورصات )13

�س��ارك احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة ممثال باالأمان��ة العام��ة، يف االجتماع 
ال�س��نوي اخلام���س واخلم�س��ن واجتم��اع الهيئ��ة العام��ة  لالحتاد ال��دويل للبور�سات 
)WFE( وال��ذي عق��د يف الدوح��ة / قطر با�س��ت�سافة بور�سة قطر خ��الل 19 - 21 
ت�سرين االأول، 2015. وذلك بح�سور املدراء التنفيذين وممثلي البور�سات االأع�ساء 
 )SWG( يف جميع اأنحاء العامل ملناق�سة الق�سايا الرئي�سية التي تهم �سناعة االأوراق املالية. وناق�س االجتماع تقرير عمل الفريق العامل لال�ستدامة
، وتطبيق نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة ل�س��ركات ال�س��وق العاملية، كما مت انتخاب اأع�ساء يف جمل���س االإدارة لالحتاد حيث مت تعين 
رئي���س بور�سة كولومبيا رئي�س��ا ملجل���س االإدارة باالإجماع ملدة �س��نتان، ورئي���س الهيئة الوطنية لالأوراق املالية يف الهند نائبا لرئي���س جمل���س االإدارة 
، ورئي���س البور�س��ة ال�سوي�س��رية رئي�س��ا للجن��ة العم��ل يف االحتاد. ومت االتفاق عل��ى عقد اجتماع الهيئة العامة وال�س��نوي لع��ام 2016 يف قرطاجنة، 

كولومبيا، با�ست�سافة بور�سة كولومبيا خالل الفرة من 19 - 21 ت�سرين االأول ، 2016.

14( منتدى الكومسيك COMCEC الرابع لمنظمي أسواق راس المال ومؤتمر تنشيط التمويل اإلسالمي طويل األجل

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد مبنت��دى الكوم�س��يك الرابع ملنظمي اأ�س��واق را���س امل��ال الذي عق��د مبدينة ا�س��طنبول ي��وم 19 /11 /2015 حيث 
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ناق���س املنت��دى عدد من الق�ساي��ا املرتبطة ببن��اء القدرات الذاتي��ة والتمويل 
االإ�سالمي والتوعية والتعليم ون�ساطات جلان العمل لعام 2015. كما �ساركت 
االأمانة العامة لالحتاد مبوؤمتر تن�س��يط التمويل االإ�س��المي طويل االأجل الذي 
يعقد �سمن اإطار رئا�س��ة تركيا لدول جمموعة ال� 20 وينظم من مركز البنك 
الدويل للتمويل االإ�سالمي وهيئة الرقابة الركية. وقد �سارك يف املوؤمتر نخبة 
م��ن املهتم��ن واملتخ�س�سن يف جمال التمويل االإ�س��المي مب��ا يف ذلك مدراء 

ال�سنادي��ق وهيئ��ات الرقاب��ة والبور�س��ات و�سن��اع القرار. وناق���س املوؤمتر ال��ذي عقد يوم��ي 18 و19 /11 /2015 كيف ميكن للتمويل االإ�س��المي يف 
امل�ساهمة يف حتقيق النمو طويل االأجل وامل�ستدام ومبا ين�سجم مع االإطار العام لدول جمموعة ال� 20.

15( ورشة عمل عن الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد يف ور�س��ة عمل فنية حول تطوير املنتجات املالية يف املوؤ�س�س��ات املالية االإ�س��المية، والتي نظمها مركز هيئة االأوراق 
املالية وال�سلع للتدريب، باال�سراك مع املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، حيث مت خالل ور�سة العمل مناق�سة مو�سوعات وق�سايا 
متنوع��ة م��ن بينه��ا تطوي��ر املنتجات والهند�س��ة املالية، واالأطر ال�س��رعية لتطوير املنتج��ات واالبتكار، واملناه��ج واالإجراءات املعم��ول بها يف تطوير 

املنتجات واملواءمة بن املتطلبات ال�سرعية واملمار�سات، ودرا�سات حاالت عملية عن املنتجات واخلدمات املبتكرة يف جمال املالية االإ�سالمي.

