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ي�س��عدين اأن اأق��دم التقري��ر ال�س��نوي الحت��اد هيئ��ات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة لع��ام 2016 وال��ذي يت�سم��ن 
ا�ستعرا�س اأهم التطورات التي �سهدتها اأ�سواق را�س املال العربية 
والدولي��ة واأه��م االأعم��ال الت��ي اأجنزها االحت��اد. لقد �س��هد عام 
2016 تط��ورات واأح��داث هامة انعك�س��ت عل��ى اأداء اأ�س��واق املال 

العاملي��ة، والت��ي تاأث��رت بتداعي��ات خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
االأوروبي ونتائج االنتخابات االأمريكية والتقلبات باأ�س��عار ال�س��لع، 
وخا�سة النفط، وما اإىل ذلك من انعكا�س��ات على االأ�سواق املالية 
بال��دول العربي��ة. وعل��ى الرغ��م من ه��ذه التغريات، فق��د متكنت 
االأ�س��واق املالي��ة العربية من العودة للنمو وحتقيق مكا�س��ب جيدة 
انعك�ست على موؤ�سرات اأدائها االإيجابية خالل عام 2016 بعد اأن 

�سهدت تراجعًا وا�سحًا خالل عام 2015.

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

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

وعل��ى الرغ��م من التغ��ريات والتط��ورات االإيجابية التي �س��هدتها 
اأ�س��واق را���س املال العربية خ��الل العام املا�س��ي اإال اأن التحديات 
واملتغريات الدولية تفر�س على هذه االأ�س��واق املزيد من العمل يف 
جماالت عدة وخا�سة ما يتعلق منها مبواجهة املخاطر التي ميكن 
اأن تتعر���س لها االأ�س��واق املالي��ة ومن �سمنه��ا املخاطر واجلرائم 

االإلكرتوني��ة مم��ا يتطل��ب تعزي��ز البني��ة املالي��ة التحتي��ة وتطبيق 
املب��ادئ الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال وذلك لزي��ادة مقاومة االأ�س��واق 
املالية ملختلف املخاطر املحتملة. كما اأ�سبح التوجه نحو االأ�س��واق 
املالي��ة اخل�س��راء Green Capital Markets ال�سديق��ة للبيئ��ة 
واتخ��اذ االإج��راءات الت�س��ريعية الالزم��ة يف ه��ذا املج��ال يحظى 
باهتم��ام دويل كب��ري، مم��ا يتطل��ب ت�ساف��ر جه��ود اأ�س��واق امل��ال 
العربية مع خمتلف اجلهات ذات العالقة لت�س��جيع اإ�سدار اأدوات 
مالية خ�سراء ومبا يعود بالفائدة على اأ�س��واق را���س املال العربية 

ويخدم امل�سروعات واملبادرات ذات العالقة يف دولنا.

للخط��ة  االأول  الع��ام  ميث��ل  وال��ذي   ،2016 ع��ام  �س��هد  لق��د 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد، حمط��ات مهم��ة يف اإطار تنفي��ذ اأهداف 
ومبادرات اخلطة، فعلى ال�سعيد الدويل، عزز االحتاد من مكانته 
يف منظمة االأي�سكو حيث ميثل بع�سوين يف جمل�س اإدارة املنظمة، 
كم��ا �س��ارك يف اللجان االإقليمي��ة املتخ�س�سة له��ذه املنظمة، مبا 
يف ذل��ك اللجن��ة الرئا�س��ية "Presidents Committee" وجلنة 
اإفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط "AMERC" وجلن��ة النم��و واالأ�س��واق 
النا�سئة "GEM". اإ�سافة اإىل ما �سبق، �سهد العام املا�سي تعاونًا 
وثيق��ًا مع ع��دد من املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمي��ة والدولية، مبا 
يف ذل��ك منظم��ة التع��اون االقت�سادي والتنمي��ة )OECD(. هذا 
و�سهد العام املا�سي اأي�سًا قيام االحتاد بتعزيز التعاون مع اللجنة 
الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتج��اري ل��دول منظم��ة التع��اون 
االإ�س��المي COMCEC به��دف زي��ادة تبادل اخل��رات يف جمال 

التمويل االإ�سالمي.

و�سم��ن اإطار دعم توجه��ات اأع�ساء االحتاد لدى املنظمة الدولية 
لهيئ��ات االأوراق املالي��ة IOSCO، فق��د مت عق��د اجتماع ت�س��اوري 
الأع�س��اء االحت��اد على هام���س اجتماعات املنظمة ال�س��نوية الذي 

كلمة رئيس االتحاد



5

شريــف ســـامـي

عق��د مبدين��ة ليم��ا خالل �س��هر مايو/اأي��ار وذلك لتعزي��ز مواقف 
اأع�س��اء االحت��اد جت��اه الق�ساي��ا املوج��ودة عل��ى اأجن��دة اأعم��ال 
املنظم��ة. كم��ا كثف االحت��اد جه��وده وات�ساالته مع ه��ذه املنظمة 
واللج��ان املنبثق��ة عنها والتي اأ�س��فرت ع��ن اعتماد اللغ��ة العربية 
كلغ��ة ر�س��مية به��ذه املنظمة، مم��ا ي�س��كل حمطة هام��ة تعزز من 

مكانة وتاأثري اأع�ساء االحتاد يف منظمة االأي�سكو.

ويف جم��ال تعزي��ز التعاون ما بني اأع�س��اء االحتاد، فقد حفل عام 
2016 بالعدي��د م��ن االأن�س��طة والفعاليات على جميع امل�س��تويات، 

فق��د ا�س��تكملت ف��رق العمل التي مت ت�س��كيلها ع��ام 2016 باإجناز 
االأعم��ال الت��ي كلف��ت بها حيث مت اإجناز درا�س��ة مقارن��ة لعرو�س 
ال�س��راء بق�سد اال�س��تحواذ لدى الهيئات االأع�ساء باالحتاد حيث 
قدمت الدرا�سة مقارنة خلال�سة جتارب الدول االأع�ساء باالحتاد 
يف جمال عرو�س ال�س��راء بق�سد اال�ستحواذ وكذلك تقدمي بع�س 
التو�سيات املنا�س��بة يف هذا املجال. كما ا�س��تكملت اللجنة اإعداد 
دلي��ل ا�سرت�س��ادي لقواع��د حوكم��ة ال�س��ركات املدرج��ة بال��دول 
االأع�س��اء باالحتاد بعد اأن مت درا�س��ة واقع احلال لدى هذه الدول 
ومقارنة ذلك باأف�سل املعايري واملمار�س��ات الدولية، حيث اأن هذه 
االأعم��ال معرو�س��ة على جمل���س االحت��اد التخاذ ما يراه منا�س��بًا 
ب�س��اأنها. كم��ا قدمت االأمانة العامة لالحت��اد يف جمال التعاون ما 
بني اأع�ساء االحتاد مذكرة تفاهم مقرتحة للتعاون ما بني اأع�ساء 
االحت��اد به��دف تعزيز هذا التع��اون، اإ�سافة اإىل ذل��ك، ويف اإطار 
تعزي��ز التعاون ما بني االحتاد واأ�س��واق امل��ال العربية فقد مت عقد 
اجتم��اع م��ع احت��اد البور�سات العربي��ة يف مدين��ة القاهرة لبحث 
عدد من الق�سايا امل�سرتكة وزيادة التعاون ما بني االحتادين ومبا 

ي�سب يف م�سلحة اأ�سواق را�س املال العربية.

ويف جمال التدريب ونقل املعرفة، نظم االحتاد خالل العام املا�سي 

ع��دد م��ن الرام��ج والن��دوات وامللتقيات بالتع��اون مع موؤ�س�س��ات 
عربي��ة واإقليمي��ة ودولي��ة مرموقة تناول��ت خمتلف املج��االت التي 
تهم اأ�س��واق را�س املال العربية وخا�سة يف جمال التوعية والتعليم 
واحلوكمة والرقابة واالإنفاذ واأدوات اال�ستثمار امل�سرتك وغريها. 
كما مت التح�سري لعقد عدد اآخر من الدورات التدريبية والندوات 
خ��الل عام 2017 تتعلق بق�سايا تهم اأ�س��واق را���س امل��ال العربية 
وتق��ع �سم��ن اإط��ار توجه��ات اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد مع 
الرتكيز على الق�سايا املتعلقة بالرقابة واحلوكمة وال�سمول املايل 

وتعليم وتوعية امل�ستثمرين.

ناأمل اأن ي�س��تمر ن�س��اط االحت��اد خالل عام 2017 بنف���س الزخم 
لتحقي��ق املزي��د من اأه��داف وتطلع��ات االأع�ساء وتعزي��ز التعاون 
والتن�س��يق امل�س��رتك بينها ومبا يعود بالفائدة واخلري على اأ�سواق 
را���س امل��ال العربي��ة. وي�س��رين به��ذه املنا�س��بة اأن اأتق��دم بجزي��ل 
ال�س��كر واالمتنان لل�سادة اأع�ساء االحتاد على الثقة التي منحوين 
اإياه��ا وعلى تعاونه��م ودعمهم لالحتاد ولالأمان��ة العامة لالحتاد 
طيل��ة فرتة رئا�س��تي التي امتدت منذ مطلع �س��هر مار���س 2016. 
هذا واأتق��دم باأطيب االأمنيات بالنجاح والتوفيق لرئا�س��ة االحتاد 

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

كلمة رئيس االتحاد
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ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد يف اإجن��از امله��ام 
املوكل��ة اإليه��ا مبوجب اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحتاد 
بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد واللجان امل�سكلة لهذه الغاية. ف�سمن 
اإط��ار حم��ور تعزي��ز التع��اون والتوا�س��ل ب��ني الهيئ��ات االأع�س��اء 
باالحتاد، قامت االأمانة العامة باإعداد ن�س مقرتح ملذكرة تفاهم 
متع��ددة االأط��راف ب��ني الهيئات االأع�س��اء باالحتاد به��دف و�سع 
اإط��ار ع��ام للتع��اون امل�س��رتك وت�س��هيل تب��ادل املعلوم��ات وتعزيز 
التع��اون والتن�س��يق ب��ني اأع�س��اء االحت��اد به��دف تطبي��ق اأف�س��ل 
املعاي��ري واملمار�س��ات الدولية، وكذلك و�س��ع اإطار عام للتعاون ما 
بني اأع�ساء االحتاد يف جمال تبادل املعلومات ذات العالقة بغ�سل 
االأم��وال ومتويل االإرهاب. كما ا�س��تكملت االأمان��ة العامة لالحتاد 
جم��ع وت�سني��ف الدرا�س��ات واالأبح��اث واالإ�س��دارات ل��دى الدول 
االأع�س��اء متهي��دًا لبن��اء قاع��دة بيان��ات اإلكرتوني��ة لو�سعها على 

موقع االحتاد االإلكرتوين.

وعل��ى ال�سعي��د الدويل، وا�سلت االأمان��ة العامة لالحتاد جهودها 
مع منظمة االأي�س��كو بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد مل�ساعدة اأع�ساء 
االحت��اد غ��ري املن�سم��ني له��ذه املنظم��ة لالن�سم��ام له��ا وكذل��ك 
التوا�س��ل مع االأع�ساء غ��ري املوقعني على مذكرة التفاهم متعددة 
االأط��راف لتمكينه��م م��ن اإمت��ام ذلك. كم��ا مت التن�س��يق مع عدد 
م��ن املنظم��ات واملوؤ�س�س��ات الدولية املرموقة للتع��اون يف عدد من 
املجاالت وخا�سة تلك املتعلقة باحلوكمة وتعليم وتوعية امل�ستثمرين 
والتمويل االإ�س��المي، حيث �س��مل ذلك التعاون مع منظمة التعاون 
 IFC وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة OECD االقت�س��ادي والتنمي��ة
واللجن��ة الدائم��ة للتعاون االقت�س��ادي والتج��اري ملنظمة التعاون 
االإ�س��المي COMCEC باالإ�سافة اإىل احتاد البور�سات العربية. 
كما قامت االأمانة العامة �سمن هذا االإطار بالتوا�سل مع عدد من 
املوؤ�س�س��ات العربية والدولي��ة للتعاون يف جمال التوعية وال�س��مول 
امل��ايل، مب��ا يف ذل��ك �سن��دوق النقد العرب��ي، وا�س��تكملت االأمانة 

العام��ة لالحت��اد بن��اء قاع��دة بيان��ات خا�س��ة باال�س��رتاتيجيات 
الوطني��ة الأع�ساء االحتاد املتعلقة بال�س��مول امل��ايل باالإ�سافة اإىل 

اأبرز الدرا�سات الدولية يف هذا املجال.
و�سم��ن اإط��ار حم��ور االن�س��جام والتق��ارب ب��ني ت�س��ريعات الدول 
االأع�ساء واأنظمتها، ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد بناء قاعدة 
بيان��ات تت�سم��ن كافة الت�س��ريعات واالأنظم��ة ذات العالقة جلميع 
اأع�س��اء االحت��اد واإتاحته��ا عل��ى موق��ع االحت��اد االإلك��رتوين، كما 
قامت بتجميع املبادرات الوطنية حول احلوكمة وتوفريها الأع�ساء 
االحت��اد م��ن خالل املوق��ع االإلكرتوين وكذلك لفري��ق العمل الذي 
قام باإجناز اإعداد الدليل اال�سرت�س��ادي لقواعد حوكمة ال�سركات 
املدرجة باأ�س��واق املال العربية بع��د اأن توا�سلت االأمانة العامة مع 
اأع�ساء االحتاد ال�س��تكمال تزويد فريق العمل باملعلومات املطلوبة 
من خالل اال�ستبيان الذي اأعد لهذه الغاية. ويف جمال االإف�ساح، 
وف��رت االأمانة العام��ة املعلومات املتعلقة بقواع��د االإف�ساح للدول 
االأع�س��اء متهي��دًا لو�سع قواعد عام��ة الأنظمة االإف�س��اح اعتمادًا 
عل��ى املعاي��ري واملمار�س��ات الدولي��ة. كم��ا قام��ت االأمان��ة العام��ة 
بتوف��ري قاع��دة بيان��ات للت�س��ريعات املتعلق��ة بالتعام��ل الداخل��ي 
ل��دى االأع�ساء وذلك �سمن اإط��ار اجلهود الرامية الإ�سدار قواعد 
لالإف�س��اح عن التعام��ل الداخلي وفق اأف�سل املمار�س��ات الدولية. 
ويف جم��ال االرتقاء بامل�س��توى املهني لل�س��ركات واجلهات العاملة 
باالأ�س��واق املالية العربي��ة، قامت االأمانة العام��ة بتجميع القواعد 
املنظم��ة للرتخي���س واملزاولة واإتاحته��ا لالأع�ساء متهي��دًا لو�سع 
قواعد ا�سرت�س��ادية للح��د االأدنى للمتطلب��ات الواجب توافرها يف 

ال�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية.
ويف جم��ال بناء الق��درات الذاتية، قامت االأمان��ة العامة لالحتاد 
باإع��داد م�س��ح ح��ول االحتياج��ات وامل�س��اعدات الفني��ة وامل��وارد 
املتاح��ة يف جم��ال تعليم وتوعية امل�س��تثمرين لدى هيئ��ات االأوراق 
املالي��ة االأع�س��اء باالحت��اد، حي��ث مت جتمي��ع ال��ردود وحتليله��ا 



7

جليـــل طريـــف

كلمة األمين العام

وتقدميه��ا ملجل���س االحت��اد التخ��اذ ما يراه منا�س��بًا ب�س��اأنها. كما 
مت �سم��ن هذا االإطار، ويف �سوء مبادرات اخلطة اال�س��رتاتيجية، 
ت�سكيل فريق عمل من اأع�ساء االحتاد تكون مهمته اإدارة مبادرات 
تثقيف امل�س��تثمرين على م�س��توى الدول االأع�س��اء باالحتاد، حيث 
�سيبا�س��ر فري��ق العم��ل مهامه خالل الع��ام احلايل. كم��ا وا�سلت 
االأمانة العامة لالحتاد العمل بتحديث املوقع االإلكرتوين لالحتاد 
واإجن��از امله��ام املتعلق��ة بتوف��ري املعلوم��ات املتعلق��ة بالت�س��ريعات 
ال�س��ادرة عن اأع�ساء االحتاد وبناء البواب��ة االإلكرتونية اخلا�سة 
بتعليم وتوعية امل�س��تثمرين حي��ث اأ�سبحت هذه التعديالت متاحة 
الأع�ساء االحتاد الإبداء اآرائهم حولها قبل اإطالقها ب�س��كل ر�سمي 

خالل العام احلايل.
العام��ة  االأمان��ة  نظم��ت  املعرف��ة،  ونق��ل  التدري��ب  جم��ال  ويف 
لالحت��اد خ��الل الع��ام املا�سي الرنام��ج الثالث للتدري��ب العملي 
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة وبح�س��ور 
ع��دد من هيئات الرقاب��ة العربية االأع�ساء باالحت��اد. كما نظمت 
االأمان��ة العام��ة لالحت��اد حلق��ة نقا�س��ية بالتع��اون م��ع بلومب��ريغ 
ح��ول �سناديق اال�س��تثمار امل�س��رتك واأدوات الدخ��ل الثابت، حيث 
�س��طلت احللقة النقا�س��ية ال�سوء على عدد من الق�سايا التي تهم 
اأ�س��واق امل��ال العربي��ة وخا�سة فيم��ا يتعلق ب��اأدوات الدخل الثابت 
واأدوات اال�س��تثمار امل�س��رتك وموؤ�س��رات الت��داول ETFs. وكان��ت 
االأمان��ة العام��ة لالحت��اد ق��د نظم��ت يف مطل��ع �س��هر فراي��ر من 
الع��ام املا�س��ي منتدى احلوكم��ة لل�س��لطات االإ�س��رافية والرقابية 
يف املنطق��ة العربي��ة: الفر���س والتحدي��ات، بالتع��اون م��ع منظمة 
التع��اون االقت�سادي والتنمية OECD وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية 
و�سن��دوق النقد العربي بح�سور اأمني عام ال� OECD وعدد كبري 
م��ن اخل��راء واملخت�سني ومب�س��اركة ع��دد من الهيئ��ات الرقابية 

العربية واملوؤ�س�سات املحلية والدولية واالإقليمية.
وم��ن جان��ب اآخ��ر، قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد خ��الل العام 

املا�سي بن�س��ر الدرا�س��ات والتقاري��ر التي مت اإقراره��ا يف اجتماع 
االإ�س��المي  التموي��ل  موا�سي��ع  ح��ول  العا�س��ر  االحت��اد  جمل���س 
واالي��رادات والنفق��ات وكلف��ة التعام��ل ل��دى اأ�س��واق را���س امل��ال 
العربي��ة وعالق��ة هيئات الرقاب��ة مع اجلهات اخلا�سع��ة لرقابتها 
من موؤ�س�سات �سوق را�س املال. كما انتهت االأمانة العامة لالحتاد 
من اإعداد كتيب حول االحتاد مبنا�س��بة مرور )10( �س��نوات على 
تاأ�سي�س��ه حي��ث مت اإلقاء ال�س��وء على اأهم املحطات التي �س��هدها 

االحتاد منذ تاأ�سي�سه عام 2007.

لقد حفل عام 2016 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 اأكر االأثر يف ت�س��هيل قيامها بدورها املطلوب 
وتنفي��ذ املهام املوكل��ة اإليها. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكر لالحتاد 
يف تعزي��ز التع��اون امل�س��رتك ب��ني هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 
والقيام بدور فاعل يف هذا املجال ومب�ساركة جميع االأطراف ذات 
العالقة. اإن اإجناز اخلطة اال�سرتاتيجية لالحتاد لالأعوام -2016
2020 ميث��ل اأك��ر دليل على ت�سميم اأع�س��اء االحتاد لتفعيل دور 

االحتاد بتعزيز التعاون والعمل امل�س��رتك 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 العا�س��رة 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 ال��ذي تقدمه لالحتاد ولالأمانة 
العامة لالحتاد.



9 8



9 8

ير  لتـقر ا
السنوي 
احلــادي 

عـــشر

2016
أداء األسواق المالية 

العالمية والعربية



11 أداء األسواق المالية العالمية والعربية10 أداء األسواق المالية العالمية والعربية



11 أداء األسواق المالية العالمية والعربية10 أداء األسواق المالية العالمية والعربية

ت�س��ري التوقعات االأولية باأن االقت�ساد العاملي �س��وف يحقق منوا قدره )3.1%(خالل عام 2016، وذلك قبل اأن يتعافى وي�سل اإىل )3.4%(خالل 
عام 2017. ويعك���س النمو االقت�سادي البطيء املتحقق يف االقت�ساد العاملي تاأثر االقت�سادات املتقدمة بنتائج الت�سويت املتعلقة بخروج بريطانيا 

من االحتاد االأوروبي )Brexit(، وكذلك �سعف معدالت النمو املقدرة القت�ساد الواليات املتحدة االأمريكية.

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، وخا�سة تلك التي �س��هدتها اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية وا�س��تمرار تقلبات اأ�س��عار ال�س��لع، 
وب�سكل خا�س النفط، اإال اأن هذه االأ�سواق متكنت خالل عام 2016 من املحافظة على قيمتها الراأ�سمالية حيث و�سلت القيمة ال�سوقية اإىل م�ستوى 
)67( ترليون دوالر بنهاية عام 2016 وهو نف�س م�ستوى عام 2015. اأما عن اأحجام التداول فقد �سهدت تراجعا ملحوظًا خالل عام 2016 مقارنة 
مع عام 2015، حيث انخف�ست مبا يزيد عن )25%( . هذا وقد �سكلت االأ�سواق االأمريكية نحو )46.2%( من جممل القيمة ال�سوقية العاملية تلتها 

االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )28.1%(، واالأ�سواق االأوروبية واالإفريقية وال�سرق االأو�سط بن�سبة )%25.6(.