سادسًا: الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية  

ا�س��ت�سافت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد اجتماعات اللجن��ة املوؤقتة الإعداد اخلطة اال�س��راتيجية وذلك تنفيذًا خلطة عمل االحت��اد لعام 2015، وقرار 
جمل���س االحتاد بخ�سو�س ت�س��كيل جلنة موؤقتة الإعداد اخلطة اال�س��راتيجية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية 2016 – 2020 وذلك اميانًا من 
املجل���س باأن هذه اخلطة �ست�س��اعد يف حتديد اأولويات جمل���س االحتاد لل�س��نوات اخلم���س القادمة و�س��بل حتقيقها واتفاقه من اأن اأي عمل لالحتاد 

ي�سب يف م�سلحة االأع�ساء.

و�سم��ن ه��ذا االإط��ار وتنفي��ذًا لق��رارات اللجن��ة املوؤقتة، 
ال��دول  م��ع  بالتن�س��يق  العام��ة لالحت��اد  االأمان��ة  قام��ت 
االأع�س��اء بتنفي��ذ امل�س��ح  ال��ذي اعتمدت��ه اللجن��ة وذلك 
بهدف التعرف على اأبرز التحديات املحلية والدولية التي 
تواج��ه اأ�س��واق املال العربي��ة ودور االحت��اد يف مواجهتها 
باالإ�سافة اإىل ر�س��م م�س��ار االحتاد امل�س��تقبلي من خالل 
حتدي��د اأهداف��ه للف��رة املقبل��ة واآلي��ات تنفيذه��ا. وق��د 
اأجابت )13( دولة من اأ�سل )15( متثل اأع�ساء االحتاد 
على اال�س��تبيان حمددة اأراءها التي �سكلت عن�سرًا هامًا 
يف حتديد اأولويات اال�س��راتيجية للفرة املقبلة. كما قامت االأمانة العامة لالحتاد بتجميع الردود وحتليلها وتقدميها للجنة وذلك ت�س��هياًل لتحقيق 

مهمتها.

ومما يذكر باأن اللجنة ت�سم يف ع�سوتها ممثلن عن هيئة االأوراق املالية وال�سلع االإماراتية وهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية والهيئة العامة ل�سوق املال 
ل�س��لطنة ُعم��ان وهيئ��ة االأ�س��واق املالية اللبنانية والهيئة العام��ة للرقابة املالية امل�سرية. كما يذكر باأن اللجنة ق��د عقدت اجتماعن يف مقر االحتاد 

االأول يف 10 �سبتمرب/اأيلول والثاين خالل الفرة 16 - 17 دي�سمرب/كانون االأول 2015.
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سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية

قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحتاد خالل عام 2015 بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد باإعداد عدد من التقارير والدرا�س��ات وامل�س��وحات االإح�سائية ميكن 
تلخي�سها مبا يلي:-