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

 للفرتة 2011 – 2016 

       
   

        
             
               

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

اأما بخ�سو�س اأحجام التداول، فقد بلغت يف عام 2016 نحو )84.8( ترليون دوالر مقابل )113.8( ترليون دوالر لعام 2015، اأي بانخفا�س ن�سبته 
)25.5%(. وقد �سكلت اأحجام التعامل باالأ�سواق االأمريكية ما ن�سبته )50.6%( من حجم التعامالت الدولية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك 

بن�سبة )35.6%( واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة )%13.8(.

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

 للفرتة 2011 – 2016 

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

اأحجام التداول  )ترليون - دوالر اأمريكي(القيمة ال�سوقية  )ترليون - دوالر اأمريكي(ب
201144.176.5

201251.160.0

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201667.184.8

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 % 2016 2015 نسبة التغير % 2016 2015

-6.9 42.9 46.1 10.7 31.0 28.0 اأمريكا
-43.8 30.2 53.7 -18.5 18.9 23.2  اآ�سيا واملحيط الهادئ
-16.4 11.7 14.0 8.2 17.2 15.9 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط
-25.5 84.8 113.8 - 67.1 67.1 االإجمايل

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية الأهم االأ�سواق العاملية لعام 2016

ن�سبة التغري %  2016  2015 البور�سة
12.0 19.6 17.5  NYSE (US) الواليات املتحدة    
-37.6 7.8 12.5 NASDAQ OMX (US) الواليات املتحدة
7.3 5.1 5.5 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان

59.3 3.5 2.1 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
52.4 3.2 2.1 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ

- - 21.3 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
81.8 2.0 1.1 TMX Group جمموعة 
6.3 1.7 1.6 Deutsche Börse البور�سة االأملانية
40 1.4 1.0 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

WFE امل�سدر:  احتاد البو�سات العاملي   
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وعل��ى �سعي��د االأ�س��واق املالي��ة العربية فقد حافظت القيمة ال�س��وقية لهذه االأ�س��واق عام 2016 على م�س��تواها املحقق ع��ام 2015  اإذ بلغت )1.1( 
ترليون دوالر  اأي بزيادة قدرها )3.7%(، وقد �سكلت القيمة ال�سوقية لل�سوق ال�سعودي )تداول( نحو)38.4%(من جممل القيمة ال�سوقية لالأ�سواق 

املالية العربية جمتمعة. 

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2016

                                                                                                                     امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�س اأ�س��عار االأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب الأ�سعار اال�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العرب��ي ارتفاع��ا وا�سح��ا لي�س��ل اإىل )304.49( نقط��ة يف نهاية ع��ام 2016 مقارنة م��ع )222.56( نقطة يف نهاية عام 2015 اأي بارتفاع بن�س��بة 

.)%36.7(

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

لدى االأ�سواق املالية العربية

                                                                                                                       امل�سدر: �سندوق النقد العربي

وح��ول اأحج��ام الت��داول، فقد ا�س��تمرت باالنخفا�س للعام الثاين على التوايل، حيث و�سلت اإىل نح��و )346( مليار دوالر مقابل )541( مليار دوالر 
لعام 2016، اأي بانخفا�س بن�س��بة )36.1%(، حيث يعود هذا االنخفا�س بالدرجة االأوىل اإىل انخفا�س اأحجام التداول يف ال�س��وق املايل ال�س��عودي 
)تداول( الذي انخف�س خالل عام 2016 بن�سبة )36.2%( و�سكل نحو )78.8%( 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 2016.
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ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2016

                      

                                                                                                                                                                                  امل�سدر: �سندوق النقد العربي

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

القيمة ال�سوقية 
)مليون - دوالر اأمريكي(

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

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

20141,231,473800,955265.77

20151,085,991540,506222.71

20161,125,113345,556304.49

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

والتدري��ب والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�س اأهم اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد لعام 2016 عل��ى النحو التايل:

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2016 قي��ام هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��الت عل��ى عدد م��ن القوان��ني واالأنظمة 
والتعليم��ات ذات العالق��ة باأ�س��واق را���س املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���س املال. 
فق��د اأق��رت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة م�س��روع تعدي��الت عل��ى تعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���س به��دف ت�س��جيع املتعامل��ني عل��ى التعامل 
بالتموي��ل عل��ى الهام���س وتقلي��ل املخاط��ر ق��در امل�س��تطاع، ون�س��رت الهيئ��ة امل�س��روع املع��دل لتعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���س عل��ى موقعه��ا 
االلك��رتوين لتمك��ني العامل��ني واملهتمني يف ال�س��وق م��ن ابداء اآرائهم ومالحظاتهم. وقام��ت هيئة االأوراق املالية وبالتعاون م��ع كل من بور�سة 
عم��ان ومرك��ز اي��داع االوراق املالي��ة باإعداد م�س��روع تعليم��ات جديدة ت�س��مح بتداول االوراق املالية غ��ري املدرجة يف بور�س��ة عمان ، وتعديل 
تعليم��ات االدراج يف البور�س��ة مب��ا ين�س��جم م��ع ه��ذه التعليمات، ا�ساف��ة اىل تعديل تعليم��ات ا�سدار االوراق املالية وت�س��جيلها. كما �سي�س��مح 
م�س��روع التعديل باإدراج وتداول اأ�س��هم ال�س��ركات امل�ساهمة اخلا�سة واأ�س��ناد القر�س ال�سادرة عنها. وبهدف ادخال اأدوات ا�ستثمار جديدة 
لل�س��وق، اأ�س��درت الهيئ��ة تعليمات االإقرا�س واالقرتا�س والبيع املك�س��وف ل�س��نة 2016، وتعليمات اإي�ساالت اإي��داع االأوراق املالية. كما اأعلنت 
هيئة االأوراق املالية عن ن�س��ر م�س��ودة م�س��روع تعليمات املعايري وال�س��روط الواجب توافرها يف مدققي احل�س��ابات املوؤهلني لتدقيق ح�س��ابات 

اجله��ات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة واإ�س��رافها على املوقع االإلك��رتوين للهيئة.

ويف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، دع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع امل�س��تثمرين واملهتم��ني وكاف��ة االأط��راف ذات العالق��ة الإب��داء 
مالحظاته��م ومقرتحاته��م ح��ول م�س��روع تعدي��ل القان��ون االحت��ادي رق��م )4( ل�س��نة 2000 يف �س��اأن هيئة و�س��وق االإمارات ل��الأوراق املالية 
وال�س��لع ال��ذي انته��ت م��ن اإع��داده موؤخرا. ويعمل امل�س��روع على تعزي��ز حماية حقوق امل�س��تثمرين، وتعزيز اال�س��تقالل االداري وامل��ايل للهيئة 
باعتباره��ا جه��ة مالي��ة، وتوف��ري الغط��اء القان��وين ال��الزم لتنظي��م الهيئ��ة لكاف��ة االأن�س��طة املالي��ة املرتبطة بقط��اع االأوراق املالي��ة، واإعطاء 
جمل���س اإدارة الهيئ��ة املزي��د من ال�سالحيات، ومن��ح الهيئة املزيد من ال�سالحي��ات الرقابية والتنظيمية. وقد راعى م�س��روع القانون املعدل 
اإع��ادة �سياغ��ة اأه��داف الهيئة بال�س��كل الذي يعك���س دوره��ا الرقابي والتنظيمي ب�س��كل دقيق و�س��مويل وف��ق اأف�سل املمار�س��ات العاملية، ومبا 
يلب��ي متطلب��ات ع�سويته��ا يف الهيئات الدولية. ودعت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع امل�س��تثمرين واملهتمني وكافة االأطراف ذات العالقة الإبداء 
مالحظاته��م ومقرتحاته��م ح��ول نظام اإ�سدار وطرح اأ�س��هم ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة يف الدول��ة الذي انتهت من اإعداد م�س��ودته موؤخرًا، 

حي��ث يت�سم��ن م�س��روع النظام 48 مادة موزعة على خم�س��ة ف�سول.

ووافق جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع على متديد فرتة توفيق االأو�ساع اخلا�سة ب�س��ركات الو�س��اطة وفقا الأحكام نظام الو�س��اطة 
اجلدي��د، كم��ا اأج��رى تعديالت على بع���س اأحكام النظام اخلا�س باحلفظ االأمني لالأوراق املالية. كما اأقر جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية 
وال�س��لع النظ��ام اجلدي��د ل�سنادي��ق اال�س��تثمار، وواف��ق املجل���س كذل��ك عل��ى القرار اخلا���س بر�س��وم �سناديق اال�س��تثمار العام��ة واخلا�سة.  
واأ�سدر جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع قراره ب�س��اأن "معايري االن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة". و�س��وف 
يعم��ل به��ذا الق��رار اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�س��ره يف اجلريدة الر�س��مية، ومبجرد �سدور القرار اجلدي��د يتم اإلغاء كل قرار اأو تعميم 

اأو �سواب��ط ُتخال��ف اأو تتعار�س م��ع اأحكام هذا القرار. 

كم��ا اأق��رت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع نظامًا لتنظيم اآليات و�س��روط الطرح واالكتت��اب العام يف الدولة، ومن اأبرز مالمح م�س��روع النظام 

أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية



21 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية20 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تنظي��م �س��روط واآلي��ات طرح ال�س��ركة امل�س��اهمة العامة الأ�س��همها يف الدول��ة عند التاأ�سي���س، وعند التحول، وعن��د زيادة راأ�س��مالها، وتنظيم 
�س��روط واآليات االكتتاب، وحقوق االأولوية، ور�س��م اآلية اإ�سدار واإدراج تلك احلقوق، وتنظيم �س��روط اآليات طرح واإ�سدار اأ�س��هم ال�س��ركات 
االأجنبي��ة يف الدول��ة. وواف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة عل��ى اإج��راء تعدي��ل عل��ى كل م��ن ق��رار جمل���س اإدارة الهيئ��ة )2( ل�س��نة 2001 يف �س��اأن 
النظ��ام اخلا���س بالت��داول واملقا�سة والت�س��ويات ونق��ل امللكية وحفظ االأوراق املالية وقرار جمل���س اإدارة الهيئة رقم )3/ر( ل�س��نة 2001 يف 
�س��اأن النظ��ام اخلا���س بعم��ل ال�س��وق، وذلك بهدف العم��ل على تنظي��م عملية نق��ل االأوراق املالية الناجتة ع��ن عقود املرابحة ب��ني امل�سارف 

االإ�س��المية وعمالئها لدواعي �س��رعية.

وم��ن جان��ب اآخ��ر، اعتمد جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع م�س��روع قرار تنظيم اأعمال �س��ركة التقا�س املركزي الذي يت��م مبقت�ساه 
ف�س��ل املقا�س��ة ع��ن االأ�س��واق املالي��ة وتنظي��م عملي��ات التقا���س يف �س��وق االأوراق املالي��ة واإع��ادة توزي��ع املهام املنف��ذة داخل ال�س��وق املايل. 
Novation مقاب��ل  ومبقت�س��ى النظ��ام ف��اإن مفه��وم التقا���س املرك��زي ين�س��رف اإىل متثي��ل الط��رف املقاب��ل لكاف��ة الت��داوالت يف ال�س��وق 
عمول��ة حم��ددة، م��ع �سم��ان تنفي��ذ كاف��ة الت��داوالت الت��ي اأُبرم��ت يف ال�س��وق، وحتديد �س��ايف حق��وق والتزام��ات اأع�س��اء التقا���س املركزي 
لتل��ك الت��داوالت، وحتدي��د مراكزه��م القانونية النا�س��ئة عن عملي��ات التداول وفقًا الأح��كام هذا النظ��ام. ويق�سد ب�س��ركة التقا�س املركزي 
ال�س��خ�س االعتب��اري املرخ���س له مبزاولة ن�س��اط التقا�س املركزي وفقًا الأحكام ه��ذا النظام. كما اعتمد جمل���س اإدارة الهيئة قرارا ت�سمن 
املوافق��ة عل��ى تبن��ي املرحلة االأوىل من منوذج املوؤ�س�س��ات ذاتية التنظيم يف االأ�س��واق املالية املحلية، وذلك بالتزامن م��ع اإ�سدار قرار تنظيم 
بع���س االأدوات واخلدم��ات املالي��ة واآليات التداول يت��م مبقت�ساه حتويل اخت�سا�س من��ح املوافقات اخلا�سة ببع���س االأدوات املالية من الهيئة 
اإىل ال�س��وقني املالي��ني وفق��ًا الأف�س��ل املمار�س��ات العاملي��ة. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئ��ة على اإ�سدار ق��رار لتنظيم مزاولة ن�س��اط اخلدمات 
االإداري��ة ل�سنادي��ق اال�س��تثمار، وكذلك اإ�سدار قرار ب�س��اأن تنظيم ن�س��اط الرتويج والتعري��ف، الذي مت اإعداده يف �سوء �س��عي الهيئة لتطوير 

وتنظي��م االأ�س��واق املالي��ة، ودعمًا ملهامها الرقابية واالإ�س��رافية، وتوفري بيئ��ة اقت�سادية مالئمة لال�س��تثمار.

ويف تون���س، اأ�س��درت هيئ��ة ال�س��وق املالية الت�س��ريع املتعل��ق بهيكل االإيداع املركزي لل�س��ندات، حي��ث ي�سبط هذا الت�س��ريع مهام هيكل االإيداع 
املرك��زي لل�س��ندات وواجبات��ه، و�س��روط النف��اذ اإىل منظومت��ه وامل�س��اركة فيه��ا، باالإ�ساف��ة اإىل �سي��غ اإدراج وحف��ظ و�س��طب االأوراق املالي��ة 
وقواعد �س��ري نظام الدفع والت�س��ليم لل�س��ندات وواجبات امل�س��اركني. اأما يف اجلزائر، فقد ا�سدرت جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها 
التعليم��ات خا�س��ة بال�س��روط الت��ي يجب اأن تتوفر يف مديري �س��ركات الو�س��اطة وال�س��ركات التجارية وامل�س��وؤولني عن الو�س��اطة يف البور�سة 
العامل��ني يف البن��وك واملوؤ�س�س��ات املالي��ة، كم��ا اأ�س��درت اللجن��ة التعليم��ات اخلا�س��ة بال�س��روط االأخالقي��ة الإدارة �س��ركات الو�س��اطة املالية 
وال�س��ركات التجاري��ة. كم��ا ن�س��رت جلنة تنظي��م عمليات البور�س��ة ومراقبته��ا التعليمة رقم 04-16 املوؤرخة يف 18 دي�س��مر 2016 واملتعلقة 

بوظائف و�س��روط التاأهيل وت�س��جيل م�س��وؤول االمتثال لدى و�س��طاء البور�سة.

ويف ال�س��عودية، اأ�س��در  جمل���س الهيئ��ة ق��راره املت�سمن ن�س��ر م�س��ودة تعليمات احل�س��ابات اال�س��تثمارية على موق��ع الهيئة. وته��دف التعليمات 
اإىل تنظي��م فت��ح وت�س��غيل احل�س��ابات اال�س��تثمارية ل��دى االأ�س��خا�س املرخ���س له��م، وحتدي��د القواع��د االإ�س��رافية والرقابي��ة ذات ال�سل��ة، 
وااللتزام��ات واحلق��وق لالأ�س��خا�س املرخ���س له��م وعمالئه��م فيم��ا يتعل��ق باحل�س��ابات اال�س��تثمارية. واأ�س��در كذل��ك ق��راره املت�سمن ن�س��ر 
م�س��روع القواع��د املنظم��ة للمن�س��اآت ذات االأغرا�س اخلا�سة وم�س��ودة النظام االأ�سا���س للمن�س��اأة ذات االأغرا�س اخلا�سة عل��ى موقع الهيئة. 
وته��دف القواع��د اإىل تنظيم تاأ�سي���س املن�س��اأة ذات الغر�س اخلا���س والرتخي�س لها واإ�سدارها لالأوراق املالية، وحتديد القواعد االإ�س��رافية 
والرقابي��ة ذات ال�سل��ة به��ا. كم��ا اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره املت�سمن ن�س��ر تعليمات بناء �س��جل االأوام��ر وتخ�سي�س االأ�س��هم يف االكتتابات 

االأولية عل��ى موقع الهيئة.

وق��ام جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية باعتماد القواع��د املنظمة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات االأجنبية املوؤهلة يف االأ�س��هم املدرجة وال�س��ماح 
له��ا باال�س��تثمار يف االأ�س��هم املدرج��ة ابت��داًء م��ن 15 يوني��و 2015. واف��ق جمل���س الهيئ��ة على تعدي��ل القواع��د املنظمة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات 
االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأ�س��هم املدرج��ة وي�س��مل تعدي��ل �س��روط ت�س��جيل املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهلة، ع��ن طريق  خف���س احلد االأدنى 
املطل��وب لقيم��ة االأ�س��ول الت��ي تديره��ا، وزيادة فئات املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهلة لت�س��مل  ال�سنادي��ق احلكومية واأوق��اف اجلامعات 
وغريه��ا م��ن اجله��ات التي توافق عل��ى ت�س��جيلها الهيئة، باالإ�سافة اإىل اإلغ��اء قيود اال�س��تثمار املن�سو�س عليه��ا يف الفقرات الفرعية )اأ/1( 
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و)اأ/2( و)اأ/4( و)اأ/5( م��ن امل��ادة احلادي��ة والع�س��رون م��ن القواع��د املنظم��ة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأ�س��هم 
املدرجة بال�س��ماح للم�س��تثمرين االأجانب بتملك ح�س�س اأكر على اأن ال ت�سل اىل 10% من اأ�س��هم اأي م�سدر للم�س��تثمر الواحد ،  واالإبقاء 
عل��ى قي��د  عدم ال�س��ماح للم�س��تثمرين االأجان��ب جمتمعني )بجميع فئاتهم �س��واء املقيمني منهم اأم غ��ري املقيمني ( بتملك اأكرث من  49% من 
اأ�س��هم اأي م�سدر تكون اأ�س��همه مدرجة يف ال�س��وق ما مل ين�س النظام االأ�سا�س��ي لل�س��ركة اأو اأي نظام اآخر على عدم جواز متلك االأجانب اأو 
عل��ى ن�س��بة اأقل، و�س��يتم ن�س��ر القواع��د املعدلة ويبداأ العمل بها قب��ل نهاية الن�سف االأول من عام 2017. كما وافق��ت الهيئة على طلب تداول 
تعدي��ل امل��دة الزمنية لت�س��وية �سفقات االأوراق املالية املدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية من ت�س��وية اآنية )T+0( لتكون يوم��ني بعد ال�سفقة 
)T+2( على اأن يبداأ ذلك خالل الن�سف االأول من العام 2017، كما وافق املجل���س على تفعيل اإقرا�س االأوراق املالية والبيع على املك�س��وف 
امل�س��روط باقرتا���س االأ�س��هم عن��د �س��دور اللوائ��ح والقواع��د املنظمة لذل��ك قبل نهاي��ة الن�سف االأول من ع��ام 2017. واأ�سدر جمل���س هيئة 
ال�س��وق املالي��ة ق��راره بتعدي��ل املادة العا�س��رة، واملادة الثالثة ع�س��رة، وامل��ادة الثانية والثالثني، وامل��ادة الرابعة والثالثني، واملادة اخلام�س��ة 

والثالث��ني م��ن الئح��ة اإجراءات الف�س��ل يف منازعات االأوراق املالية. و�س��يكون التعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ ن�س��ره.

واأ�س��در جمل���س الهيئ��ة ق��راره املت�سم��ن اعتماد الئح��ة �سناديق اال�س��تثمار املعدلة ون�س��ر الئح��ة �سناديق اال�س��تثمار املعدلة، وا�س��تمر العمل 
بالئح��ة �سنادي��ق اال�س��تثمار ال�س��ادرة عن جمل���س الهيئ��ة واعتماد قائم��ة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف لوائ��ح هيئة ال�س��وق املالية وقواعدها 
املعدلة، ون�س��ر قائمة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة ال�س��وق املالية وقواعدها املعدلة، ويعمل بها ابتداًء من 2016/11/06، وي�س��تمر 
العم��ل بقائم��ة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة ال�س��وق املالية وقواعده��ا املعدلة حتى تاريخ العمل بقائمة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف 
لوائ��ح هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة وقواعده��ا املعدلة امل�س��ار اإليه اأعاله. كم��ا اأعلنت الهيئة ع��ن تعديل املادة الثاني��ة واالأربعني من قواعد الت�س��جيل 
واالإدراج بحي��ث يج��ب عل��ى امل�س��در اأن ي��زود الهيئ��ة ويعل��ن للم�س��اهمني قوائمه املالي��ة االأولية ف��ور اعتمادها وخالل ف��رتة ال تتجاوز )30( 
يوم��ًا م��ن نهاي��ة الف��رتة املالي��ة التي ت�س��ملها تل��ك القوائم، وتعدي��ل الفقرة )ه�( من امل��ادة الثانية واالأربع��ون من قواعد الت�س��جيل واالإدراج 
بحي��ث يج��ب عل��ى امل�س��در اأن يزود الهيئ��ة ويعلن للم�س��اهمني عن قوائمه املالية ال�س��نوية ف��ور اعتمادها وخالل فرتة ال تتجاوز ثالثة اأ�س��هر 
م��ن نهاي��ة الف��رتة املالي��ة ال�س��نوية التي ت�س��ملها تلك القوائم على اأن ي�س��ري ه��ذا التعديل على القوائ��م املالية لل�س��ركات املدرجة املعدة عن 

ف��رتات مالية تبداأ يف 2017/01/01 اأو بعده.

واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالية ال�س��عودية قرار باعتماد تعدي��ل الفقرة رقم )1( من املادة الع�س��رين من قواعد مكافحة غ�س��ل االأموال 
ومتوي��ل االإره��اب وفق��ًا لاللتزام��ات املن�سو���س عليها يف نظام مكافحة غ�س��ل االأموال والئحت��ه التنفيذي��ة، يجب على ال�س��خ�س املرخ�س له 
اإب��الغ وح��دة التحري��ات املالي��ة ف��ورًا عن اأي ن�س��اط اأو عملي��ة اأو �سفقة معق��دة اأو �سخمة اأو غ��ري طبيعية اأو عملية تثري ال�س��كوك وال�س��بهات 
ح��ول ماهيته��ا والغر���س منه��ا اأو اأي ن�س��اط اأو عملي��ة له��ا عالق��ة اأو ي�س��تبه اأن له��ا عالقة بغ�س��ل اأم��وال اأو متوي��ل عمليات اإرهابي��ة اأو متويل 
اإرهابيني اأو منظمات اإرهابية. وقرر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية تعديل عمولة �س��راء وبيع االأ�س��هم برفعها من )0.00120( مائة وع�س��رون 
يف املائة األف اإىل )0.00155( مائة وخم�س��ة وخم�س��ون يف املائة األف، كما ت�سمن قرار املجل���س اإلغاء احلد االأدنى للعمولة الأي اأمر منفذ يف 
ال�س��وق املالية ي�س��اوي اأو يقل قيمته عن مبلغ ع�س��رة اآالف ريال. و�س��يتم العمل مبوجب هذا القرار ابتداًء من 2016/07/17، واأفادت الهيئة 
اأي�س��ًا اأن ج��زءًا م��ن عمولة تداول االأ�س��هم �س��يخ�س�س لدعم برنامج وطني دائ��م للتوعية والثقافة اال�س��تثمارية يجري العمل على تاأ�سي�س��ه. 

كما اأ�سدر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية قراره بتعديل املادة العا�س��رة، واملادة الثانية والثالثني، والرابعة والثالثني، واخلام�س��ة والثالثني من 
الئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات االأوراق املالية ا�س��تنادًا اإىل نظام ال�س��وق املالية. وتتلخ�س التعديالت املدخلة، بناًء على قرار املجل���س 
امل�س��ار اإلي��ه، يف تعدي��ل ن�س��اب جل�س��ات جلن��ة الف�س��ل يف منازعات االأوراق املالي��ة للنظر يف الدع��اوى املقيدة اأمامه��ا بحيث ُتعق��د بح�سور 
ثالث��ة م��ن اأع�سائه��ا م��ع منح رئي���س اللجن��ة �سالحية تقرير غري ذل��ك بحيث ميكن عقد جل�س��ات اللجنة للنظ��ر يف الدعوى باأقل من ذلك اأو 
اأك��رث. كم��ا �س��ملت التعدي��الت اأي�س��ًا تعديل اآلية �سدور قرارات اللجن��ة بحيث ي�سدر قرار اللجنة من خالل ثالث��ة اأع�ساء على االأقل على اأن 
يكون من بينهم رئي���س اللجنة اأو من ينيبه، ويكون القرار باالإجماع اأو باأغلبية االآراء. كما اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره بتاريخ 2016/07/20 
باعتم��اد تعليم��ات بن��اء �س��جل االأوامر وتخ�سي�س االأ�س��هم يف االكتتابات االأولية، على اأن ُيعمل به��ا ابتداًء من 2017/01/01، على اأنه يجوز 

للم�ست�س��ار امل��ايل االتف��اق م��ع امل�سدر على تطبيق ه��ذه التعليمات على اأي ط��رح قبل ذلك التاريخ. 
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واعتم��د جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة �س��بع لوائ��ح جديدة ومعّدل��ة تتعلق باأعم��ال ومهام جمل���س الهيئة، وذلك بغر�س حت�س��ني اأدائ��ه الأعماله 
االأ�سا�س��ية التنظيمي��ة واالإ�س��رافية، والرف��ع م��ن كفاءته يف اتخاذ القرارات وتعزيز اال�س��تفادة من خ��رة اأع�سائه يف مهام الهيئة الرئي�س��ة. 
وامت��دادًا ل�س��عى جمل���س الهيئ��ة اإىل تطبي��ق اأف�سل ممار�س��ات احلوكمة يف اأدائه ملهام��ه التنظيمية واالإ�س��رافية، مت اعتم��اد اللوائح اخلا�سة 
بحوكم��ة املجل���س وه��ي على النحو االآتي: الئحة عمل جمل���س الهيئة، الئحة عم��ل اللجنة التنفيذية، الئحة عمل جلن��ة التعامالت االإلكرتونية، 
الئح��ة عم��ل اللجن��ة االإدارية، الئح��ة عمل جلنة املراجعة، الئحة عمل جلنة تطوير املوارد الب�س��رية، و�سيا�س��ة تفوي���س ال�سالحيات. واأ�سدر 
جمل���س الهيئ��ة ق��راره رق��م )2016-104-3( املت�سم��ن اعتم��اد القواع��د املنظم��ة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأوراق 

املالي��ة املدرجة املحدثة.

واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية كذل��ك ق��راره رق��م )2016-127-8( القا�س��ي باعتم��اد ال�سواب��ط واالإج��راءات التنظيمية 
ال�س��ادرة تنفي��ذًا لنظ��ام ال�س��ركات اخلا�سة ب�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة، ودليلها اال�سرت�س��ادي، واأن يعم��ل بها من تاريخ ن�س��رها. وتهدف 
هذه ال�سوابط واالإجراءات اإىل تنظيم عدد من اجلوانب املهمة املتعلقة بعمل �س��ركات امل�س��اهمة املدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية، ومن 
اأبرزها مكافاآت اأع�ساء جمل���س االإدارة، وعقد اجلمعيات العامة واخلا�سة للم�س��اهمني وم�س��اركة امل�س��اهمني فيها بوا�س��طة و�س��ائل التقنية 
احلديث��ة، و�س��راء ال�س��ركة الأ�س��همها، واإ�سدار االأ�س��هم املمتازة، اإ�سافة اإىل �سوابط واإجراءات رهن االأ�س��هم، و�سواب��ط توزيع االأرباح على 
امل�س��اهمني. كم��ا اأقر جمل���س هيئة ال�س��وق املالي��ة التعليمات اخلا�س��ة ب�سناديق اال�س��تثمار العقارية املتداول��ة ب�سيغته��ا النهائية، وذلك بعد 

اأن ن�س��رت الهيئة م�س��روع التعليمات عل��ى موقعها االإلكرتوين. 

واأ�س��درت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية تعدي��اًل لالإج��راءات والتعليم��ات اخلا�س��ة بال�س��ركات املدرج��ة اأ�س��همها يف ال�س��وق الت��ي بلغ��ت 
خ�س��ائرها املرتاكم��ة 50% فاأك��رث من راأ���س ماله��ا.  وت�سمنت االإج��راءات والتعليمات اخلا�سة بال�س��ركات املدرجة اأ�س��همها يف ال�س��وق التي 
بلغ��ت خ�س��ائرها املرتاكم��ة 20% فاأك��رث م��ن راأ���س ماله��ا و�س��ع عالم��ة بجانب ا�س��م ال�س��ركة على موقع ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية )تداول( 
بحيث تو�سع عالمة تو�سح بلوغ اخل�س��ائر املرتاكمة لل�س��ركة 20% فاأكرث ومبا يقل عن 35% من راأ���س مالها، وعالمة تو�سح بلوغ اخل�س��ائر 
املرتاكم��ة لل�س��ركة 35% فاأك��رث ومب��ا يق��ل ع��ن 50% م��ن راأ���س ماله��ا، وعالم��ة تو�س��ح بل��وغ اخل�س��ائر املرتاكم��ة لل�س��ركة 50% فاأكرث من 
راأ���س ماله��ا. واأو�سح��ت الهيئة اأنه �س��وف ي�س��تمر العمل باالإج��راءات والتعليمات اخلا�سة بال�س��ركات املدرجة اأ�س��همها يف ال�س��وق التي بلغت 
خ�س��ائرها املرتاكم��ة 50% فاأك��رث م��ن راأ���س ماله��ا حتى بدء �س��ريان االج��راءات املعدلة اعتب��ارًا م��ن 2017/04/22. كما اأقر جمل���س هيئة 

ال�س��وق املالية قواعد الت�س��جيل واالإدراج يف ال�س��وق املوازية ب�سيغت��ه النهائية.

ويف �س��وريا، اأ�س��درت الهيئ��ة التعميم رقم /10/ لل�س��ركات امل�س��اهمة واملت�سمن طل��ب االإف�ساحات النهائية لعام 2015 وذلك ا�س��تنادًا اإىل 
اأحكام نظام وتعليمات االإف�ساح للجهات اخلا�سعة الإ�س��راف هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية ال�سادر بقرار رئي���س جمل���س الوزراء. 
اأما يف العراق، فقد اأعدت الهيئة مقرتح م�س��ودة حوكمة ال�س��ركات من خالل جلنة موؤلفة من هيئة االوراق املالية ودائرة م�س��جل ال�س��ركات 
والبن��ك املرك��زي العراق��ي وذل��ك باالعتم��اد عل��ى مبادئ منظم��ة التع��اون االقت�س��ادي والتنمية ب�س��اأن حوكمة ال�س��ركات ومب��ادئ احلوكمة 
املعتم��دة يف بع���س ال��دول املج��اورة، مع مراعات القوان��ني العراقية النافذة. واأ�سدرت هيئ��ة االأوراق املالية تعليم��ات التداول عر االنرتنيت 
للم�س��تثمرين والت��ي تت�سم��ن االج��راءات وااللي��ات والنظ��م املطلوبة التي على �س��وق العراق لالأوراق املالية و�س��ركات الو�س��اطة اتخاذها من 
اج��ل احل�س��ول عل��ى ترخي���س تق��دمي ه��ذه اخلدمة للم�س��تثمرين. وم��ن املوؤمل ان يت��م اإطالق اخلدم��ة يف الربع االول من ع��ام 2017. كما 
اأ�س��درت الهيئ��ة تعليم��ات اإدراج واإي��داع وت��داول ع��دد م��ن ال�س��ندات يف �س��وق العراق ل��الأوراق املالية، وذل��ك بهدف تن�س��يط اال�س��تثمار يف 

العراق ومبنا�س��بة اإ�س��دار البنك املركزي العراقي �س��ندات حكومية. 

ويف �س��لطنة ُعم��ان، اأ�س��درت الهيئ��ة العامة ل�س��وق امل��ال تعميما ح��ول �سرورة العم��ل بالتعديل االأخ��ري على الالئح��ة التنفيذية لقانون �س��وق 
راأ���س امل��ال وال��ذى ق�س��ى باإف�ساح اجله��ات امل�سدرة لالأوراق املالي��ة عن نتائج اأعماله��ا االأولية الربعية وال�س��نوية غري املدقق��ة فور االنتهاء 
منه��ا  واالف�س��اح عنه��ا ع��ر النظ��ام املخ�س�س الإر�س��ال  املعلومات من اجلهة امل�سدرة اإىل مركز املعلومات ب�س��وق م�س��قط ل��الأوراق املالية 
ومب��ا ال يتج��اوز خم�س��ة ع�س��ر يوم��ا م��ن نهاية الرب��ع وذلك ب�س��ورة اإلزامية، بع��د ان ا�س��تمر العمل بهذا االجراء ب�س��كل اختي��اري. هذا وقد 
اعتمد املجل���س بع�س التعديالت يف الالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س املال املتعلقة باإعادة ت�سنيف االأ�س��واق وتعديل معايري كفاية راأ���س 
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امل��ال، كم��ا مت اعتم��اد التعديالت اجلدي��دة ل�سوابط التمويل امل�سمون والذي يقوم الو�س��يط من خالله بتموي��ل جزء من قيمة االأوراق املالية 
وذل��ك ب�سم��ان االأوراق املالية اأو النق��د املتوفر يف ح�س��اب التمويل امل�سمون.

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال الئح��ة لتنظي��م ال�سكوك والت��ي جاء اإعداده��ا بعد التعدي��الت التي متت على قانون �س��وق راأ���س املال 
ال��ذي فو���س الهيئ��ة �سالحي��ة تنظي��م �س��وق ال�سكوك يف ال�س��لطنة وتاأ�سي���س �س��ركة الغر�س اخلا���س التي توؤ�س���س بغر�س اإ�س��دار ال�سكوك 
وتك��ون معفي��ة م��ن ال�سرائ��ب والر�س��وم.   ومن اأبرز مالمح الالئحة العمل بنظام العهدة وتاأ�سي���س �س��ركة الغر�س اخلا�س ك�س��ركة حمدودة 
امل�س��ئولية وال يوج��د قي��ود عل��ى هيكل��ة ال�سك��وك ب�س��رط موافق��ة جلنة الرقاب��ة ال�س��رعية باجله��ة امل�سدر، على اجله��ة امل�س��درة لل�سكوك 
ت�س��كيل جلن��ة خا�س��ة للرقابة ال�س��رعية اأو اال�س��تعانة باللجنة املوج��ودة باجلهة امل�س��تفيدة اأو التعاقد مع جلنة مبوؤ�س�س��ة م�س��تقلة متخ�س�سة 

يف تق��دمي خدم��ات الرقابة ال�س��رعية، كم��ا اأنه ال قيود على مبلغ ال�سكوك بناء على راأ�س��مال ال�س��ركة.  

كم��ا وجه��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال تعميما اإىل ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ومكاتب مراقب��ي احل�س��ابات املعتمدين من قب��ل الهيئة للعمل  
ب�سواب��ط  تق��دمي خدم��ات م��ن غري خدمات التدقي��ق. فقد ت�سمن التعميم حتديد االأن�س��طة الت��ي ميكن اأن تقدمها مكاتب تدقيق احل�س��ابات  
غ��ري ن�س��اطه االأ�سا�س��ي وه��و تدقي��ق احل�س��ابات، حي��ث ج��اء لين���س عل��ى اأنه ال يج��وز ملدقق��ي احل�س��ابات اأن يقدم��وا للجهات الت��ي يقومون 
بتدقي��ق ح�س��اباتها اأو اجله��ات املنت�س��بة له��ا جزء م��ن مهمة التدقيق امل�س��ندة اإليه��م اأي خدمات اأخرى غري خدمات التدقيق ب�س��كل مبا�س��ر 
اأو غ��ري مبا�س��ر م��ا ع��دا تلك اخلدمات امل�س��موح بها مبوجب ال�سواب��ط املت�سمنة يف التعميم. واأك��د التعميم على �سرورة تقي��د مكاتب تدقيق 
احل�س��ابات بتق��دمي ث��الث خدمات فقط من غري خدم��ات التدقيق و�سرورة اأن تكون جلنة التدقيق اخلا�سة ب��كل جهة يتم تقدمي اخلدمة لها 
موافق��ة عل��ى تق��دمي اخلدمات االإ�سافية واأتعابه��ا حمددة، كما ت�سمن التعميم اأن تكون االتع��اب اخلا�سة بكل خدمة حمددة دون اأن تتجاوز 
اإجم��ايل االتع��اب تل��ك اخلدمة ما ن�س��بته 25% من متو�س��ط اأتع��اب التدقيق التي دفعته��ا اجلهة خالل ال�س��نوات الثالث املا�سية. وبالن�س��بة 
للخدم��ات املعتم��دة م��ن قب��ل الهيئ��ة غ��ري خدم��ات تدقي��ق احل�س��ابات فه��ي اخلدم��ات املرتبط��ة بعملي��ات التدقيق واخلدم��ات اال�ست�س��ارية 
لل�سرائ��ب واخلدم��ات باالإ�ساف��ة اإىل خدم��ة التحقيق��ات الت��ي تن�س��اأ من اكت�س��افات اأو مالحظات له��ا عالقة بعملي��ة التدقيق  عل��ى البيانات 
املالي��ة واالختال���س اأو ا�س��تغالل اأم��وال ال�س��ركة والتي لي���س له��ا تاأثري على ا�س��تقاللية املدق��ق اأو يخ�س��ع للمرجعة من قبله. م��ن جهة اأخرى 
اأو�س��ح التعمي��م باأن��ه عل��ى مكت��ب التدقي��ق االإف�س��اح يف تقاري��ر التنظي��م واالدارة ال�س��نوي ع��ن اأتع��اب خدمات تدقي��ق احل�س��ابات واأتعاب 

اخلدم��ات الت��ي قدمت من غري خدم��ات تدقيق احل�س��ابات وطبيعة هذه اخلدمات.

واعتم��دت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال �سواب��ط التموي��ل امل�سمون بع��د تقيي��م ال�سوابط ال�س��ابقة وم��دى مالءمته��ا للتطورات التي ت�س��هدها 
�س��وق االأوراق املالي��ة املحلي��ة والدولية، وذلك بغية االرتقاء بامل�س��توى التنظيم��ي لل�سوابط مبا يحقق املزيد من املرونة والت�س��هيالت الالزمة 

التداول.  لعمليات 

ويف قط��ر، اأ�س��در جمل���س اإدارة هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية القرار رقم )1( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن متلك اأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف بور�سة 
قط��ر ع��دا ال�س��ركات الت��ي تخ�س��ع لرقابة و اإ�س��راف م�س��رف قطر املركزي. ومبوج��ب القرار امل�س��ار اإليه فقد تق��رر اأن تكون ن�س��بة التملك 
الأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف البور�سة هي املحددة يف النظام االأ�سا�س��ي لل�س��ركة، وال يجوز الأي �س��خ�س، طبيعي اأو معنوي اأن يتجاوز تلك 
الن�س��بة �س��واء بطريق مبا�س��ر اأو غري مبا�س��ر، وقد حدد القرار مهلة ت�سل اإىل خم���س �س��نوات للتخل�س من اأي زيادة عن احلد امل�س��موح به 
يف النظ��ام االأ�سا�س��ي، كم��ا األ��زم الق��رار اجلهات املعنية ب�س��رورة توفيق اأو�ساعها وفق��ا الأحكامه. كما ن�س القرار على عدم اال�س��تفادة من 
اأي زي��ادة ع��ن الن�س��بة املح��ددة يف عملي��ات الت�سويت واتخاذ الق��رارات. ويتزامن �سدور هذا القرار مع �سدور قرار اآخر من جمل���س اإدارة 
م�سرف قطر املركزي بتحديد ن�س��ب و�س��روط متلك اأ�س��هم ال�س��ركات املدرجة يف بور�سة قطر واخلا�سعة لرقابة واإ�س��راف امل�سرف، والذي 
مت مبوجب��ه حتدي��د ن�س��بة التمل��ك مب��ا ال يج��اوز 5% من راأ���س مال ال�س��ركة �س��واء ب�س��كل مبا�س��ر اأو غري مبا�س��ر مع ج��واز اأن ت�سل الن�س��بة 
اإىل 10% مبوافق��ة م�س��بقة م��ن امل�س��رف. وقام��ت الهيئة باإعداد م�س��روع )نظام حوكم��ة ال�س��ركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�س��وق 
الرئي�س��ية(، مت�سمن��ا حتدي��د نط��اق تطبي��ق احلوكم��ة وااللت��زام مببادئه��ا، ومه��ام وم�س��وؤوليات جمل���س االإدارة، واالإدارة التنفيذي��ة العلي��ا 
والعامل��ني بال�س��ركة، ونظ��ام الرقاب��ة واإدارة املخاطر بال�س��ركة، وقواع��د االإف�ساح وال�س��فافية، وحقوق اأ�سح��اب امل�سال��ح وتنظيمها، االأمر 
ال��ذي ي��وؤدي اإىل حت�س��ني اأداء ال�س��ركة، واإعالء امل�سلح��ة العامة، ورفع كفاءة االأ�س��واق املالية، ودعت الهيئة كافة اجله��ات واالأفراد املعنيني 
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لالطالع على امل�س��روع املرف��ق وتزويدها باملالحظات واملقرتحات ب�س��اأنه.

ووافق��ت الهيئ��ة عل��ى الرتخي���س الإح��دى �س��ركات اخلدم��ات املالية مبمار�س��ة ن�س��اط ت��داول االأوراق املالية بالهام���س، وذلك به��دف تعزيز 
ال�س��يولة ببور�س��ة قط��ر ومب��ا ي��وؤدي اإىل دع��م وتطوي��ر وتنمي��ة اأداء البور�س��ة القطري��ة. و�سي�س��مح الت��داول بالهام���س للم�س��تثمرين ب�س��راء 
االأوراق املالي��ة الت��ي يت��م متويله��ا جزئي��ا م��ن خ��الل املمول بالهام���س )�س��ركات اخلدم��ات املالي��ة(، والذي يق��وم بتمويل ن�س��بة م��ن القيمة 
ال�س��وقية ل��الأوراق املالي��ة الت��ي يقوم ب�س��رائها لعميله وفق��ًا لالتفاقية التي تنظ��م العالقة بني املمول والعمي��ل قبل بدء التعام��ل، وتقيد ملكية 
ه��ذه االأوراق املالي��ة با�س��م العمي��ل عل��ى اأن تظ��ل ن�س��بة م�س��اهمته يف قيمتها ال�س��وقية يف حدود اآمن��ة ل�س��ركة اخلدمات املالية ويت��م مراقبة 

ذلك من احت�س��اب ما ي�س��مى )هام���س ال�سيانة(.

ويف الكوي��ت، اأ�س��در جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال امللح��ق رق��م )10( للكت��اب احلادي ع�س��ر من الالئح��ة التنفيذي��ة املتعل��ق بقواعد 
التنفي��ذ عل��ى االأوراق املالي��ة، حي��ث يت�سمم��ن هذا امللح��ق قواعد البي��ع يف التنفيذ اجلري على االأوراق املالي��ة املحجوز عليها مبوجب �س��ند 
تنفي��ذي وحم�س��ر حج��ز مب��ا للمدين ل��دى الغر واقرار مبا يف ذمة ال�س��ادر عن امل�سدرين اأو امللتزم��ني اأو وكالة املقا�سة. كما قرر املجل���س 
تعدي��ل اأح��كام املادت��ني )4-8( و)5-8( م��ن الف�س��ل الثام��ن )ت��داول االأوراق املالية( وامل��ادة )5-14( من الف�سل الرابع ع�س��ر )اأ�س��هم 
اخلزين��ة( للكت��اب احل��ادي ع�س��ر )التعام��ل يف االأوراق املالي��ة( من الالئح��ة التنفيذية واأ�س��در جمل���س املفو�سني قرارًا برقم )72( ل�س��نة 
2016 ب�س��اأن تطبي��ق نظ��ام م��ا بعد التداول )املرحل��ة االنتقالية( وذلك متا�س��يا مع توفيق اأو�س��اع ال�س��ركة الكويتية للمقا�س��ة وتطبيق نظام 

م��ا بع��د الت��داول. كم��ا اأو�سحت الهيئة اأن��ه يجب على جميع اجله��ات اخلا�سعة لرقابة الهيئة وامل�س��اركني االلتزام بنظ��ام ما بعد التداول.

واأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة �س��دور قراره��ا رق��م )95( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن تطبيق نظ��ام ال�سم��ان املايل على �س��ركات الو�س��اطة 
املالي��ة اعتب��ارًا م��ن تاري��خ 01 يناير 2017. وتعتر عملية �سدور ه��ذا القرار خطوة مهمة نح��و حتقيق التوجهات واالأه��داف التنظيمية التي 
تتبناه��ا الهيئ��ة ب�س��كل م�س��تمر يف �س��بيل توف��ري االآلي��ات املنا�س��بة للحد م��ن املخاطر املتعلق��ة بتعام��الت االأوراق املالية وااللتزام��ات الناجتة 
عنه��ا يف بور�س��ة االأوراق املالي��ة وذل��ك تطبيق��ًا الأف�سل املمار�س��ات الدولي��ة يف هذا املجال. وياأتي ه��ذا القرار مكمال مل��ا ورد يف القرار رقم 
)72( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن تطبيق نظام ما بعد التداول )املرحلة االنتقالية( والذي اأ�س��ار اإىل �سرورة التزام كل من الو�س��يط واأمني احلفظ 
ووكال��ة املقا�س��ة بتوف��ري ال�سمان��ات املالي��ة الالزم��ة لتغطي��ة االلتزامات املالي��ة املرتتبة ع��ن تعامالت االأوراق املالي��ة. يتميز نظ��ام ال�سمان 
امل��ايل بالتنا�س��ب الط��ردي ب��ني حجم ال�سمان املقدم من �س��ركة الو�س��اطة وحجم املخاطر الناجت��ة عن عملياته��ا يف بور�سة االأوراق املالية، 
وبذل��ك يك��ون املج��ال مفتوح��ًا ل�س��ركات الو�س��اطة لتقلي�س قيم��ة ال�سمانات املالية ع��ن طريق و�سع ال�سواب��ط ال�س��ليمة الإدارة تلك املخاطر 
وتطبيقه��ا ب�س��كل حمك��م.  وي�س��اهم تطبيق نظام ال�سمان املايل يف حتفيز �س��ركات الو�س��اطة للعمل عل��ى تقليل املخاطر الناجتة عن تداوالت 
عمالئه��ا والتحق��ق م��ن قدرتهم على الوف��اء بالتزاماتهم واالرتقاء باأعمال ال�س��ركة وتطوي��ر اأنظمتها الداخلي��ة لتحقيق ذلك.  ومن العوامل 
الت��ي حت��دد مبل��غ ال�سم��ان امل��ايل املطلوب من كل �س��ركة و�س��اطة مالية البيان��ات التاريخية حلج��م االإخفاقات وحاالت التاأخر يف �س��داد اأي 

م��ن االلتزام��ات الناجت��ة عن تعام��الت االأوراق املالية، باالإ�سافة حلج��م املخاطر املقرتن بقيمة التداوالت التاريخية لكل �س��ركة و�س��اطة. 

ويف م�س��ر، ق��رر وزي��ر اال�س��تثمار تعدي��ل الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون �س��وق راأ���س املال، ومبوج��ب تل��ك التعديالت الت��ي اقرتحته��ا الهيئة مت 
اإ�ساف��ة م��واد ا�س��تحدثت ال�س��ندات املغط��اة وكذلك ال�س��ماح باإ�سدار �س��ندات تكون غري حا�سل��ة على ت�سني��ف ائتماين. و�س��ملت التعديالت 
اأي�س��ًا اإ�ساف��ة ن��وع جدي��د م��ن �سناديق اال�س��تثمار اخلريية التي ال توزع اأرباح على حملة الوثائق. و�س��بق اأن اأ�سدر وزير اال�س��تثمار فى �س��هر 
ماي��و 2015 ق��رار بتعدي��ل الالئح��ة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س املال ت�سم��ن تنظيم اآلية اإ�سدار �س��ندات قابلة للتحويل اإىل اأ�س��هم و كذلك 
اآلي��ة زي��ادات روؤو���س االأم��وال مع تنازل قدامى امل�س��اهمني عن اال�س��رتاك فيه��ا، اإ�سافة اإىل تنظيم اإج��راءات تعامل �س��ركات االأوراق املالية 

م��ع عم��الء املوؤ�س�س��ات االأجنبية وما يتعل��ق بتنظيم احتفاظ �س��ركات االأوراق املالية بعقود وم�س��تندات العمالء.

واأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة القرار رقم 125 ل�س��نة 2015 ب�س��اأن قواعد اخل��رة والكف��اءة للقائمني على 
اإدارة ال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال االأوراق املالي��ة، حي��ث تن��اول الق��رار املتطلب��ات الواج��ب توافره��ا يف اأع�س��اء جمل���س االإدارة واالأع�ساء 
املنتدب��ني وذل��ك وفق��ًا لن�س��اط املرخ���س لل�س��ركة مبزاولته. كما اأ�س��درت الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية ق��رارات املنظمة الإ�سدار ال�س��ندات 
املغط��اة وال�س��ندات غ��ري امل�سنف��ة والت��ي مت ا�س��تحداثها موؤخرًا مبوج��ب تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س امل��ال، وذلك �سمن 
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اإط��ار ال�س��عي امل�س��تمر لتطوي��ر منظوم��ة �س��وق امل��ال وتنوي��ع االأدوات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة لتلبية خمتل��ف متطلب��ات التمويل. واأقر جمل���س 
اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة ع��دد م��ن حاالت جواز اال�س��تثناء من االلت��زام بالتقدم بعر�س �س��راء اإجب��اري وفقًا ملا تنظم��ه الالئحة 
التنفيذي��ة لقان��ون �س��وق راأ���س امل��ال، كم��ا واف��ق عل��ى تعديل بع���س مواد قواع��د قيد و�س��طب االأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية مب��ا يف�سل 
ب�س��ورة اأك��ر االف�ساح��ات املطلوب��ة م��ن ال�س��ركات املقي��د لها اأوراق مالي��ة بالبور�س��ة يف حالة اإقام��ة دع��اوى ق�سائية اأو حتكي��م �سدها اأو 
�س��د اأع�س��اء جمال���س اإدارته��ا اأو املديري��ن الرئي�س��يني به��ا اأو �س��دور اأحكام ب�س��اأنها. كما ق��رر جمل���س اإدارة الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية 
تعدي��ل بع���س قواع��د قي��د و�س��طب االأوراق املالي��ة بالبور�سة امل�سرية و�س��مل القرار عددًا م��ن املواد التي تتن��اول التملك املتبادل بني اأ�س��هم 
ال�س��ركات ال�س��قيقة و�سوابط الت�سرف يف ن�س��بة جوهرية من اأ�سول ال�س��ركة والتعامل على اأ�س��هم اخلزينة من خالل �سركات تابعة، اإ�سافة 
اإىل ت�س��كيل جل��ان املراجعة بال�س��ركات و�سبط تعريف ع�سو جمل���س االإدارة امل�س��تقل. كذل��ك ت�سمنت قواعد القي��د التاأكيد على اأنه يف حالة 
�س��راء اأ�س��هم ال�س��ركة من خالل �س��ركة تابعة اأو خا�سعة لل�س��يطرة الفعلية لها تعد االأ�سهم التي مت �سراوؤها اأ�س��هم خزينة وت�سري عليها كافة 
االأح��كام اخلا�س��ة باأ�س��هم اخلزينة، من عدم ا�س��تحقاق توزيعات وعدم الت�سوي��ت يف اجتماعات اجلمعيات العامة. وتلتزم ال�س��ركات املقيد 
له��ا اأ�س��هم بالبور�س��ة ح��ال �س��رائها الأ�س��هم خزين��ة باأن يك��ون الت�س��رف يف تلك االأ�س��هم للغري خالل �س��نة على االأك��رث من تاري��خ ح�سولها 

عليه��ا، وال يعت��ر ف��ى حكم الغري قيام ال�س��ركة بالت�سرف يف هذه االأ�س��هم ل�س��ركة تابعة له��ا اأو خا�سعة ل�س��يطرتها الفعلية.

ون�س��رت الوقائ��ع امل�سري��ة ق��رار وزيرة اال�س��تثمار املتعل��ق باإ�سافة املعيار رق��م 46 ملعايري املحا�س��بة امل�سرية، كما ن�س��رت الوقائ��ع امل�سرية 
ق��رار جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية ب�س��اأن اإ�س��دار النظام االأ�سا�س��ى ل�سندوق حماي��ة امل�س��تثمر وكذلك ق��راري الهيئة العامة 
للرقاب��ة املالي��ة رق��م 729 و 730 لتفعي��ل منظوم��ة االإ�س��دار والتوزي��ع االلك��رتوين لبع���س وثائ��ق التاأم��ني من خالل �س��بكات نظ��م املعلومات 
وذل��ك الأول م��رة يف م�س��ر. واأق��ر جمل���س اإدارة الهيئة العام��ة للرقابة املالية تعديل قيد و�س��طب االأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية باإ�سافة 
مادة جديدة تعطى للهيئة احلق فى اإلزام ال�س��ركات املقيد لها اأ�س��هم بالبور�سة بتقدمي درا�س��ة قيمة عادلة لل�س��هم يف احلاالت التي ي�س��هد 
فيه��ا ال�س��هم تغ��ريًا كب��ريًا خالل فرتة وجيزة مبا ال يتنا�س��ب مع نتائج اأعمال ال�س��ركة اأو اجتاه موؤ�س��رات ال�س��وق اأو القطاع ال��ذي تنتمي اإليه 
ال�س��ركة امل�س��درة ووج��ود اأخب��ار جوهري��ة ترر ذلك. وياأتي هذا الق��رار يف �سوء اخت�سا���س الهيئة بتنظيم االأ�س��واق املالية غ��ري امل�سرفية 
وحماي��ة حق��وق املتعامل��ني فيها واإ�سدار القواعد التي ت�سمن كفاءة هذه االأ�س��واق و�س��فافية االأن�س��طة التي متار���س فيه��ا واتخاذ ما يلزم من 

اإجراءات يف هذا ال�س��اأن.

واأق��ر جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة اإ�س��دار الدلي��ل "امل�س��ري حلوكم��ة ال�س��ركات" املع��د م��ن قب��ل مرك��ز املديرين 
امل�س��ري التاب��ع للهيئ��ة. ويع��د ه��ذا االإ�س��دار الثالث اأول حتدي��ث متكامل لقواع��د احلوكمة بال�س��ركات منذ عام 2005. ويع��د الدليل مبثابة 
االإط��ار الع��ام للحوكم��ة ومو�سوعاته��ا املت�سل��ة م��ن اإدارة ر�س��يدة و�س��فافية، حي��ث ي�سم جمموعة م��ن القواعد اال�سرت�س��ادية طبق��ًا الأف�سل 
املمار�س��ات الدولي��ة واالإقليمي��ة للتطبيق يف ال�س��ركات اخلا�سة والعامة ويرجع اإليها كذلك يف �س��ن الت�س��ريعات والتعليمات الرقابية اخلا�سة 
بتطبيق��ات احلوكم��ة. كم��ا اأقر جمل���س اإدارة الهيئة العام��ة للرقابة املالية الأول مرة �سوابط قيد �س��ركات التقييم العقاري ب�س��جالت الهيئة، 
والت��ي تتطل��ب اأن تك��ون �س��ركة م�س��اهمة م�سري��ة وان يت�سم��ن جم��ال عمله��ا مزاولة ن�س��اط التقيي��م العقاري وعل��ى اأال تتعار�س اأي اأن�س��طة 
اأخ��رى لل�س��ركة م��ع ن�س��اط التقيي��م العق��اري. كم��ا ن�س��ت ال�سواب��ط اأن يت�سم��ن جمل���س اإدارة ال�س��ركة ع�سو م�س��ري على االأق��ل واأن يكون 
الع�س��و املنت��دب م��ن املقيدي��ن بجدول خراء التقييم العقاري بالهيئ��ة. وت�سمنت كذلك اأن يت�سمن فريق العمل بال�س��ركة خبريين يف التقييم 

العق��اري عل��ى االأق��ل م��ن املقيدين بج��داول الهيئة – من �سمنه��م الع�سو املنتدب - على اأن يك��ون اأحدهما على االأقل م�سري اجلن�س��ية.

واأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية امل�سرية قواعد حمدثة حلوكمة ال�س��ركات العاملة يف جمال االأوراق املالية تنظم ت�س��كيل 
جمل���س االإدارة ومهام��ه واللج��ان املنبثق��ة عن��ه اإ�ساف��ة اإىل م��ا يج��ب اأن يت�سمن��ه التقري��ر ال�س��نوي املق��دم اإىل اجلمعي��ة العام��ة. وت�سمنت 
قواع��د احلوكم��ة والت��ي يع��د االلتزام بها من �س��روط ا�س��تمرار الرتخي�س، نظام الرقاب��ة الداخلية ومكافحة غ�س��ل االأموال وكذلك �س��روط 
تعي��ني مراق��ب احل�س��ابات ومتطلب��ات احلفاظ على �س��رية املعامالت. هذا واأبقت قواع��د احلوكمة اجلديدة ل�س��ركات االأوراق املالية على ما 
�س��بق اأن ا�س��تحدثته الهيئ��ة يف �س��هر دي�س��مر املا�س��ي ب��اأن يقت�سر االلتزام ب�س��اأن اللج��ان املنبثقة عن جمل���س االإدارة على جلن��ة املراجعة. 
وتلت��زم فق��ط ال�س��ركات الت��ي يزيد راأ�س��مالها عن 50 مليون جنيه اأو تزي��د قيمة االأ�سول التي تديرها عن 500 ملي��ون جنيه اأو تنفيذاتها عن 
500 ملي��ون جني��ه �س��نويًا بت�س��كيل جلن��ة خماطر. هذا ويجوز ت�س��كيل جلنة واحدة ي�س��مل نطاق عمله��ا املراجعة واملخاطر. كم��ا اأبقت الهيئة 
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عل��ى م��ا يخ���س تنظي��م املجموع��ة الواحدة، باأنه ميكن لل�س��ركة العاملة يف جمال االأوراق املالية و�س��ركاتها التابع��ة العاملة يف جمال االأوراق 
املالي��ة – عل��ى اأن تك��ون ن�س��بة امللكي��ة فيه��ا ال تق��ل ع��ن 85% - اأن تكتف��ى بلجنة مراجع��ة واحدة تت�س��كل من اأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة 
االأم، وك��ذا اإدارة مراجع��ة داخلي��ة واح��دة بال�س��ركة االأم للقيام باملهام املح��ددة بهذا القرار. وي�س��رتط لذلك موافقة كافة م�س��اهمو االأقلية 

يف كل �س��ركة تابعة.

وطرح��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة م�س��روع قان��ون جدي��د "للتاأج��ري التمويل��ي والتخ�سي��م" للح��وار املجتمع��ي ب�س��اأنه م��ع 
املوؤ�س�س��ات املالي��ة ومنظم��ات االأعم��ال واملتخ�س�سني. وجاء اإعداد القانون اجلديد بعد مرور اأكرث من ع�س��رين عامًا على اإ�سدار اأول قانون 
للتاأج��ري التمويل��ي يف م�س��ر وفى �سوء ما �س��هده ن�س��اط التخ�سيم من منو على مدى ال�س��نوات املا�سي��ة، وال تنظمه حاليًا اإال �سوابط �سادرة 
ع��ن الهيئ��ة. ون�س��ر بالوقائ��ع امل�سري��ة قرار جمل���س اإدارة الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية باإ�س��دار دليل حماي��ة عمالء ال�س��ركات واجلمعيات 
واملوؤ�س�س��ات االأهلي��ة الت��ي ت��زاول ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر.  وا�س��تحدث م�س��روع القان��ون اإن�س��اء اإحت��اد للجه��ات العاملة يف ن�س��اط 

التاأج��ري التمويل��ي واآخ��ر ل�س��ركات التخ�سيم ، ويتمت��ع كل اإحتاد بال�س��خ�سية االعتبارية امل�س��تقلة ويتبع الهيئة اإ�س��رافيًا ورقابيًا.

واأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عن �س��دور تعديالت بالالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س املال ت�سمن��ت تنظيم تداول حق االأولوية 
عند زيادة راأ�س��مال ال�س��ركات املقيد لها اأ�س��هم و�س��ركات االكتتاب العام و�سملت اأي�سًا ا�س��رتاط موافقة جمل�س اإدارة الهيئة على اال�ستحواذ 
على ما يزيد عن ن�س��بة الثلث يف راأ���س مال اأي �س��ركة من �س��ركات ال�سم�سرة يف االأوراق املالية اأو اإدارة �سناديق اال�س��تثمار لها ح�سة �سوقية 
تزي��د ع��ن 10% م��ن حجم ال�س��وق املعنى. ومبوجب التعديالت �س��يتم تداول حق االأولوية يف االكتت��اب منف�ساًل عن االأ�س��هم االأ�سلية وجوبيًا 
عند زيادة راأ���س مال �س��ركة، بعد اأن كان اختياريًا تبت فيه اجلمعية العامة لل�س��ركة. وهو ما يحقق حماية اأف�سل حلقوق �سغار امل�س��اهمني. 
وال يتعار���س ذل��ك م��ع م��ا قد تق��رره جمعية عامة غري العادية لل�س��ركة من التن��ازل عن اإعمال حقوق االأولوية عند زيادة راأ���س املال يف حالة 
ا�س��تقطاب م�س��اهم ا�س��رتاتيجي ت��رى اأن ل��ه قيم��ة م�سافة لل�س��ركة. ونظم��ت الالئحة حالة متلك �س��خ�س بامل��رياث اأو الو�سية م��ا يزيد عن 
الن�س��ب املذكورة اأو ما يوؤدى اإىل �س��يطرته الفعلية على ال�س��ركة، ون�ست اأنه تعني عليه اأن يوفق اأو�ساعه طبقا للقواعد التي يحددها جمل���س 
اإدارة الهيئ��ة خ��الل م��دة ال جت��اوز �س��نتني من تاري��خ اأيلولة هذه الزي��ادة اإليه، ويرتت��ب على عدم توفي��ق اأو�ساعه خالل ه��ذه املدة اأال تكون 
ل��ه حق��وق يف الت�سوي��ت يف اجلمعي��ة العام��ة اأو يف جمل���س االإدارة بالن�س��بة مل��ا يزيد ع��ن احلد امل�س��ار اإليه. كم��ا اأ�سدر جمل���س اإدارة الهيئة 
العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عدة قرارات تنظيمية ب�س��اأن �سوابط اال�س��تحواذ على �س��ركات ال�سم�س��رة يف االأوراق املالية و�س��ركات اإدارة �سناديق 
اال�س��تثمار، وبتعدي��ل قواع��د قي��د و�س��طب االأوراق املالي��ة فيم��ا يخ�س تداول ح��ق االكتت��اب اإ�سافة اإىل اإ�س��دار القواعد منظم��ة لتداول حق 

االأولوي��ة يف االكتت��اب لل�س��ركات التي طرحت اأ�س��همها يف اكتت��اب عام وغري مقي��دة بالبور�سات امل�سرية.

ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية خالل عام 2016 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على االأ�س��واق املالي��ة وتنظيم االأعمال املرتبطة 
بتل��ك االأ�س��واق، ف�سم��ن هذا االإطار، قامت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية باتخاذ عددًا من القرارات الهادفة اإىل تعزيز الثقة لدى امل�س��تثمر 
بال�س��وق امل��ايل، باالإ�ساف��ة اإىل تف��ادي املخاط��ر املحتمل��ة واإدارته��ا والتخفي��ف منه��ا يف ح��ال حدوثه��ا. وتتمث��ل تل��ك القرارات با�س��تحداث 
اأربع��ة اأق�س��ام جدي��دة ه��ي ق�س��م ال�سك��وك ل��دى دائ��رة االإ�س��دار، وق�س��م مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإرهاب ل��دى دائ��رة الرتخي�س 
والتفتي���س، وق�س��م التخطي��ط اال�س��رتاتيجي واإدارة املخاط��ر ل��دى دائ��رة االأبح��اث والعالق��ات الدولي��ة، وق�س��م التدقي��ق الفني ل��دى دائرة 
التدقي��ق الداخل��ي. وتعك��ف هيئ��ة االأوراق املالية على درا�س��ة ومناق�س��ة تقرير املعيقات التي تواجه �س��وق راأ���س املال يف االأردن وه��و التقرير 
الذي قدمت م�س��ودته �س��ركة كادوجان املالية املحدودة Cadogan Financial Ltd ومقرها اململكة املتحدة وهي اجلهة اال�ست�س��ارية املكلفة 
باإعداد التقرير. وتاأتي هذه اخلطوة �سمن م�س��روع البنك االأوروبي لالإعمار والتطوير EBRD لتطوير �س��وق راأ���س املال االأردين. وبناء عليه 

ذل��ك قام��ت الهيئة بت�س��كيل فريق عمل مهمته درا�س��ة التقرير للو�سول اإىل م�س��روع خارطة طريق لتطوير �س��وق راأ���س املال.