1( تقرير عن أدوات التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية

تنفي��ذًا لقرار جمل���س االحت��اد باجتماعه التا�س��ع الذي عقد مبدينة اجلزائ��ر، واملتعلق باإعداد درا�س��ة حول 
اأدوات التمويل االإ�س��المي لدى اأ�س��واق را���س املال العربية، فقد قامت االأمانة العامة لالحتاد باإعداد م�س��ح 
بهدف التعرف على واقع احلال ب�س��اأن اأدوات التمويل االإ�س��المي لدى اأ�سواق را�س املال العربية حيث ت�سمن 
امل�س��ح جمموعة من االأ�س��ئلة ذات العالقة باجلوانب الت�س��ريعية والتنظيمية التي حتكم عمل اأدوات التمويل 
االإ�س��المي لدى اأ�س��واق را�س املال العربية باالإ�سافة اإىل اجلوانب املرتبطة باالأن�سطة اال�ستثمارية والتمويلية 
املعتم��دة واأب��رز اجله��ات امل�س��درة الأدوات التموي��ل االإ�س��المي وطبيع��ة العق��ود امل�سدرة ف�ساًل عن ن�س��اط 
االإ�سدارات االأولية والتداول الأدوات التمويل االإ�سالمية. كما ت�سمن امل�سح جمموعة من االأ�سئلة التي هدفت 
للتع��رف عل��ى احلواف��ز التي تق��دم لت�س��جيع اإ�س��دارات اأدوات التمويل االإ�س��المي و�س��روط اإدراج ال�سكوك 
االإ�س��المية واملعاي��ري املتعلق��ة بالتقاري��ر املالي��ة واملعلوم��ات الواج��ب االإف�ساح عنه��ا بهذا املج��ال. واإ�سافة 
اإىل م��ا تق��دم، فقد هدف امل�س��ح اإىل التعرف عل��ى اأهم املخاطر التي تواجه قطاع التمويل االإ�س��المية واأبرز 
ال�سعوبات التي تواجه هذا القطاع. ومما يذكر بهذا ال�سدد باأن )12( دولة من الدول االأع�ساء باالحتاد قد اأجابت على اال�ستبيان، وبالتايل فاإن 
الدرا�س��ة تغطي الدول االأع�ساء باالحتاد التي اأجابت على اال�س��تبيان وال تغطي الدول االأع�ساء باالحتاد التي مل جتب على اال�س��تبيان اأو تلك غري 
االأع�ساء باالحتاد. لقد خل�ست الدرا�س��ة امل�س��تندة على نتائج امل�س��ح للدول امل�ساركة باال�ستبيان اإىل جملة من النتائج والتو�سيات الهامة املرتبطة 
باأدوات التمويل االإ�س��المي و�س��بل مواجهة التحديات التي تقف اأمام تطوير هذا القطاع، اإذ تبن من نتائج الدرا�س��ة باأنه على الرغم من اجلهود 
الكبرية التي تبذلها اأ�سواق را�س املال العربية يف جمال تطوير اأ�سواق االأدوات املالية امل�ستندة على ال�سريعة االإ�سالمية والتطور الوا�سح الذي حتقق 
يف جمال بناء اإطار ت�س��ريعي وتنظيمي متطور يف هذا املجال، اإال اأن ن�س��اط �س��وق االأدوات املالية االإ�س��المية ال زال دون امل�س��توى املطلوب ويحتاج 
اإىل املزيد من الدعم واالهتمام لتطويره ليواكب ويناف���س اأهم املراكز الدولية يف جمال التمويل االإ�س��المي، وخا�سة فيما يتعلق با�س��تكمال البنية 

الت�سريعية وبناء القدرات الذاتية من خالل الركيز على تدريب الكوادر لت�سبح قادرة وموؤهلة على اإدارة عمليات التطوير يف هذا املجال.