كم��ا واف��ق جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة االأوراق املالية االأردنية امل�س��كل مبوجب قان��ون ال�سكوك على طلب ت�س��جيل اأول �سكوك للتمويل االإ�س��المي 
يف االأردن ل�سال��ح �س��ركة الكهرب��اء الوطني��ة امل�س��اهمة العام��ة املحدودة ب�سيغة عق��د مرابحة لالآمر بال�س��راء بقيمة اإجمالية )75( خم�س��ة 
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و�س��بعون ملي��ون دين��ار وذل��ك ع��ن طريق االإ�سدار املبا�س��ر من قبل ال�س��ركة وطرحه��ا لالكتتاب للجهات املبينة يف ن�س��رة االإ�س��دار) البنوك 
االإ�س��المية والتقليدي��ة، و�س��ركات التاأم��ني، واملوؤ�س�س��ات و�سنادي��ق اال�س��تثمار، والتقاعد، واملوؤ�س�س��ة العامة لل�سم��ان االجتماعي، وبالن�س��بة 
للم�س��رتين م��ن غ��ري ه��ذه اجلهات عليه��م التقدم من خالل البنوك(، بواقع 75 األف �سك بهدف �س��راء غاز م�س��ال ل�سالح �س��ركة الكهرباء 

الوطنية من موردي��ن معتمدين. 

واأعلن��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة اأن ع��دد ال�س��ركات التي اأف�سحت للهيئ��ة عن تقاريرها املالية ن�سف ال�س��نوية للعام احلايل بلغ )222( �س��ركة 
م��ن اأ�س��ل )248( �س��ركة لت�س��كل م��ا ن�س��بته 90%، يف حني بلغ ع��دد ال�س��ركات املتداولة والتي اأف�سح��ت عن بياناته��ا ن�سف ال�س��نوية للعام 

اجلاري )212( �س��ركة من اأ�سل )216( �س��ركة لت�س��كل ما ن�سبته %98.

 Capital Market Development " ون�س��رت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة ا�س��رتاتيجية وخارط��ة طريق تطوير �س��وق راأ���س املال الوطن��ي
Strategy and Road Map for Jordan "، وذل��ك به��دف احل�س��ول على مالحظات ومقرتحات �س��ركائها وكافة اجلهات ذات العالقة يف 

�س��وق راأ���س املال الوطني واجلمهور ب�س��كل عام متهيدًا الإقرارها ب�س��كلها النهائي، حيث تت�سمن اال�س��رتاتيجية وخارطة الطريق العديد من 
التو�سي��ات واالج��راءات لتطوي��ر االأط��ر الفنية والتنظيمية يف ال�س��وق وف��ق اأحدث املعايري واملمار�س��ات الدولية ومبا يعزز املناخ اال�س��تثماري 

فيه.

ويف االإم��ارات، اأك��دت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع يف بي��ان �س��ادر عنها اأن عمول��ة التداول عل��ى ال�سفق��ات التي جتري يف االأ�س��واق املالية 
�س��تظل ثابت��ة دون تغي��ري، واأو�سح��ت اأن امل�س��تثمر ل��ن يتحم��ل اأي��ة تكلف��ة اإ�سافي��ة ولن يتاأث��ر باأي �س��كل من االأ�س��كال. ونوه��ت الهيئة اإىل اأن 
اإجم��ايل العمول��ة املق��ررة عل��ى كل �سفق��ة يف ال�س��وق يظ��ل كم��ا ه��و معمول ب��ه 0.00275 من قيم��ة ال�سفق��ة. ومما يذك��ر ب��اأن الهيئة قامت 
بتعدي��ل ن�س��ب توزي��ع العمول��ة؛ بحيث ا�س��رتدت جزءًا من ن�س��بة العمولة الت��ي كانت قد تنازلت عنها يف ال�س��ابق ل�س��ركات الو�س��اطة، لت�سبح 
ن�س��بة الهيئ��ة م��ن اإجم��ايل العمولة املنفذة على ال�سفقة الواحدة 0.0005، ون�س��بة الو�س��يط 0.00125. واأعلنت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع 
باأن جمل���س اإدارة الهيئة وافق على متديد املهلة املحددة لل�س��ركات واجلهات التي متار���س ن�س��اط اإدارة اال�س��تثمار مدة جديدة-ال تزيد عن 
�س��نة-تبداأ م��ن تاري��خ �سدور قرار مدة توفيق االأو�ساع اجلديدة. وذلك نظرًا لعدم متكن بع�س ال�س��ركات م��ن توفيق اأو�ساعها وفقًا الأحكام 
النظ��ام، وتق��دم بع�سه��ا بطلب��ات التما���س للهيئ��ة لتمديد فرتة توفي��ق اأو�ساعها، وبحي��ث يتاح لها الوقت ال��كايف لرتتيب اأو�ساعه��ا الداخلية 

مبا يتوافق م��ع اأحكام النظام.

كم��ا عق��د ممثلون عن كل من الهيئة و�س��وق اأبو ظبي لالأوراق املالية و�س��وق دبي امل��ايل اجتماعًا لبحث اجلوانب الفنية والتقني��ة املتعلقة بنقل 
بع���س اخت�سا�س��ات الهيئ��ة لالأ�س��واق املالي��ة �س��م االجتم��اع اأع�س��اء اللجنة امل�س��رتكة التي مت ت�س��كيلها من الهيئة وال�س��وقني له��ذا الغر�س. 
وق��د بح��ث اأع�س��اء اللجن��ة امل�س��رتكة خ��الل االجتماع اآليات اإمت��ام عملية نق��ل اخت�سا�س كل م��ن التداول بالهام���س، والبيع على املك�س��وف، 
واالإقرا���س واالقرتا���س م��ن الهيئة اإىل ال�س��وقني، كما بحثوا كذلك اجلوان��ب املتعلقة بتطبيق التقا�س املركزي يف االأ�س��واق، والبدء يف تفعيل 
بنود مذكرة التفاهم التي مت توقيعها موؤخرًا بني الهيئة ونا�س��داك. كما ناق���س االجتماع كذلك طلب مورجان �س��تانلي كابيتال اإنرتنا�س��يونال  
MSCI بخ�سو���س تنظي��م اأن�س��طة لتعري��ف امل�س��تثمرين املوؤ�س�س��اتيني بجه��ود الهيئ��ة واالأ�س��واق املالي��ة بالدول��ة فيم��ا يخ���س تطوي��ر البيئ��ة 

اال�س��تثمارية والبنية الت�س��ريعية املنظمة لالأ�س��واق.

ويف تون���س، اأطلقت هيئة ال�س��وق املالية التون�س��ية تذكريا لل�س��ركات املدرجة وال�س��ركات ذات راأ���س املال املتغري لالمتثال ملتطلبات االإف�ساح 
والك�س��ف ع��ن البيان��ات املالي��ة املرحلي��ة لها وفقا الأحكام القانون عدد 117 ل�س��نة 1994 امل��وؤرخ يف 14 نوفمر 1994 املتعل��ق باإعادة تنظيم 
ال�س��وق املالي��ة حي��ز النف��اذ ودون جت��اوز االآج��ال النهائي��ة. كم��ا اأطلق��ت هيئة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية تذكريا لل�س��ركات املدرج��ة لالمتثال 

ملتطلب��ات االإف�س��اح والك�س��ف ع��ن البيانات املالية املرحلي��ة لها وفقا للت�س��ريعات حيز النفاذ ودون جتاوز االآج��ال النهائية.

ويف ال�س��عودية، اأو�سح��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأن الدعاوى التي تق��ام �سّد املخالفني الأح��كام نظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية ولوائح 
الهيئ��ة وال�س��وق وقواعدهم��ا وتعليماتهم��ا ه��ي دع��اوى حق عام، يف حني اأن دع��اوى احلق اخلا�س هي الت��ي تقام بني امل�س��تثمرين يف االأوراق 
املالي��ة اأو �س��د االأ�س��خا�س املرخ���س له��م اأو بني االأ�س��خا�س املرخ�س لهم، واأن الهيئ��ة تعلن الق��رارات القطعية ال�سادرة ع��ن جلنة الف�سل 



29 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية28 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

يف منازع��ات االأوراق املالي��ة وجلن��ة اال�س��تئناف ب�س��اأن خمالفات نظام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذية. وذكرت الهيئ��ة يف اأنه عند اإعالن 
القرارات القطعية ال�سادرة عن جلنة الف�سل يف منازعات االأوراق املالية وجلنة اال�س��تئناف، يحق الأّي م�س��تثمر يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
بح�س��ب نظ��ام ال�س��وق املالي��ة التق��دُم بدع��وى احل��ق اخلا���س �س��ّد اأّي خمال��ف لنظ��ام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذي��ة �س��واًء اأكان فردًا 
)�س��خ�سًا طبيعي��ًا( اأم �س��خ�سًا معنوي��ًا، مب��ا يف ذل��ك املخالف��ات التي ُح��ّدد تاريخ وف��رتة وقوعها يف اإعالن��ات الهيئ��ة، واالأوراق املالية ذات 
العالق��ة باملخالف��ة. واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ق��راره القا�س��ي بتعديل امل��ادة الثانية ع�س��رة من الئح��ة �س��لوكيات ال�س��وق املتعلقة 
باأولوي��ة العم��الء والت��داوالت اال�س��تباقية حي��ث مت حتدي��د ال�س��روط الت��ي يج��ب اأن تتوف��ر يف ال�س��خ�س املرخ�س ل��ه، باالإ�ساف��ة اإىل تعريف 

ال�س��خ�س ذي العالقة فيما يتعلق بال�س��خ�س املرخ�س له وال�س��خ�س امل�س��جل.

وبن��اء عل��ى طل��ب جمل���س اإدارة �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية )ت��داول(، اأ�سدرت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة موافقتها على حتوي��ل اإدارة مركز 
اإي��داع االأوراق املالي��ة )املرك��ز( اإىل �س��ركة م�س��اهمة مملوك��ة بالكام��ل لت��داول.  وتاأتي هذه اخلط��وة �سمن مب��ادرات تداول اال�س��رتاتيجية 
الهادف��ة اإىل تطوي��ر البني��ة التحتي��ة لالإج��راءات الالحق��ة لتنفي��ذ ال�سفق��ات مب��ا يتوافق م��ع املعايري الدولي��ة ويحقق زيادة كف��اءة خدمات 
الت�س��جيل واالإي��داع الت��ي يقدمه��ا مركز اإيداع االأوراق املالية.  و�س��تعمل ت��داول على و�سع خط��ة زمنية ال�س��تيفاء املتطلبات النظامي��ة لتنفيذ 
عملي��ة التحوي��ل وتاأ�سي���س ال�س��ركة. واإحلاقًا ملا �س��بق اأن اأعلنت عن��ه وزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�س��وق املالية بتاريخ 2016/02/24  يف 
�س��اأن مذك��رة التع��اون املوقع��ة بينهما بخ�سو���س تطبيق نظام ال�س��ركات اجلديد، والتي تاأتي �س��عيًا من الوزارة والهيئة اإىل التعاون وتن�س��يق 

ال�سيا�س��ات واالإج��راءات يف تطبي��ق نظام ال�س��ركات مبا يحقق التكامل واالن�س��جام يف تنفيذ االأه��داف املتوخاة منه.

اأو�سح��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأنه��ا الحظ��ت فتح ح�س��ابات باأ�س��ماء و�س��طاء خليجي��ني ل�سال��ح عمالئه��م لتداول االأ�س��هم يف ال�س��وق املحلية 
ال�س��عودية ومتلكها، وبدار�س��ة املو�سوع �سدر قرار جمل���س هيئة ال�س��وق املالية يف التا�س��ع من �س��بتمر 2015 املت�سمن وجوب قيام ال�س��خ�س 
املرخ���س ل��ه بفت��ح املحفظ��ة اال�س��تثمارية با�س��م العميل ولي���س با�س��م الو�س��يط اخلليجي اأو غ��ريه. واأكدت الهيئ��ة على االأ�س��خا�س املرخ�س 
له��م ب�س��رورة االلت��زام مب�سم��ون قرار جمل���س الهيئ��ة ال�سادر يف 24 �س��بتمر 2007 اخلا�س بامل�س��اواة التامة بني مواطني جمل���س التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربية )طبيعيني واعتباريني( واملواطنني ال�س��عوديني يف جمال متلك االأ�س��هم املدرجة يف ال�س��وق وتداوله��ا، واملعلن م�سمونه 
عل��ى موقع��ي هيئة ال�س��وق املالية و�س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية "ت��داول" االإلكرتونيني. كم��ا اأو�سحت الهيئة اأن��ه ميكن للم�س��تثمر االجنبي 
غ��ري املقي��م اال�س��تثمار يف االأ�س��هم املدرجة يف ال�س��وق عن طريق اتفاقي��ات املبادلة اأو �سناديق اال�س��تثمار او وفقا للقواعد املنظمة ال�س��تثمار 

املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبية املوؤهلة.

واإحلاق��ًا الإع��الن هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة املت�سمن بدء ا�س��تقبال طلبات الرتخي�س ملمار�س��ة ن�س��اطات الت�سني��ف يف اململكة، وال�س��ماح لوكاالت 
الت�سني��ف االئتم��اين الت��ي تتق��دم بطلب��ات الرتخي���س ملمار�س��ة ن�س��اط الت�سني��ف االئتم��اين قب��ل تاري��خ 2015/09/01  مبمار�س��ة ن�س��اط 
الت�سني��ف االئتم��اين اإىل اأن ي�س��در له��ا الرتخي���س وم��ن ث��م كتاب ب��دء ممار�س��ة العمل حتى موع��د اأق�س��اه 2016/08/31. اأعلن��ت الهيئة 
ع��ن متدي��د ف��رتة ال�س��ماح ل��وكاالت الت�سني��ف االئتم��اين التي تقدم��ت بطلب��ات الرتخي�س ملمار�س��ة ن�س��اط الت�سني��ف االئتم��اين قبل تاريخ 
2015/09/01  مبمار�س��ة ن�س��اط الت�سني��ف االئتم��اين اإىل اأن ي�س��در له��ا الرتخي�س وم��ن ثم كتاب بدء ممار�س��ة العمل حت��ى موعد اأق�ساه 

2017/08/24. كم��ا اأ�س��در جمل���س الهيئ��ة ق��رار ب�س��اأن اعتم��اد الوثيق��ة املُحدث��ة لالأ�س��ئلة ال�س��ائعة اخلا�س��ة بالقواع��د املنظم��ة ال�س��تثمار 

املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأوراق املالي��ة املدرج��ة ("الوثيق��ة"( والنم��اذج ذات العالق��ة، حي��ث تت�سم��ن الوثيق��ة اإجاب��ات على 
االأ�س��ئلة ال�س��ائعة الت��ي وردت خ��الل ف��رتة ا�س��تطالع مرئي��ات املخت�س��ني واملهتم��ني واالأط��راف ذات العالق��ة اخلا�س��ة بالقواع��د املنظم��ة 

ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهلة يف االأوراق املالية املدرج��ة املحدثة )"القواعد"(.

وح��ذرت موؤ�س�س��ة النق��د العرب��ي ال�س��عودي وهيئ��ة ال�س��وق املالي��ة املتعامل��ني يف االأوراق املالي��ة والعموم م��ن التعام��ل مع املواق��ع االإلكرتونية 
امل�س��بوهة الت��ي ق��د تنط��وي اأعماله��ا عل��ى اأن�س��طة غ��ري نظامي��ة، والتي ت��روج من خ��الل اإعالناته��ا على �س��بكة االإنرتن��ت وو�س��ائل التوا�سل 
االجتماع��ي فر�س��ًا ا�س��تثمارية ووع��ودًا بتحقي��ق مكا�س��ب مالية وثراء �س��ريع، مما ق��د يعر�س العديد م��ن املتعاملني معه��ا اإىل عمليات ن�سب 
واحتيال وخ�س��ائر مادية كبرية. وا�س��تنادًا اإىل نظام موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي، ونظام ال�س��وق املالية ال�سادر. ووفقًا لالخت�سا�سات 
النظامي��ة املنوط��ة ب��كٍل من املوؤ�س�س��ة والهيئة، ومن منطلق حر�س اجلهات االإ�س��رافية على توعي��ة املتعاملني وحتذيرهم من مثل تلك االأعمال 
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واالأن�س��طة امل�س��بوهة، فاإنهما ت�س��ددان على �سرورة توخي اأق�سى درجات احليطة واحلذر من الوقوع يف خماطر اال�س��تثمار اأو امل�س��اهمة اأو 
التعام��ل اأو الت��داول ب��اأي مبال��غ يف اأي م��ن اأن�س��طة واأعمال االأوراق املالي��ة اأو العمالت االأجنبية مع اأي �س��خ�س اأو اأ�س��خا�س اأو موؤ�س�س��ات اأو 
�س��ركات اأو من�س��اآت اأو اأي مواق��ع اإلكرتونية )مبا فيها و�س��ائل التوا�سل االجتماعي(، دون التاأك��د من نظاميته��م وح�سولهم على الرتاخي�س 
اأو املوافق��ات النظامي��ة الالزم��ة م��ن اجله��ات االإ�س��رافية يف اململكة العربية ال�س��عودية ملمار�س��ة تل��ك االأعمال واالأن�س��طة. كم��ا اأطلقت هيئة 
ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية نظ��ام اجلمعي��ات االإلك��رتوين الذي ي�س��اعد ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالي��ة على التق��دم بطلب عق��د اجتماع 
جمعي��ة امل�س��اهمني وج��دول اأعماله��ا. ويتي��ح هذا النظ��ام تقدم ال�س��ركات املدرجة بطل��ب الدعوة لعقد اجتم��اع جمعيات امل�س��اهمني وجدول 
االأعم��ال، واملعلوم��ات الواج��ب توافره��ا، وحتديد تاريخ االجتم��اع ووقته، واإدخال بن��ود االجتماع، ورفع امل�س��تندات املتعلق��ة بالبنود، اإ�سافة 

اإىل االأح��كام الت��ي يجب على ال�س��ركات املدرجة مراعاته��ا عند تقدميه��ا للطلب اإلكرتونيًا.

ويف هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية، ا�س��تنادًا اإىل نظام وتعليمات االإف�ساح ال�سادرة، مت اإ�سدار التعميم رقم / 5 / املت�سمن طلب 
االإف�س��اح ع��ن النتائ��ج االأولية لل�س��نة املالية املنتهية يف 2015/12/31 خالل مدة اأق�ساها نهاية يوم دوام 2016/02/15. كما اأ�سدر جمل���س 
املفو�س��ني الق��رار رق��م )29/م( تاريخ 2016/03/07 املت�سمن اعتماد مدققي ح�س��ابات لتدقيق ح�س��ابات اجلهات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة 

لعام 2016 وعددهم خم�س��ة وع�س��رين مدققًا.

ويف هيئ��ة �س��وق را���س امل��ال الفل�س��طينية، منحت هيئة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية موؤخ��رًا ترخي�س م�ست�س��ار مايل ه��و االول من نوعه يف 
فل�س��طني، ويعت��ر من��ح الهيئ��ة الأول ترخي���س م�ست�س��ار م��ايل يف فل�س��طني، اأحد الثم��رات الرئي�س��ية لرنامج ال�س��هادات املهني��ة املتخ�س�س 
ال��ذي اأطلقت��ه الهيئ��ة بالتع��اون م��ع املعهد املعتمد ل��الأوراق املالية واال�س��تثمار )CISI(قبل عدة اأعوام، والذي ت�س��تند اإلي��ه الهيئة اإىل جانب 
�س��روط من��ح الرتخي���س االخ��رى ال��واردة يف القان��ون واالأنظم��ة والتعليم��ات، يف من��ح تراخي�س ملمتهن��ي امله��ن املالية ذات العالق��ة بقطاع 

االأوراق املالية مثل الو�س��يط املايل وامل�ست�س��ار املايل وم�ست�س��ار اال�س��تثمار.

ويف هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة، اأ�سدر جمل���س مفو�سي هيئة اأ�س��واق امل��ال القرار رقم )9( ل�س��نة 2016 واملتعلق باإ�سدار جدول الر�س��وم، 
حي��ث مت حتدي��د قيم��ة الر�س��وم ومواعي��د ا�س��تحقاقها مقاب��ل اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا الهيئ��ة، باالإ�ساف��ة اإىل حتدي��د طريق��ة توزيع ر�س��وم 
عملي��ات اال�س��تحواذ واالندم��اج. ودع��ت الهيئة كافة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم اإىل �سرورة التزام م�س��وؤول املطابقة وااللت��زام باإعداد تقرير 
�س��نوي وتقدمي��ه اإىل جمل���س اإدارة ال�س��خ�س املرخ���س ل��ه، عل��ى اأن يت�سم��ن ه��ذا القري��ر جمي��ع االج��راءات املتخ��ذة لتنفي��ذ ال�سيا�س��ات 
واالج��راءات وال�سواب��ط الداخلية واأي اقرتاح��ات لتعزيز هذه االجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على اأن تقدم ن�س��خة من هذا التقرير 
اإىل الهيئ��ة ي��وم 1 مار���س م��ن كل �س��نة بح��د اأق�س��ى. وافقت هيئة اأ�س��واق املال على اإ�س��دار تراخي�س لعدد من �س��ركات التي قام��ت بتوفيق 
اأو�ساعه��ا وذل��ك مل��دة ث��الث �س��نوات قابل��ة للتجديد، كم��ا قام��ت الهيئة مبنح �س��ركة موافق��ة مبدئية مدتها �س��تة اأ�س��هر غري قابل��ة للتجديد 
وذل��ك ال�س��تيفاء معاي��ري حم��ددة اأو ال�س��تكمال االإج��راءات القانوني��ة الالزم��ة. ق��رر جمل���س مفو�س��ي هيئة اأ�س��واق املال ترخي���س عدد من 
�س��ركات اال�س��تثمار التي قامت بتوفيق اأو�ساعها وفق مقت�سيات القانون رقم 7 ل�س��نة 2010، وتكون مدة الت���رخي�س لل�س��ركات امل�س��ار اإليها 

ثالث �س��نوات، تبداأ م��ن تاريخ اإ�سدار �س��هادة ترخي�س الهيئة.

واأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ع��ن انط��الق تنفيذ م�س��روع تطبيق نظ��ام االإف�س��اح االلكرتوين با�س��تخدام لغة ال��� XBRL، والذي تبنت��ه الهيئة 
كاأحد امل�س��اريع اال�س��رتاتيجية الهامة التي �س��تمكن الهيئة من حتقيق اأهدافها وممار�س��ة دورها الرقابي ب�س��كل �س��امل ير�س��ي بنية اأ�سا�س��ية 
الأ�س��واق امل��ال يف دول��ة الكوي��ت، ف�ساًل عن ما متثله هذه اخلطوة من ا�س��تمرار جله��ود الهيئة الرامية اإىل تفعيل الدور املن��وط بها على اأكمل 
وج��ه نح��و االرتق��اء بالتعام��الت وتعزي��ز م�س��تويات االإف�س��اح وال�س��فافية يف ال�س��وق الكويتي مبا يحق��ق العدال��ة وال�س��فافية والنزاهة ومينع 
تعار���س امل�سال��ح وا�س��تغالل املعلوم��ات الداخلي��ة.  ويه��دف امل�س��روع اإىل تعزيز مبداأ ال�س��فافية واالف�ساح يف اأ�س��واق املال م��ن خالل توفري 
نظ��ام اآيل لالإف�ساح��ات ع��ن املعلوم��ات والبيان��ات املالي��ة وغري املالي��ة من ال�س��ركات املدرجة واالأ�س��خا�س املرخ�س لهم، م��ن خالل توحيد 
اأ�س��كال التقاري��ر املالي��ة مم��ا ي�س��هل التعاط��ي والتعام��ل معه��ا م��ن قب��ل جمي��ع االأط��راف املتعامل��ة، وي�سمن دق��ة تل��ك املعلوم��ات والبيانات 

املن�س��ورة، واتاحته��ا وتوفريه��ا يف الوقت املنا�س��ب لكافة اأ�سحاب امل�سالح والأو�س��ع �س��ريحة من املعنيني.

واأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ع��ن انته��اء املهل��ة املح��ددة لتقدمي من��وذج متابع��ة تطبيق قواع��د احلوكم��ة لل�س��ركات لعام 2016، وذل��ك وفقًا 
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الأح��كام الكت��اب اخلام���س ع�س��ر )حوكم��ة ال�س��ركات( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال 
وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالتهم��ا، حي��ث يتع��ني على ال�س��ركات اخلا�سع��ة للقواعد املذك��ورة تزويد الهيئة ب�س��كل �س��نوي مبا يفيد 
تنفي��ذ املتطلب��ات ال��واردة يف قواع��د حوكم��ة ال�س��ركات ال�س��ادرة ع��ن الهيئ��ة عل��ى اأن يق��دم اأول تقري��ر يف مدة اأق�ساه��ا ع�س��رة اأيام عمل 
م��ن تاري��خ نف��اذ ه��ذه القواع��د يف 2016/06/30. ومم��ا اأثمرت به جه��ود الهيئة يف تطوي��ر بنيته��ا التحتي��ة االلكرتونية اأن تت��م عملية تقدمي 
من��اذج متابع��ة تطبي��ق حوكم��ة ال�س��ركات من خالل بواب��ة الهيئة االإلكرتوني��ة التي مت اإطالقها موؤخ��رًا عر موقعها االإلك��رتوين، حيث يتوافر 
يف البواب��ة نظ��ام)eGovernance( وال��ذي يتي��ح لل�س��ركات بع��د الت�س��جيل امل�س��بق في��ه اإمكاني��ة متابعة اإجراءات تق��دمي النم��وذج املعتمد 
وا�س��تكمال متطلبات��ه اإلكرتونياًّ واإرفاق م�س��تنداته. هذا وقد التزمت 199 �س��ركة من ال�س��ركات اخلا�سعة لقواعد احلوكم��ة بتقدمي النموذج 
ل تلك ال�س��ركات ما ن�س��بته 86% من ال�س��ركات اخلا�سعة لقواعد احلوكمة البالغ  املطلوب قبل انتهاء املهلة املقررة يف 2016/07/19، وت�س��كِّ
عدده��ا 231 �س��ركة، حي��ث تخلف��ت 32 �س��ركة عن تقدمي النموذج خالل تل��ك املهلة. كما لفتت الهيئة انتباه كافة الراغبني مبمار�س��ة ن�س��اط 
"مقي��م اأ�س��ول" ب�س��رورة التق��دم للهيئة بطلب ترخي�س اأن�س��طة اأوراق مالية وفقًا للنموذج املعتمد لهذا الن�س��اط والوارد يف امللحق رقم )5( 

من الكتاب اخلام���س )اأن�س��طة االأوراق املالية واالأ�س��خا�س امل�س��جلون( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�ساء هيئة 
اأ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالتهما، م��ع التاأكيد على عدم جواز قيام اأي �س��خ�س مبزاولة ن�س��اط "تق��ومي االأ�سول" ما 

مل يك��ن مكت��ب تدقي��ق، وذل��ك وفقا للمادة )11( من القانون رقم 1 ل�س��نة 2016 باإ�سدار قانون ال�س��ركات.

وق��ررت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال اإيق��اف التعام��ل بالبي��وع امل�س��تقبلية واالآجل من تاريخ 1 �س��بتمر 2016، كما ق��ررت باأنه يج��وز متديد اأو جتديد 
عق��ود البي��وع امل�س��تقبلية وعق��ود االآج��ل القائم��ة ملدة اأو م��دد مماثلة على اأال تتج��اوز مدة انتهاء تل��ك العقود تاري��خ 31 اأكتوبر 2017 يف اأي 
ح��ال م��ن االأح��وال اعتبارًا من تاريخ 1 �س��بتمر 2016. وكذلك ع��دم اإ�سدار اأو اإبرام اأي عقود خيارات جديدة تتجاوز ف��رتة انتهائها تاريخ 
31 اأكتوب��ر 2016. م��ع مراع��اة و�س��ع اآلي��ة حم��ددة ب�س��كل مبا�س��ر فيما بني مق��دم اخلدمة وبقي��ة االأطراف ذات ال�سل��ة للتعامل م��ع العقود 

القائم��ة الت��ي تنته��ي بح��د اأق�س��ى بتاريخ 29 دي�س��مر 2016.  كما اأ�سدرت هيئ��ة االأوراق املالية تعميما اإىل االأ�س��خا�س املرخ���س لهم فيما 
عدا �سناديق اال�س��تثمار للتاأكيد على �سرورة ت�س��ليم م�س��ودة البيانات املالية وتقرير مراقب احل�س��ابات للهيئة وعدم االإف�ساح عنها اإال بعد 
ت�س��لم كت��اب م��ن الهيئ��ة يفي��د اإحاط��ة الهيئة علما مب�سمونها وذل��ك على نحو ما يجرى علي��ه العمل منذ اإ�سدار الهيئ��ة للتعميم رقم )1 – ت 

اإ-ق ر – 2011(.

وا�س��تكملت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة توفي��ق اأو�ساع كاف��ة ال�سنادي��ق امل�سرح لها مبوج��ب املر�س��وم بقانون رقم 31 ل�س��نة 1990، وذلك 
م��ن خ��الل اإ�س��دار قرارها رقم 101 ل�س��نة 2016 ب�س��اأن توفيق اأو�ساع الدفعة االأخرية من ال�سناديق. وحددت هيئة اأ�س��واق امل��ال متطلبات 
راأ���س امل��ال ل�س��ركات الو�س��اطة ليعم��ل ب��ه اعتبارًا من تاريخ �سدوره. وق��د مت التاأكيد على ما جاء ب��ه من متطلبات بالقرار رقم )23( ل�س��نة 
2013 ملجل���س مفو�س��ي هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال بتعدي��ل القرار رقم )9( ل�س��نة 2011 ب�س��اأن متطلبات االأ�س��خا�س املرخ�س له��م ال�سادر بتاريخ 

2013/05/29. وحر�سًا من هيئة اأ�س��واق املال على اإعطاء الوقت الكايف ل�س��ركات الو�س��اطة امل�س��جلة ال�س��تيفاء متطلبات راأ���س املال، قامت 

باإ�سدار القرار رقم )32( ل�س��نة 2013 ب�س��اأن متطلبات راأ���س مال االأ�س��خا�س املرخ�س لهم بتاريخ 2013/10/01 والذي ن�س على اإعطاء 
تل��ك ال�س��ركات مهل��ة ث��الث �س��نوات ميالدي��ة م��ن تاريخ �س��دوره لتوفي��ق اأو�ساعهم ل�س��رط احلد االأدنى لراأ���س امل��ال املدفوع ال��الزم توفره 
للرتخي���س بالن�س��اط وا�س��تيفاء كاف��ة متطلب��ات الهيئ��ة به��ذا ال�س��اأن وال��ذي مت مبوجب��ه متديد تل��ك الفرتة اإىل ما يزيد عن خم�س��ة �س��نوات 
وذل��ك م��ن تاري��خ 2011/06/13 وفق��ًا للق��رار رق��م )9( ل�س��نة 2011 اإىل تاري��خ 2016/10/01 وفق��ًا للقرار رق��م )32( ل�س��نة 2013. وقد 
مت ت�سم��ني تل��ك املتطلب��ات يف الالئح��ة التنفيذي��ة اجلدي��دة لقانون الهيئ��ة كمتطلب اأ�سا�س��ي من متطلبات الرتخي�س ملزاولة ن�س��اط و�س��يط 
اأوراق مالي��ه م�س��جل يف بور�س��ة االأوراق املالية وفقًا للقرار رقم )72( ل�س��نة 2015 ملجل���س مفو�سي الهيئة ب�س��اأن اإ�سدار الالئح��ة التنفيذية 
للقان��ون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالته. وبع��د انق�ساء مهلة الثالثة �س��نوات 
املمنوح��ة ل�س��ركات الو�س��اطة امل�س��جلة والت��ي انته��ت بتاري��خ 1 اأكتوب��ر 2016، والت��ي منحته��ا هيئ��ة اأ�س��واق املال ل�س��ركات الو�س��اطة املالية 
امل�س��جلة ال�س��تيفاء �س��رط احل��د االأدن��ى من راأ���س امل��ال املدفوع، وال��وارد يف امللحق رقم )1( م��ن الكتاب اخلام���س )اأن�س��طة االأوراق املالية 
واالأ�س��خا�س امل�س��جلون( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة، واأك��دت الهيئة عل��ى حر�سها ال�س��ديد على القي��ام بالدور املطل��وب منها بتطبي��ق القوانني 
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واللوائ��ح املتعلق��ة بن�س��اط االأوراق املالي��ة، وحتقيق��ًا ملب��داأ العدالة و ال�س��فافية، نحيطكم علما باأن جمل���س مفو�سي هيئة اأ�س��واق املال قد قرر  
يف اجتماع��ه رق��م 32 ل�س��نة 2016 بتاري��خ 2016/09/27، عل��ى معاملة �س��ركات الو�س��اطة املالية امل�س��جلة يف بور�سة االأوراق املالية بح�س��ب 

التزامه��ا با�س��تيفاء متطلب احلد االأدنى لراأ���س املال.

كم��ا ا�س��تكملت هيئ��ة اأ�س��واق املال الكويتية توفيق اأو�ساع كافة �س��ركات اال�س��تثمار امل�س��جلة لدى بنك الكويت املرك��زي وفقًا للمادة رقم 162 
من القانون امل�س��ار اإليه، وذلك من خالل اإ�سدار قرارها رقم 133 ل�س��نة 2016 ب�س��اأن الت���رخي�س ل�س��ركات اال�س��تثمار التي قامت بتوفيق 
اأو�ساعه��ا وفق��ًا للقان��ون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالته.  وذك��رت الهيئة 
يف الوق��ت ذات��ه كاف��ة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم والذي��ن مل يقوموا بعد با�س��تكمال متطلب��ات التعديالت االأخرية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
والئحت��ه التنفيذي��ة وتعديالتهم��ا مبوع��د انته��اء الف��رتات االنتقالي��ة املح��ددة وفقًا الأح��كام البند رقم 24 و25 م��ن امللحق الثال��ث "االأحكام 
االنتقالي��ة" ال��واردة يف الق��رار رقم )72( ل�س��نة 2015 ب�س��اأن اإ�سدار الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وتعديالته. واأ�سدرت 
الهيئ��ة تعميم��ا دع��ت مبوجب��ه لالنتب��اه اإىل حك��م املادة رقم )42-3( من الكتاب ال�ساد���س ع�س��ر "مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب" 
م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالتهما مبوجب 
الق��رار رق��م )72( ل�س��نة 2015 ال�س��ادر بتاري��خ 2015/11/09 والت��ي اأوجب��ت عل��ى ال�س��خ�س املرخ�س ل��ه احلر�س والتدقي��ق يف عالقات 
العم��ل اأو العملي��ات م��ع عم��الء اأو موؤ�س�س��ات مالية م��ن دول ال تطبق اأو تطبق ب�س��كل غري كاٍف تو�سيات جمموع��ة العمل املايل. واإذا اأخطرت 
الهيئ��ة ال�س��خ�س املرخ���س ل��ه اأن تل��ك الدول��ة ال تطبق ب�س��كل كاٍف تو�سيات جمموع��ة العمل املايل، فاإن على ال�س��خ�س املرخ���س له اعتبار 
جمي��ع عالق��ات العم��ل والعملي��ات ال�س��ادرة عن تل��ك الدول من فئ��ة املخاطر العالية الت��ي ت�س��توجب تطبيق االجراءات املن�سو���س عليها يف 

املادة رقم )3-21(.

واتخ��ذ جمل���س مفو�س��ي هيئة اأ�س��واق املال الكويتية جمموعة م��ن القرارات املتعلقة بتنفي��ذ خطة الهيئة لتحويل مرفق �س��وق الكويت لالأوراق 
املالي��ة م��ن مرفق عام اإىل �س��ركة م�س��اهمة تدار وفقا لالآليات املتبع��ة يف اإدارة القطاع اخلا�س، حيث اأ�سدر قرارات ب�س������اأن اإلغاء ترخي�س 
�س��وق الكوي��ت ل��الأوراق املالي��ة وانته��اء العمل باملر�س��وم ال�س��ادر بتاري��خ 14 اأغ�سط���س 1983 بتنظيم �س��وق الكويت ل��الأوراق املالية، وقرار 
ب�س������اأن تعدي��ل نظ��ام �سم��ان عمليات الو�س��اطة، وقرار ب�س�������اأن الت���رخي�س ل�س��ركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية مبمار�س��ة ن�س��اط بور�سة 
اأوراق مالي��ة. كم��ا واف��ق املجل���س عل��ى اتفاقي��ة حتوي��ل مرف��ق البور�س��ة ونق��ل ملكي��ة اأ�س��ول املرف��ق املادي��ة واملعنوي��ة اإىل �س��ركة البور�سة، 
وذل��ك وفق��ا للتو�سي��ة ال�س��ادرة ع��ن اللجن��ة اال�ست�س��ارية امل�س��كلة مبوجب امل��ادة )156( من قان��ون الهيئة وموافق��ة جمل���س املفو�سني على 
تل��ك التو�سي��ة. واإن كان��ت عملي��ة حتوي��ل مرفق �س��وق الكويت لالأوراق املالية اإىل �س��ركة م�س��اهمة تعد مرحل��ة فا�سلة يف خط��ة حتويل مرفق 

البور�س��ة اإال اأنه��ا تع��د – ف�سال عن ذلك -  ال�س��ابقة االأوىل م��ن نوعها بدولة الكوي��ت لتحويل املرافق العام��ة للقطاع اخلا�س.

ويف م�سر، ن�س��رت الوقائع امل�سرية قراري جمل���س اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية رقم 81 ل�س��نة 2016 ب�س��اأن �سوابط قيد االأ�س��خا�س 
غ��ري امل�سري��ني يف ج��دول خ��راء التقيي��م العق��اري بالهيئ��ة، والق��رار رق��م 82 ل�س��نة 2016 ب�س��اأن �سوابط قي��د �س��ركات التقيي��م العقاري 
بج��داول الهيئ��ة، وعل��ى اأن يعمل بكل منها يف اليوم التايل لتاريخ الن�س��ر. وت�س��رتط ال�سوابط اأن تكون �س��ركة م�س��اهمة م�سرية وان يت�سمن 
جمال عملها مزاولة ن�س��اط التقييم العقاري وعلى اأال تتعار�س اأي اأن�س��طة اأخرى لل�س��ركة مع ن�س��اط التقييم العقاري. كما ن�ست ال�سوابط 
اأن يت�سم��ن جمل���س اإدارة ال�س��ركة ع�س��و م�سري على االأق��ل واأن يكون الع�سو املنتدب م��ن املقيدين بجدول خراء التقيي��م العقاري بالهيئة. 
وت�سمن��ت كذل��ك اأن يت�سم��ن فري��ق العم��ل بال�س��ركة خبريي��ن يف التقيي��م العق��اري عل��ى االأق��ل من املقيدي��ن بج��داول الهيئة" م��ن �سمنهم 

الع�س��و املنت��دب - على اأن يك��ون اأحدهما على االأقل م�سري اجلن�س��ية.

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة الأول م��رة �سواب��ط تنظ��م املواق��ع االلكرتونية عل��ى �س��بكة املعلوم��ات الدولية - االنرتن��ت - التابعة 
ل��كل م��ن �س��ركات التاأم��ني وو�س��طاء التاأمني واإع��ادة التاأمني. وياأتي ذل��ك حر�سًا م��ن الهيئة عل��ى مو�سوعية البيان��ات املعرو�سة والر�س��ائل 
الت�س��ويقية املوجه��ة للمتعامل��ني، ا�س��تهدافًا حلمايته��م م��ن خالل جتنب ما قد يك��ون منقو�سًا اأو غري دقيق اأو م�سل��اًل وذلك من خالل التاأكد 
م��ن �س��المتها واتفاقه��ا م��ع االأع��راف املعمول بها يف �س��وق التاأمني واأح��كام الت�س��ريعات املنظمة ل��ه. وطرحت الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية 
م�س��روع اأول معاي��ري م�سري��ة للتقيي��م امل��ايل للمن�س��اآت للح��وار والت�س��اور ب�س��اأنها م��ع اجلمعي��ات العامل��ة يف جم��ال �س��وق امل��ال واال�س��تثمار 
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والتحلي��ل امل��ايل كم��ا ن�س��رته على موقعها على االنرتنت الإتاحة الفر�سة الأك��ر عدد من املتخ�س�سني الإبداء مقرتحاته��م ومالحظاتهم عليه، 
متهي��دًا الإ�س��داره بق��رار من جمل���س اإدارة الهيئ��ة. وت�سمن امل�س��روع معيارًا خا�سًا بقواعد ال�س��لوك املهني واال�س��تقالل والكف��اءة املهنية ملن 
يق��وم بالتقيي��م. كم��ا ت�سمن امل�س��روع معي��ارًا ملنهجية وطرق التقييم املايل حي��ث توجد عدة مفاهي��م للقيمة فهناك القيم��ة العادلة، والقيمة 
العادل��ة املحا�س��بية والقيم��ة ال�س��وقية والقيم��ة اال�س��تثمارية، وقيم��ة الت�سفي��ة.  كما اأ�س��درت الهيئة العام��ة للرقابة املالية ع�س��رة تراخي�س 
جديدة جلمعيات اأهلية ملمار�س��ة ن�س��اط التمويل متناهي ال�سغر كما وافقت على فتح �س��بعة فروع جديدة ل�س��ركات متار���س الن�س��اط، لي�سل 

بذل��ك اإجم��ايل اجلهات املرخ�س لها مبمار�س��ة ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغر اإىل 728 من �سمنها 3 �س��ركات.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قامت هيئات االوراق املالية العربية باتخاذ عدد من قرارات االنفاذ خالل عام 2016، حيث قامت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع بن�س��ر على 
موقعه��ا االإلك��رتوين ع��ددًا من التو�سيحات ب�س��اأن "�سوابط ن�س��ر اأ�س��ماء املخالفني لقانون واأنظم��ة الهيئة"، حيث ا�س��تمل القرار على حتديد 
�سالحي��ات جه��ات اتخ��اذ قرار الن�س��ر الذي �س��يت�سمن اأ�س��م ال�س��خ�س املخالف، ومرك��زه الوظيفي- �سفت��ه- ونبذة عن املخالف��ة املرتكبة، 
وكذل��ك اجل��زاء املوق��ع �س��ده، واأو�سحت الهيئة اأن الق��رار راعى وجوب التزام الهيئ��ة مبدة التظل��م املمنوحة لل�س��خ�س املُخالف، اإذ لن يتم 
الن�س��ر اإال بع��د انق�س��اء تل��ك امل��دة اأو اإخط��ار املخالف بالقرار ال�س��ادر يف التظلم املقدم منه )ح�س��ب االأحوال(. كذلك حدد القرار و�س��يلة 

الن�س��ر التي �س��يتم من خاللها ن�س��ر اال�س��م على اأنها املوقع االإلكرتوين للهيئة.