2( تقرير عن عالقة هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة لها

يبح��ث ه��ذا التقري��ر عالق��ة هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة باجله��ات اخلا�سع��ة لرقابته��ا م��ن موؤ�س�س��ات �س��وق 
را���س امل��ال، م��ن خالل درا�س��ة واقع حال هيئ��ات الرقابة العربي��ة من حيث ت�س��كيلها وارتباطاتها الر�س��مية 
و�سالحياته��ا ونط��اق عمله��ا وكذلك احلال بالن�س��بة الأ�س��واق االأوراق املالية واجلهات امل�س��وؤولة عن عمليات 
الت�س��وية والتقا�س. وي�س��لط التقرير ال�سوء على النماذج املطبقة لدى اأ�س��واق را���س املال العربية فيما يتعلق 
بتنفي��ذ اأح��كام الت�س��ريعات الرقابي��ة واإنفاذه��ا ومقارنة ذلك م��ع املعايري وبع���س التج��ارب الدولية يف هذا 
املج��ال. كم��ا ركز التقرير على درا�س��ة واقع اأهداف ومهام هيئات الرقاب��ة العربية وكذلك املهام امللقاة على 
عاتق االأ�س��واق املالية ومركز االيداع والت�س��وية والتقا�س خا�سة يف حال قيام هذه املوؤ�س�س��ات مبهام رقابية، 
وطبيعة العالقة والتن�سيق القائم بن هذه اجلهات. وجتدر االإ�سارة هنا باأن هذا التقرير ميثل بداية لدرا�سة 
�س��املة تتعلق بدرا�س��ة واق��ع العالقة ما بن هيئات الرقابة العربية واجله��ات اخلا�سعة لرقابتها مبا يف ذلك 
موؤ�س�سات �سوق را�س املال وم�سدري االأوراق املالية والو�سطاء و�سناديق اال�ستثمار وغريها من اجلهات ذات 

العالقة، حيث �ستكون هذه اجلوانب حمط اهتمام الدرا�سات امل�ستقبلية يف هذا املجال.
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3( تقرير عن االيرادات والنفقات لدى أسواق راس المال العربية

ياأتي اإعداد تقرير االيرادات والنفقات لدى اأ�س��واق را���س املال العربية بهدف التعرف على خمتلف اأنواع االإيرادات وامل�سروفات واالأهمية الن�س��بية 
لكل منها وتوفري معلومات حول واقع احلال فيما يتعلق مبعدالت الر�سوم والعموالت التي تتقا�ساها هيئات االأوراق املالية العربية االأع�ساء باالحتاد، 
وذل��ك يف اإط��ار ال�س��عي الإي�سال ه��ذه املعلومات جلميع االأع�س��اء واجلهات االأخرى املهتمة بهذا ال�س��اأن. كما يهدف هذا التقري��ر اإىل تقدمي بع�س 
املقرح��ات والتو�سي��ات الهادف��ة اإىل دع��م موارد اأع�ساء االحت��اد وذلك تعزيزًا لدور هيئات الرقابة يف توفري اأ�س��واق مالية عادلة و�س��فافة وفاعلة 

وذلك من خالل دعم القدرات الذاتية الرقابية وا�ستقاللية هيئات الرقابة العربية.

ثامنًا: توسيع قاعدة العضوية باالتحاد
ا�س��تمر االحت��اد خ��الل عام 2015  بتكثيف االت�ساالت ال�س��تكمال ان�سمام مزيد م��ن الدول العربية لع�سوية االحتاد وذل��ك لتعزيز اأوا�سر التعاون 
امل�سرك ما بن الدول العربية ومبا يعود بالفائدة على اأ�سواق را�س املال واالقت�سادات العربية ومبا يلبي اأهداف االحتاد االأ�سا�سية يف هذا املجال. 

ومما يذكر بهذا املجال باأن االحتاد قد اأ�سبح ي�سم يف ع�سويته )15( ع�سوًا عاماًل و)3( اأع�ساء منت�سبن وع�سوًا مراقبًا.

تاسعًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد باإ�س��دار اأع��داد الن�س��رة االإلكروني��ة الف�سلية » اأخب��ار االحتاد« باللغت��ن العربي��ة واالإجنليزية، وذل��ك تنفيذًا 
خلط��ة العم��ل التي اأقرها جمل���س االحتاد باجتماعه التا�س��ع الذي عقد مبدينة اجلزائ��ر العام املا�سي. وتغطي الن�س��رة االإلكرونية 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�ستثمرين وغريها 
م��ن اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���س املال. كما غطت الن�س��رة اأخب��ار االحتاد واأخبار االأمان��ة العامة لالحتاد والربامج وامل�س��اريع التي تنفذها يف 
خمتل��ف املج��االت. ومم��ا يجدر االإ�س��ارة اإلي��ه باأنه قد مت خالل ع��ام 2015 اإ�سدار 4 اأعداد من الن�س��رة االإلكرونية الف�سلي��ة لالحتاد. ومت توزيع 
الن�س��رة االإخباري��ة لالحت��اد عل��ى اأع�ساء االحتاد والبور�سات العربية وعدد من املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمية والدولية واجله��ات 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 هيئات االأوراق 
املالي��ة العربي��ة باالإ�ساف��ة الأهم االأخبار واالأحداث الدولية ذات العالقة باأ�س��واق را���س م��ال. كما يت�سمن امللخ�س ال�س��هري روابط اإلكرونية لتلك 
االأخبار واالأحداث وذلك لت�س��هيل الو�سول اإليها من قبل اأع�ساء االحتاد وجميع االأطراف االأخرى واملهتمن باأ�س��واق را���س املال العربية. كما قامت 
االأمان��ة العام��ة بطباع��ة ن�س��خ م��ن النظام االأ�سا�س��ي الحتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربي��ة والنظام الداخل��ي باللغتن العربي��ة واالإجنليزية وذلك 

ال�ستخدامات االأع�ساء واملهتمن.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
السادة / أعضاء مجلس

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية )"االحتاد"(، التي ت�ستمل على بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 
2015 وكذل��ك بيان��ات االأداء امل��ايل والتغ��ريات يف ح�س��اب االحتياط��ي الع��ام والتدفق��ات النقدية لل�س��نة املنتهية يف ذل��ك التاري��خ، باالإ�سافة اإىل 

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

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
اإن االإدارة م�س��وؤولة ع��ن اإع��داد وعر���س هذه البيانات املالي��ة ب�سورة عادلة وفقا ملعايري التقاري��ر املالية الدولية واإعدادها مب��ا يتوافق مع االأحكام 
ال�س��ارية للقان��ون االإحت��ادي لدولة االإمارات العربية املتحدة رقم )2(ل�س��نة 2015، وع��ن الرقابة الداخلية التي ت��رى االإدارة اأنها �سرورية الإعداد 

البيانات املالية بحيث تكون خالية من االأخطاء املادية، الناجتة عن االحتيال اأول اخلطاأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
تنح�سر م�سوؤوليتنا يف اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية بناًء على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية 
للتدقي��ق. وتقت�س��ي ه��ذه املعاي��ري اأن نلتزم باملتطلب��ات االأخالقية ذات ال�سلة واأن نخطط وننف��ذ تدقيقنا بحيث نح�سل عل��ى تاأكيدات معقولة باأن 

البيانات املالية خالية من االأخطاء املادية.

تنط��وي اأعم��ال التدقي��ق على تنفيذ اإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيقية حول املبالغ واالإي�ساحات يف البيانات املالية. وتعتمد االإجراءات التي يتم 
اختياره��ا عل��ى االأح��كام املو�سوعة م��ن قبلنا مبا يف ذلك تقييم خماطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية، �س��واء الناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ. 
عند اإجراء تقييمات املخاطر، ن�سع باالعتبار الرقابة الداخلية املتعلقة بقيام املن�ساأة باإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وذلك بغر�س 
ت�سمي��م االإج��راءات التدقيقي��ة التي تتنا�س��ب م��ع الظروف القائمة، ولكن لي���س بغر�س اإب��داء الراأي حول فاعلي��ة الرقابة الداخلية للمن�س��اأة. كما 
تت�سمن اأعمال التدقيق تقييمًا ملدى مالءمة املبادئ املح�س��ابية امل�س��تخدمة ودرجة معقولية التقديرات املحا�س��بية التي قامت بها االإدارة باالإ�سافة 

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

هذا ونعتقد باأن االأدلة التدقيقية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتزويدنا باأ�سا�س الإبداء راأينا التدقيقي.