ويف ال�س��عودية، األزم��ت هيئ��ة ال�س��وق املالية تطبيق معايري املحا�س��بة الدولية لل�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية ابتداء من 2017/01/01. 
وانطالق��ا م��ن دور هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة يف تنظي��م ومراقب��ة اأعم��ال ون�س��اطات اجله��ات اخلا�سع��ة لرقابته��ا واإ�س��رافها وتنظي��م ومراقب��ة 
االإف�س��اح الكام��ل ع��ن املعلوم��ات املتعلق��ة باالأوراق املالي��ة واجلهات امل�سدرة له��ا، ومن اأجل التحقق من قيام ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق 
املالي��ة باإع��داد القوائ��م املالي��ة وفق��ًا ملعاي��ري املحا�س��بة الدولية قب��ل تاريخ ا�س��تحقاقها، وم��دى التزامه��ا بخطة التح��ول للمعايري املحا�س��بة 
الدولي��ة، اأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ن �س��دور قرار جمل���س الهيئ��ة املت�سمن اإلزام ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة باالإف�ساح على 
مراح��ل ع��ن مواكبته��م للتح��ول ملعاي��ري املحا�س��بة الدولي��ة. وت�سم��ن ق��رار جمل���س الهيئة اأي�س��ًا اأن للهيئ��ة طل��ب اأي اإف�ساح��ات اإ�سافية من 

ال�س��ركات املدرج��ة ترى �سرورته��ا وتكون متعلقة بخط��ة التحول ملعايري املحا�س��بة الدولية. 

وق��رر جمل���س الهيئ��ة اإحال��ة عدد من امل�س��تبه بهم يف خمالف��ة املادة التا�س��عة واالأربعني من نظام ال�س��وق املالية اإىل هيئ��ة التحقيق واالدعاء 
الع��ام بحك��م االخت�سا���س للتحقي��ق واالدع��اء الع��ام فيه��ا ح�س��ب االإج��راءات النظامي��ة وذل��ك لال�س��تباه بقيامه��م باأعم��ال اأدت اإىل اإيجاد 
انطب��اع غ��ري �سحي��ح وم�سل��ل يف �س��اأن قيم��ة الورق��ة املالية ل�س��ركة وقاي��ة للتاأمني واإع��ادة التاأم��ني التكافلي. كما ق��رر املجل���س اإقامة دعوى 
منف�سل��ة عل��ى عدد من اأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة اأم��ام جلنة الف�سل يف منازع��ات االأوراق املالية، ملخالفته��م الفقرة الفرعية )2( من 
الفقرة )ب( من املادة العا�س��رة من الئحة حوكمة ال�س��ركات واملادة الرابعة واالأربعني من قواعد الت�س��جيل واالإدراج وذلك لعدم التزامهم 
بالوظائ��ف االأ�سا�س��ية ملجل���س االإدارة بالتاأك��د م��ن �س��المة االأنظمة املالية واملحا�س��بية لل�س��ركة، وع��دم تنفي��ذ واجباتهم مبا يحق��ق م�سلحة 
ال�س��ركة. وبهذا توؤكد الهيئة على اأهمية التزام اأع�ساء جمال���س اإدارة ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية، وكبار تنفيذيها، وامل�س��اركني يف 

ال�س��وق كافة بنظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية.

كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية عن �س��دور قرار جمل���س الهيئ��ة املت�سمن اإلزام ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية با�س��تخدام 
خي��ار من��وذج التكلف��ة لقيا���س العق��ارات، واالآالت واملع��دات والعق��ارات اال�س��تثمارية واالأ�سول غ��ري امللمو�س��ة عند تطبي��ق معايري املحا�س��بة 
الدولي��ة مل��دة ث��الث �س��نوات ابت��داًء من تاري��خ تطبيقها، م��ع االلت��زام مبتطلبات االف�ساح ال��واردة يف معايري املحا�س��بة الدولي��ة املعتمدة يف 
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية الت��ي توجب اأو ت�س��جع عل��ى االف�ساح عن القيم��ة العادلة �سمن االي�ساحات ح��ول القوائم املالية. و�س��تقوم الهيئة 
بدرا�س��ة م��دى منا�س��بة اال�س��تمرار يف تقري��ر ا�س��تخدام ه��ذا النم��وذج عن��د انته��اء هذه امل��دة اأو منا�س��بة ال�س��ماح با�س��تخدام خيار منوذج 

التقييم. العادلة/اإع��ادة  القيمة 

ويف الع��راق، ق��ررت الهيئ��ة خ��الل ع��ام 2016 ايقاف اأ�س��هم عدد من ال�س��ركات ع��ن التداول يف �س��وق العراق ل��الأوراق املالية ا�س��تنادا اىل 
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تعليم��ات الهيئ��ة بالنظ��ر لعدم اأيفاء ال�س��ركات املدرج��ة مبتطلبات االف�ساح امل��ايل وتزويد الهيئ��ة بالبيانات املالية.

ويف ُعم��ان، اأحال��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال اربع��ا من ال�س��ركات العاملة يف جم��ال االوراق املالي��ة اإىل دائ��رة التحقيق واالإنف��اذ بالهيئة، 
عل��ى اإث��ر ع��دم التزامه��ا بال�سواب��ط املن�سو���س عليها يف قانون �س��وق راأ���س املال والئحت��ه التنفيذي��ة املحددة لالأن�س��طة التي متار�س��ها هذه 
ال�س��ركات، وع��دم تنفيذه��ا لتوجيه��ات الهيئة املتعلقة بالت�س��هيالت املالية املقدمة للعم��الء. وكانت الهيئة قد وجهت جميع ال�س��ركات العاملة 
يف جم��ال االأوراق املالي��ة املرخ�س��ة بن�س��اط الو�س��اطة بت�س��وية مديوني��ات العم��الء يف موع��د اأق�س��اه 30 يوني��و 2016، حيث يج��ب اأن تقدم 
الت�س��هيالت املالي��ة �سمن اإطار ن�س��اط التمويل الهام�س��ي، وال��ذي مت تعديل ال�سوابط اخلا�سة به موؤخرا لت�س��هيل عملي��ة تطبيقه، ناهيك عن 
�س��المة ومتان��ة امل��الءة املالي��ة لالأن�س��طة التي متار�س��ها هذه ال�س��ركات. واأ�س��درت الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال اأربعة ق��رارات تاأديبية بفر�س 

غرام��ة مالي��ة على اأربع �س��ركات �سما�س��رة التاأمني؛ وذل��ك ملخالفتها اأحكام املادة )17( من الئح��ة تنظيم اأعمال �سما�س��رة التاأمني.

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد ع��ام 2016 ن�س��اطا ملحوظ��ا م��ن قب��ل هيئات الرقاب��ة العربية يف جم��ال التعلي��م والتوعية، فق��د نظم��ت هيئة االأوراق املالي��ة االأردنية 
بالتعاون مع جمعية املحا�س��بني القانونيني االأردنيني ندوة تدريبية حول” معيار التقرير املايل الدويل اجلديد رقم )16( املتعلق باالإيجارات" 
به��دف اط��الع امل�س��اركني عل��ى اأب��رز التغيريات التي ط��راأت على ط��رق املعاجلة املالي��ة لبند االإيج��ارات عند اإع��داد امليزاني��ات ومراجعتها 
وتدقيقه��ا. ونظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة ور�س��ة عم��ل ح��ول مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب يف قط��اع االأوراق املالي��ة بالتعاون مع 
منظم��ة اخلدم��ات املالي��ة التطوعي��ة  Financial Services Volunteer Corps FSVC. ومت خ��الل الور�س��ة التط��رق اإىل ح��االت عملي��ة 
بح�س��ور موظف��ني م��ن خمتلف دوائ��ر الهيئة، وموظفني من مركز االإي��داع وبور�سة عمان، باالإ�سافة اإىل االلتقاء بعدد من م�س��وؤويل االإخطار 
يف اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة واإ�س��رافها )بور�سة عمان، مركز اإيداع االأوراق املالية، ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة امل�سدرة لالأوراق 
املالي��ة، �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة املرخ�س��ة، معتم��دي امله��ن املالي��ة املرخ�س��ني، احلفظ االأم��ني، �سناديق اال�س��تثمار امل�س��رتك و�س��ركات 
اال�س��تثمار(. وعق��دت هيئ��ة االأوراق املالي��ة ور�س��ة عم��ل متخ�س�س��ة لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�س��ركات اخلدم��ات املالية، وذل��ك لبحث 

م�س��روعي تعليم��ات اإقرا���س واقرتا���س االأوراق املالية والبيع على املك�س��وف، وتعليم��ات اإي�ساالت اإيداع االأوراق املالية. 

كم��ا نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة يف مقره��ا دورة تدريبي��ة حت��ت عن��وان "تطبيق معاي��ري التدقي��ق الدولي��ة املتعلقة بتقري��ر مدققي 
احل�س��ابات حول ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املايل"  ومب�س��اركة اأكرث من 31 متخ�س�سًا يف تدقيق احل�س��ابات. ونظمت هيئة االأوراق املالية 
بالتع��اون م��ع البن��ك االأوروب��ي الإع��ادة االإعم��ار والتنمي��ة EBRD  ور�س��ة عمل حتت عن��وان " نحو خارط��ة طريق للنهو�س ب�س��وق راأ���س املال 
الوطن��ي ". وي�س��ار اإىل اأن ه��ذا امل�س��روع مت اإع��داده يف �س��وء طلب هيئ��ة االأوراق املالية امل�س��اعدة الفنية من البنك حي��ث مت اإعداد اخلارطة 

و�س��يتم تطبيقها على مدار اخلم���س �س��نوات املقبلة.

ويف االإم��ارات، نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع االأوىل برناجم��ًا تدريبي��ًا اإقليميًا بالتع��اون مع هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة االأمريكية 
حي��ث مت تنفي��ذ الرنام��ج- ال��ذي �س��اهم يف ت�سميم��ه خ��راء من اجلهت��ني باإ�س��راف مركز التدري��ب- بهدف تبادل اأف�سل املمار�س��ات ف���ي 
جم��ال تطوي��ر اأ�س��واق االأوراق املالي��ة وتنظيمه��ا، م��ن خ��الل ط��رح ومناق�س��ة الق�ساي��ا املختلف��ة التي تواجهه��ا اجله��ات التنظيمية ودرا�س��ة 
انعكا�س��اتها عل��ى املعام��الت اال�س��تثمارية املالي��ة م��ن وجهت��ي النظ��ر املحلي��ة والدولي��ة. وياأت��ي تنظي��م الرنام��ج التدريبي ال��ذي عقد حتت 
عن��وان "االبت��كار واأف�س��ل املمار�س��ات املتبع��ة ف���ي تنظي��م اأ�س��واق االأوراق املالي��ة" متا�س��يًا مع االلت��زام الذي قطعت��ه حكومة دول��ة االإمارات 

العربي��ة املتح��دة جت��اه تعزيز روؤيته��ا لالبتكار وتطوير االأداء وفق��ًا الأف�سل املمار�س��ات العاملية املتبعة.

ونظمت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع ور�س��ة عمل تدريبية الإعداد موؤ�س��رات االأداء اال�س��رتاتيجية، و�سارك يف الور�س��ة موظفو الفئة االإ�سرافية 
بالهيئ��ة م��ن مدي��ري اإدارات الهيئ��ة والوح��دات وروؤ�س��اء االأق�س��ام. ناق�س��ت ور�س��ة العم��ل ع��دة مو�سوع��ات �سم��ت االإط��ار الع��ام للتخطيط 
اال�س��رتاتيجي للهيئة، ونتائج حتليل مدخالت اال�س��رتاتيجية، ومالمح اخلطة اال�س��رتاتيجية 2017-2021، وموؤ�س��رات االأداء اال�س��رتاتيجية 
، كم��ا ت�سمن��ت كذل��ك عر�س��ًا تو�سيحي��ًا ع��ن موؤ�س��رات ال�س��عادة، واأنواع االبت��كار ومعايريه.  كما ا�س��تملت الور�س��ة تدريب��ات عملية ومناذج 

تطبيقي��ة ملنهجية اإعداد موؤ�س��رات االأداء اال�س��رتاتيجية. 
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ووقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع وغرف��ة جتارة و�سناعة راأ���س اخليمة مذك��رة تفاهم من اأجل تب��ادل اخلرات وتعزي��ز التعاون املتبادل 
يف جم��ال التدري��ب والتطوي��ر املهن��ي باأ�س��واق امل��ال و�سناعة اخلدم��ات املالية مب��ا ي�س��هم يف التنمية املحلية. وحت��دد مذكرة التفاهم اأ�س���س 
التعاون املتبادل بني اجلانبني بهدف االرتقاء مب�ستوى معايري حوكمة ال�سركات، وتطوير قدرات جمال�س االإدارة ف���ي دولة االإمارات العربية 
املتح��دة، وتعزي��ز التع��اون يف جم��االت التوعي��ة باأف�سل املمار�س��ات املتبعة ف���يما يتعلق مبعاي��ري حوكمة ال�س��ركات، والتدري��ب والتثقيف. كما 
واف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة عل��ى طرح برنام��ج "الرقابة املالي��ة لقيادات امل�س��تقبل" املخ�س���س ملوظف��ي الهيئة، وذلك يف اإطار خط��ة لتمكني 
قي��ادات ال�س��ف الث��اين والثال��ث م��ن الكف��اءات املواطنة بقط��اع االأوراق املالي��ة. يركز الرنامج عل��ى التدري��ب العملي كم��ا يت�سمن وحدات 

تدريبي��ة اأخرى خا�سة باالإر�س��اد الوظيفي.

ونظم مركز هيئة االأوراق املالية وال�س��لع للتدريب ور�س��ة عمل تناولت ال�س��وق االأويل وطرق الطرح العام، �س��ارك يف تقدمي فعاليات الور�س��ة 
خراء من كل من �س��وق دبي املايل وبنك "اإت���س اإ���س بي �س��ي".كما عقد جمل���س اأمناء مركز التدريب بهيئة االأوراق املالية وال�س��لع اجتماعًا 
مت خالل��ه مناق�س��ة اأه��م التط��ورات عل��ى �سعي��د برامج التاأهي��ل املهني وتدريب العاملني يف االأ�س��واق االأوراق املالية. وق��د مت خالل االجتماع 
اعتم��اد حمتوي��ات الرنام��ج ال��ذي تطرح��ه الهيئ��ة للح�س��ول �س��هادة "التحكي��م يف االوراق املالي��ة"؛ حيث مت��ت اإ�سافة عدة حم��اور جديدة 
للرنام��ج. و�س��اركت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع يف فعالي��ات اأ�س��بوع االإم��ارات لالبتكار؛ وب��داأت فعاليات الي��وم االأول من اأ�س��بوع االبتكار 
بالهيئ��ة بجل�س��ة مت تخ�سي�سه��ا "للق��راءة يف جم��ال االبتكار"؛ حيث ا�س��تعر�س امل�س��اركون يف اجلل�س��ة جمموعة من اأبرز الكت��ب العاملية التي 
تناول��ت مو�س��وع االبت��كار، يف ح�س��ور االإدارة العلي��ا للهيئة، و�ُس��مح للح�سور مبناق�س��ة العرو���س التقدميية للم�س��اركني يف اجلل�س��ة والتعقيب 
عليه��ا.  كم��ا تتن��اول الفعالي��ات مو�سوع تكنولوجي��ا التعامالت الرقمية block chain وتطبيقاتها يف �س��وق االأوراق املالية، اإ�سافة اإىل تقدمي 

.FinTec  عرو���س تتن��اول مو�سوع التقني��ات املتطورة يف القطاع املايل

تنظي��م عملي��ات  ويف اجلزائ��ر، عق��دت جلن��ة 
البور�س��ة ومراقبته��ا اجلزائري��ة دورة تدريبية 
املالي��ة”.  املخاط��ر  اإدارة  “اأ�سا�س��يات  ح��ول 
كم��ا �س��اركت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة 
نظمته��ا  الت��ي  املحا�س��رة  يف  ومراقبته��ا 
بور�س��ة اجلزائ��ر بالتع��اون م��ع غرف��ة التجارة 
يف  اجلزائ��ر  بور�س��ة  دور  ح��ول  وال�سناع��ة 
الراهن��ة  االقت�سادي��ة  التحدي��ات  مواجه��ة 
وذلك مب�س��اركة عدد من الهي��اكل االقت�سادية 
كم��ا  واملهتم��ني.  البن��وك  وم��دراء  والتجاري��ة، 
و  البور�س��ة  عملي��ات  تنظي��م  جلن��ة  نظم��ت 
مراقبته��ا، حتت رعاية وزارة املالية و بالتعاون 
م��ع الوكال��ة الياباني��ة للتع��اون ال��دويل، ملتقى 
يف  للمخت�س��ني  وج��ه  املالي��ة”  ال�س��وق   ” ح��ول 

ال�س��وق املالي��ة اجلزائري��ة. ومت خ��الل ه��ذا امللتقى تق��دمي التجرب��ة اليابانية يف جمال تطوير ال�س��وق املالي��ة، والتطرق اإىل مو�سوع تاأ�سي���س 
منوذج مرجعي لتطوير ال�س��وق املالية اجلزائرية، اإ�سافة اإىل مناق�س��ة ترقية و�س��طاء ال�س��وق وال�س��عي نحو اإقامة �سوق تناف�س��ية يعتمد عليها. 
واأطلق��ت جلن��ة تنظي��م  عملي��ات البور�س��ة  ومراقبتها بالتعاون مع معه��د التكوين امل�سريف مبقر معهد  IFB الدورة الرابع��ة للتكوين اخلا�س 
بتاأهي��ل مهني��و ال�س��وق املالي��ة. وينظم هذا التدريب، الذي يعد من  املتطلبات التنظيمية ملمار�س��ة اأن�س��طة الو�س��اطة و ما�س��ك احل�س��اب، من 

طرف معه��د التكوين امل�سريف.

ويف ال�س��عودية، �س��در قرار جمل���س الهيئة ب�س��اأن اعتم��اد الوثيقة املُحدثة لالأ�س��ئلة ال�س��ائعة اخلا�سة بالقواعد املنظمة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات 
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املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأ�س��هم املدرج��ة )"الوثيق��ة"(، والت��ي تت�سم��ن اإجابات على االأ�س��ئلة ال�س��ائعة الت��ي وردت بعد اعتم��اد القواعد 
املنظم��ة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبي��ة املوؤهل��ة يف االأ�س��هم املدرج��ة )القواع��د( ونظمت هيئة ال�س��وق املالي��ة ممثلة يف وكال��ة الهيئة 
ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق حلق��ة عم��ل ل�س��رح ال�س��لوكيات املخالف��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية واآلي��ة الرقاب��ة عل��ى الت��داوالت، باالإ�ساف��ة اإىل دور 
ال�س��خ�س املرخ���س ل��ه يف ه��ذا اجلان��ب، وذل��ك يف مق��ر الهيئ��ة يف الريا���س.  وح�س��ر احللق��ة عدد م��ن ممثلي االأ�س��خا�س املرخ���س لهم، 
وحتدي��دًا م��ن اإدارتي االلتزام والو�س��اطة. ومت خالل احللقة تق��دمي عر�س تعريفي عن النظام الرقابي املخت�س مبراقبة التداوالت يف �س��وق 
االأ�س��هم ال�س��عودية "�سمارت���س" SMARTS م��ع �س��رح ال�س��لوكيات املخالف��ة لنظ��ام هيئة ال�س��وق املالي��ة ولوائحه��ا التنفيذية. كما مت ت�س��ليط 

ال�س��وء عل��ى دور ال�س��خ�س املرخ�س له يف م��ا يتعلق بالتزام��ه بالنظام واللوائح.

ونظم��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة حلقتي عمل ل�س��رح االلتزامات امل�س��تمرة عل��ى مديري ال�سناديق ال��واردة يف الئحة �سناديق اال�س��تثمار املعدلة 
يف مق��ر الهيئ��ة بالريا���س، بح�س��ور ع��دد م��ن ممثلي االأ�س��خا�س املرخ���س لهم. ومت خالل احللق��ة ت�س��ليط ال�سوء على �س��رح االختالف بني 
االلتزامات امل�س��تمرة يف الئحة �سناديق اال�س��تثمار احلالية والالئحة املعدلة وذلك تزامنًا مع بدء العمل بالئحة �سناديق اال�س��تثمار املعدلة 
املتوق��ع يف 2016/11/06. و�س��تقوم الهيئ��ة بعق��د حلق��ات عم��ل مماثل��ة لتغطي��ة كافة جوانب االلت��زام الواردة يف الئح��ة �سناديق اال�س��تثمار 

املعدلة.