الرأي
براأين��ا، اإن ه��ذه البيان��ات املالية تعرب ب�سورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل لالحتاد كما يف 31 دي�س��مرب 2015، واأدائه املايل 

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

كي بي اإم جي لوار جلف

منذر الدجاين
رقم الت�سجيل: 268

اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015 )درهم(2014 )درهم(
االإيرادات

644,000883,200ر�سوم ع�سوية
597,540597,540امل�ساهمة من الدولة امل�سيفة

16,76014,205اإيرادات الفائدة
-73,600اإيرادات اأخرى

1,331,9001,494,945اإجمايل االإيرادات
امل�سروفات

)1,360,776()1,310,584(الرواتب و االأجور وتعوي�سات املوظفن

)699,344()852,086(امل�سروفات العمومية واالإدارية
)2,060,120()2,162,670(اإجمايل امل�سروفات

)565,175()830,770(عجز ال�سنة

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2015 )درهم(2014 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
11,19715,621ممتلكات و معدات

املوجودات املتداولة
353,725391,275اأر�سدة مدينة

3,039,1552,617,153النقد واالأر�سدة امل�سرفية
3,392,8803,008,428اإجمايل املوجودات املتداولة

3,404,0773,024,049اإجمايل املوجودات
املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة
138,125208,963خم�س�س تعوي�سات نهاية خدمة للموظفن

املطلوبات  املتداولة
245,952360,261الذمم الدائنة االأخرى واال�ستحقاقات

384,077569,224اإجمايل املطلوبات
3,020,0002,454,825�سايف املوجودات

3,020,0002,454,825من�سوبة اإىل االحتياطي العام

مت اعتماد هذه البيانات املالية والت�سريح باإ�سدارها من قبل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية بتاريخ 28 يناير 2015 ومت توقيعها بالنيابة 
عن االحتاد من قبل:

ال�سيد /  جلي���ل طري����ف
االأمي�����������ن الع�����������ام
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2015 )درهم(2014 )درهم(

3,850,7703,020,000الر�سيد يف 1 يناير

)565,175()830,770(عجز ال�سنة

3,020,0002,454,825الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2015 )درهم(2014 )درهم(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
)565,175()830,770(عجز ال�سنة

ت�سويات:
5,5975,318االإهالك 

)14,205()16,760(اإيرادات الفائدة
69,29770,838خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفن

)772,636()503,224(
التغريات يف راأ�س املال العامل:

)37,550()72,037(االأر�سدة املدينة
148,188114,309الذمم الدائنة االأخرى واال�ستحقاقات

)426,465()696,485(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)9,742(-�سراء ممتلكات و معدات
16,76014,205اإيرادات الفائدة امل�ستلمة

16,7604,463�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)422,002()679,725(�سايف النق�س يف النقد وما يعادله
3,718,8803,039,155النقد وما يعادله يف 1 يناير

3,039,1552,617,153النقد وما يعادله يف 31 دي�سمرب

مالحظة: ت�سكل االإي�ساحات املدرجة بتقرير مدقق احل�سابات جزًء ال يتجزاأ من البيانات املالية.

البيانات المالية التحاد هيئات األوراق المالية العربية
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التـقرير 

السنوي 

العـاشر

2015
دليل أعضاءاتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية



PB دليل أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية52 دليل أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

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 االلكروين:

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 االلكروين:

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 االلكروين:

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 االلكروين:

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

14906511 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكروين:

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 االلكروين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

�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 االلكروين:
دولة فل�سطن - هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية

4041 – البرية

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكروين:

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 االلكروين:

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

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�س:

www.kuwaitcma.orgاملوقع االلكروين:

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

0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

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

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكروين:

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 االلكروين:

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

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�س:

www.cdvm.gov.maاملوقع االلكروين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكروين:

�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 االلكروين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكروين:

�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 االلكروين:
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