واأ�س��درت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ن�س��رة توعوي��ة للتعريف ب� )الت��داول بناء على معلوم��ات داخلية( الذي يعد ن�س��اطا حمظ��ورا وفقا للمادة 50 
م��ن نظ��ام ال�س��وق املالي��ة وكذل��ك للوائ��ح والقواع��د ال�سادرة م��ن الهيئ��ة، وحتديدا الئحة )�س��لوكيات ال�س��وق(. وحتت��وي الن�س��رة املتوافرة 
عل��ى املوق��ع االإلك��رتوين للهيئ��ة، اأمثل��ة للت��داول بن��اء عل��ى معلوم��ات داخلي��ة، ودور الهيئ��ة يف الت�سدي له��ذه املمار�س��ة، اإىل جان��ب ن�سائح 
ا�سرت�س��ادية لل�س��ركات لغر���س حماي��ة معلوماتها الداخلية من الت�س��رب، ومن بني ذلك �سرورة اإعداد ال�س��ركة �سيا�س��ات واإجراءات داخلية 
مكتوب��ة تكف��ل حماي��ة املعلوم��ات الداخلي��ة م��ن الت�س��رب والعم��ل عل��ى تطبيقها وحتديثه��ا ب�س��كل دوري، وكذلك ح�س��ر االأ�س��خا�س املطلعني 
بقائم��ة والعم��ل عل��ى  تقلي���س عددهم قدر االإم��كان اإ�سافة اإىل جوانب اأخرى تتعل��ق بتقنية املعلومات، التوعية والتدريب امل�س��تمر، احلواجز 

الداخلي��ة لالإدارات واتفاقي��ات احلفاظ على �س��رية املعلومات الداخلية.

�س��هر  خ��الل  ال�س��عودية  املالي��ة  ال�س��وق  هيئ��ة  ونظم��ت 
13 حلق��ة عم��ل يف الريا���س وج��دة واخل��ر،   دي�س��مر 
الأع�س��اء  النظامي��ة  والواجب��ات  )امل�س��وؤوليات  بعن��وان 
الت��ي   احللق��ات  ه��ذه  وته��دف  االإدارة(.  جمال���س 
اأع�س��اء  م��ن  �س��خ�س   300 ح�سوره��ا  ع��دد  �س��يتجاوز 
جمال���س االإدارة وعدد من كبار التنفيذين يف ال�س��ركات 
املدرج��ة، اإىل رف��ع م�س��توى الوعي لدى اأع�ساء جمال���س 
م�س��اعي  م��ع  ومتا�س��يا  املدرج��ة،  وال�س��ركات  االإدارة 
اأف�س��ل املمار�س��ات يف جم��ال احلوكم��ة  الهيئ��ة الإر�س��اء 
املالي��ة.  ال�س��وق  امل�س��اهمة املدرج��ة يف  ال�س��ركات  ل��دى 
ونظم��ت هيئة ال�س��وق املالي��ة بالتعاون م��ع البنك الدويل 

موؤمتر حتت عنوان )�س��وق ال�سكوك – التحديات والفر�س( ومت خالل جل�س��ات املوؤمتر مناق�س��ة التحديات التي تواجه اأ�س��واق ال�سكوك يف 
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ب�س��كل خا���س، ودول جمل���س التعاون اخلليجي ب�س��كل عام، واآليات و�س��بل تطوير االأ�س��واق املالية يف دول املنطقة، 
مب��ا ينعك���س عل��ى تطوير اأ�س��واق اأدوات الدين بحيث تكون ق��ادرة على توفري التمويالت الالزم��ة للقطاعني اخلا�س والعام، وكذلك مناق�س��ة 
حمف��زات الطل��ب على اأدوات الدين االإ�س��المية. و�س��يتناول املوؤمتر اأبرز التجارب  واملمار�س��ات الدولي��ة واإمكانية اال�س��تفادة منها يف تطوير 
�س��وق اأدوات الدين املحلية. وتناول املوؤمتر خالل اخلم���س جل�س��ات التي �س��ارك فيها م�س��وؤولني حكوميني وممثلني عن البنك الدويل والقطاع 
اخلا���س واالقت�سادي��ني واملالي��ني وال�س��ركاء يف ال�س��وق املالي��ة، مقومات اأ�س��واق ال�سك��وك، ديناميكيات اأ�س��واق ال�سكوك، كيفي��ة خلق بيئة 

فعال��ة ل�س��وق ال�سكوك، امل�س��ائل التنظيمية واحلوكمة يف �س��وق ال�سكوك، ودور اأ�س��واق الدي��ن يف النمو االقت�سادي.
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كما عقدت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية ور���س عمل بعنوان )معايري املحا�س��بة الدولية(. وياأتي تنظيم ور���س العمل هذه ا�س��تمرارًا مل�س��اعي 
الهيئ��ة يف رف��ع م�س��توى اال�س��تعداد ل��دى ال�س��ركات املدرج��ة لتطبي��ق معاي��ري املحا�س��بة الدولية املعتم��دة من جمل���س اإدارة الهيئة ال�س��عودية 
للمحا�س��بني القانونيني ابتداًء من 2017/01/01. وقدمت ور���س العمل جمموعة من اال�ست�س��اريني ذوي اخلرة يف معايري املحا�س��بة الدولية 
مب�س��اركة من بع�س املدراء املاليني واملحا�س��بني لدى ال�س��ركات املدرجة، وت�س��مل ور���س العمل جميع قطاعات ال�س��وق املالية وتركز كل ور�س��ة 
ب�س��كل منف�سل على اأبرز االأمور اجلوهرية ملعايري املحا�س��بة الدولية ذات العالقة بالقطاع. كما تطرقت ور���س العمل اإىل عدد من املوا�سيع 
ت�س��مل: تطبي��ق معاي��ري املحا�س��بة الدولي��ة الأول مرة، ومعيار االإي��رادات من العقود مع العم��الء، ومعيار العق��ارات واالآالت واملعدات، ومعيار 
عقود االإيجار، ومنوذج ال�س��يطرة والرتتيبات امل�س��رتكة، وتاأثري التحول اإىل املعايري  الدولية على االأن�س��طة االخرى داخل املن�س��اأة مثل تقنية 

املعلوم��ات واملوارد الب�س��رية وامل�س��رتيات والتعاقد واملوازنات امل�س��تقبلية.

ويف �س��وريا، نظم��ت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية بالتع��اون م��ع اجلامع��ة العربي��ة الدولية اخلا�سة )AIU(  ور�س��ة عم��ل بعنوان 
"الدخ��ول اإىل ع��امل اال�س��تثمار يف االأوراق املالي��ة"،  مت  خالله��ا تق��دمي 3 حما�س��رات ح��ول االإج��راءات الرقابية وحماي��ة امل�س��تثمر، واآليات 
الت��داول والرقاب��ة يف �س��وق دم�س��ق، باالإ�ساف��ة اإىل دور �س��ركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالية- رابط��ة �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية 
 Learn about " ال�س��ورية. كم��ا نظم��ت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية بالتعاون مع اجلامعة ال�س��ورية اخلا�سة ور�س��ة عمل بعنوان
financial investment in Syria" بتاريخ 9-2016/04/10 يف مقر كلية اإدارة االأعمال يف اجلامعة وقد تنوعت املحا�سرات خالل الور�س��ة 

حي��ث مت تق��دمي ث��الث حما�س��رات ح��ول االإج��راءات الرقابي��ة وحماي��ة امل�س��تثمر وخط��وات واآلية التداول يف �س��وق دم�س��ق ل��الأوراق املالية، 
اإ�ساف��ة اإىل دور �س��ركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالية. وتاأتي م�س��اركة الهيئ��ة انطالقًا من اأهدافها يف ن�س��ر التوعية باأهمية االأ�س��واق املالية 

ودور الهيئ��ة يف حماية امل�س��تثمرين

ويف ُعم��ان، نظم��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ل�س��لطنة ُعم��ان، برناجمًا تدريبي��ًا للكوادر الوطني��ة العاملة يف �س��ركات التاأمني حول املهارات 
القيادية والتي مت تقدميها من قبل جامعة كوينز الكندية مب�س��اركة 30 موظفا عمانيا يتقلدون منا�سب وظيفية يف االإدارة الو�س��طى واالإدارة 
العليا يف �س��ركات التاأمني العاملة. ونظمت الهيئة العامة ل�س��وق املال  احللقة االأوىل من �سل�س��لة الرنامج التدريبي  حول اأ�س��واق راأ���س املال 
والتاأم��ني واملق��رر تنظيم��ه خالل العام اجلاري ملوظفي الهيئة و�س��وق م�س��قط لالأوراق املالية و �س��ركة م�س��قط للمقا�سة واالإيداع  وي�س��تهدف 
الرنام��ج املوظف��ني اجل��دد املنت�س��بني خ��الل الف��رتة االأخ��رية للموؤ�س�س��ات الثالث، وذل��ك بغية  تعريفهم باأهمية �س��وق راأ���س امل��ال والتاأمني 

وطبيع��ة االأعم��ال وامل�س��وؤوليات التي تنفذها الدوائر االإ�س��رافية والت�س��ريعية اإىل جان��ب تو�سيح بع���س املفاهيم االقت�سادية والت�س��ريعية.

ونظ��م مرك��ز ُعمان للحوكمة واال�س��تدامة بالتعاون مع هيئة تنظيم االت�ساالت ور�س��ة عمل حول حوكمة املوؤ�س�س��ات واملب��ادئ التي تقوم عليها 
ت�س��تهدف االإدارة التنفيذية و�س��كرتارية جمل���س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت والتي �س��ارك فيها 40 متدرب مبقر الهيئة مبرتفعات املطار. 
وته��دف الور�س��ة اإىل تعري��ف املوظفني بالهيئة باأبرز املمار�س��ات االإدارية الر�س��يدة واآليات اال�س��تفادة من املبادئ التي تق��وم عليها احلوكمة 
يف تنظي��م عم��ل املوؤ�س�س��ات االإ�س��رافية والرقابي��ة وطريق��ة التعام��ل الواج��ب مراعاتها للجه��ات اخلا�سعة حت��ت رقابتها مبا ي�سم��ن لها بلوغ 
اأهدافه��ا واالرتق��اء مب�س��توى خدماتها. �س��هدت اأعمال الور�س��ة تفاعال من قبل امل�س��اركني ال �س��يما يف التدريب��ات العملية وطريق��ة تعاطيهم 

م��ع احل��االت التطبيقي��ة املعرو�سة للنقا���س يف الور�س��ة والتحديات التي تواجه ال�س��ركات يف تطبيق احلوكمة الر�س��يدة.

واأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال اأن الب��دء بتطبي��ق ميث��اق حوكم��ة ال�س��ركات اجلدي��د ب�س��كل اإلزام��ي عل��ى ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة 
وال�سنادي��ق اال�س��تثمارية �س��يكون يف �س��هر يولي��و الق��ادم، و�س��يقام ور�س��ة عم��ل متهي��دا ملرحل��ة التطبي��ق االإلزام��ي لبنود امليث��اق والذي من 
املق��رر اأن ي�س��ري يف �س��هر يولي��و الق��ادم كم��ا يتزام��ن تنظيمه��ا مع اق��رتاب موعد انعق��اد  اجتم��اع اجلمعي��ة العمومية لل�س��ركات امل�س��اهمة 
العام��ة والت��ي �ست�س��هد ع��دد منه��ا اإعادة ت�س��كيل جمال���س اإداراتها وهو ما ي�س��تدعي مراع��ات متطلبات امليث��اق يف بن��وده و�سياغته اجلديدة 

عند ت�س��كيل جمال�س��ها االإدارية واللج��ان التابعة لها.

ونظم��ت الهيئ��ة ور�س��ة عم��ل يف جم��ال كتاب��ة التقارير، وياأت��ي االهتمام  مبو�س��وع كتابة التقري��ر االداري��ة باعتبارها اأحد مه��ارات التوا�سل 
االإداري��ة االأ�سا�س��ية  ب��ني املوظ��ف واملدي��ر، وذل��ك �سم��ن اإط��ار اجله��ود املبذول��ة من قب��ل الهيئ��ة العامة ل�س��وق امل��ال ممثلة بدائ��رة املوارد 
الب�س��رية لتطوي��ر ق��درات املوظفني واك�س��ابهم املهارات االدارية االأ�سا�س��ية مبا يع��زز اأدوارهم ومهام اال�س��رافية والتنظيمية لقطاعي �س��وق 



37 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية36 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

راأ���س املال. كما نظم مكتب ديلويت اند ا�ستو���س لل�س��رق االأو�س��ط بالتعاون مع مركز عمان للحوكمة واال�س��تدامة ندوة توعوية مو�س��عة بعنوان 
"نح��و اأف�س��ل ممار�س��ات احلوكمة " وذلك يف اإطار التعديالت اجلديدة مليثاق عمل حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة وذل��ك متهيدا ملرحلة 

التطبي��ق والتي �س��تبداأ يف يوليو القادم.

ونظم��ت جمموع��ة ا�س��الميك فاينا���س نيوز )IFN( بالتعاون م��ع الهيئة العامة ل�س��وق املال وبنك نزوى الندوة احلوارية حول �س��وق خلدمات 
املالية االإ�س��المية يف عمان، وياأتي تنظيم الندوة متما�س��يا مع ا�س��رتاتيجية ومبادرات الهيئة العامة ل�س��وق املال الرامية للتوعية بالتطورات 
يف �س��وق التمويل االإ�س��المي. ونظمت الهيئة ور�س��ة عمل حول جتربة ال�سكوك يف ال�س��لطنة ت�س��تهدف موظفي الهيئة و�س��وق م�س��قط لالأوراق 
املالي��ة، وهدف��ت الور�س��ة اإىل تعري��ف املوظف��ني بالئح��ة ال�سك��وك وم��ا تت�سمن��ه م��ن بن��ود تنظيمي��ة بالقط��اع م��ع ا�س��تعرا�س جت��ارب ع��ن 

االإ�س��دارات االأخرية لل�سكوك يف ال�س��لطنة.

كم��ا نظ��م مرك��ز ُعم��ان للحوكم��ة واال�س��تدامة برناجم��ًا تدريبي��ًا بعن��وان "تنمي��ة وتفعي��ل دور اأع�س��اء جمل���س االإدارة" مت اإع��داده م��ن قب��ل 
قب��ل  موؤ�س�س��ة التموي��ل ال��دويل )IFC( التابع��ة للبن��ك ال��دويل ) WB ( والذي ي�س��تهدف اأع�ساء جمال���س اإدارة �س��ركات االمتي��از اخلا�سة 
واملتعاق��دة م��ع �س��ركة تنمي��ة نف��ط عم��ان وكبار القي��ادات التنفيذية يف ال�س��ركات.  وياأت��ي تنفيذ هذا الرنام��ج �سمن االتفاقي��ة املرمة بني 
املرك��ز و�س��ركة تنمي��ة نف��ط عم��ان الت��ي ت�سمن��ت اأن يق��وم املرك��ز بتنظي��م واإع��داد برام��ج متخ�س�س��ة يف مب��ادئ االإدارة الر�س��يدة الإدارة 
ال�س��ركة وال�س��ركات املتعاق��دة معه��ا. ونظم��ت الهيئة ور�س��ة عمل يف جم��ال ال�سبطي��ة الق�سائية قدمه��ا  خمت�سني من جه��از االدعاء العام، 
وياأت��ي اهتم��ام الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال مبو�سوع ال�سبطي��ة الق�سائية وال�سالحيات التي ميكن اأن ميار�س��ها ماأمور ال�سبطي��ة الق�سائية يف 

�س��بيل التحق��ق م��ن �س��المة املعامالت واالإجراءات املنف��ذة باعتبار اأن بع�س موظف��ي الهيئة يتمتع��ون ب�سفة ال�سبطي��ة الق�سائية.

و�سدر عن الهيئة العامة ل�س��وق املال الن�س��خة اجلديدة من مو�س��وعة الت�س��ريعات املنظمة لقطاعي �س��وق راأ���س املال والتاأمني والتي تت�سمن 
جمم��ل املرا�س��يم والقوان��ني واللوائ��ح والتعاميم املنظم��ة للقطاعني وذلك بع��د اإدراج التعديالت والتحديثات التي مت��ت منذ �سدور اال�سدار 

االأول يف عام 2006. 

ونظ��م مرك��ز ُعم��ان للحوكم��ة واال�س��تدامة برناجم��ا تدريبي��ا ح��ول تنمي��ة وتفعي��ل دور اأع�س��اء جمال���س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�س��ركة 
العمانية للتنمية واال�س��تثمار )اأومفي�س��ت( على مدى 4 اأيام متتالية، �س��ارك فيه رئي���س واأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة واإدارتها التنفيذية. 
كم��ا اأنه��ى  مرك��ز عم��ان للحوكمة واال�س��تدامة تنفيذ  �سل�س��لة  برامج تنمي��ة وتفعيل  اأع�ساء جمال���س االدارات واالدارات التنفيذية لعدد 51 

م�س��اركا من اأع�ساء جمال���س االدارات واالدارات التنفيذية ميثلون خم�س��ة �س��ركات اأهلية كرى.

امل��ال  راأ���س  �س��وق  هيئ��ة  ويف 
الفل�س��طينية، عق��دت هيئة �س��وق 
ور�س��ة  الفل�س��طينية  امل��ال  راأ���س 
عم��ل متخ�س�س��ة ح��ول املعاجل��ة 
التاأج��ري  لعق��ود  املحا�س��بية 
املحا�س��بة  معي��ار  وف��ق  التمويل��ي 
يف  وذل��ك   ،)17( رق��م  ال��دويل 
الب��رية،  مبدين��ة  الهيئ��ة  مق��ر 
وبح�س��ور جمموع��ة م��ن امل��دراء 
املالي��ني واملحا�س��بني يف �س��ركات 
التاأج��ري التمويل��ي. كم��ا عقدت هيئة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية موؤخرًا ور�س��ة عم��ل متخ�س�سة حول املعاجلة املحا�س��بية لعق��ود التاأجري 
التمويل��ي وف��ق معي��ار املحا�س��بة الدويل رقم )17(، وذل��ك يف مقر الهيئة مبدينة الب��رية، وبح�سور جمموعة من املدراء املاليني واملحا�س��بني 
يف �س��ركات التاأجري التمويلي. كما عقدت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية وبالتعاون مع البنك الدويل موؤخرًا ور�س��ة عمل مو�س��عة، هدفت 
اإىل عر���س ومناق�س��ة مالم��ح جمموعة من التعليمات واالأطر الرقابية املقرتحة املنوي اإ�سدارها من قبل الهيئة وذلك �سمن �س��عيها امل�س��تمر 
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واملتوا�س��ل اإىل تطوي��ر االأط��ر القانوني��ة اخلا�س��ة بالقطاع��ات التي ت�س��رف عليها وحتدي��دًا لقطاع االوراق املالية. ونظمت هيئة �س��وق راأ���س 
امل��ال الفل�س��طينية وبالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولية IFC برنامج تدري��ب مدربني متخ�س���س يف جمال حوكمة ال�س��ركات يف العا�سمة 
االأردني��ة عم��ان، وذل��ك مب�س��اركة جمموع��ة من اأ�س��اتذة كلي��ات االقت�س��اد والعل��وم االإداري��ة يف املوؤ�س�س��ات االكادميي��ة الفل�س��طينية املوقعة 
حديث��ًا عل��ى اتفاقي��ة التعاون امل�س��رتك ما بني الهيئة وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية لدمج م�س��اق حوكمة ال�س��ركات اإ�سافة اىل م�س��اركة عدد من 
ك��وادر الهيئ��ة. وعقدت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية موؤخ��ًرا لق��اًء متخ�س�سًا بعنوان "قط��اع االأوراق املالية الفل�س��طيني" لطلبة ق�س��م 
العل��وم املالي��ة واالإداري��ة يف كلي��ة فل�س��طني االأهلي��ة اجلامعية مبدينة بيت حل��م، وذلك بالتعاون مع بور�سة فل�س��طني، حي��ث هدف اللقاء اإىل 

رف��ع الوع��ي باأهمي��ة قطاع االأوراق املالية يف فل�س��طني واآليات عمله ل��دى طلبة اجلامعات.

ويف قط��ر، ن���ظمت هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية بالتعاون م��ع املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية االأي�س��كو برناجم��ا تدريبيا لبناء القدرات 
ح��ول "االإ�س��راف عل��ى اأ�سا���س تقيي��م املخاطر، ومتويل امل�س��اريع ال�سغرية واملتو�س��طة من خالل اأ�س��واق راأ���س املال ".  وا�س��تهدف الرنامج 
التدريب��ي ال��ذي �س��ارك في��ه )60( م�س��اركا م��ن )14( دولة م��ن اأع�ساء جلن��ة اأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط التابع��ة للمنظمة الدولي��ة لهيئات 
االأوراق املالي��ة )االآي�س��كو(. باالإ�ساف��ة اإىل م�س��اركة )12( جه��ة م��ن القط��اع امل��ايل بالدول��ة ذات ال�سل��ة باأ�س��واق راأ���س امل��ال. وقد هدف 
الرنام��ج اإىل تق��دمي اأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة واخل��رات العملي��ة الأه��م الق�ساي��ا الرقابي��ة واالإ�س��رافية احلالي��ة وامل�س��تقبلية يف اأ�س��واق 
االأوراق املالي��ة م��ن خ��الل ا�س��ت�سافة جمموع��ة م��ن اخل��راء املعتمدي��ن من قب��ل منظمة االأي�س��كو من ثم��اين دول تتمث��ل من خالله��م اأربعة 
اأقاليم واأ�س��واق راأ���س مال يف خمتلف مراحل التطور حتى تزيد من عمق الور�س��ة و قيمة جل�س��ات النقا���س لتبادل اخلرات العملية املتنوعة. 
و�س��ملت حم��اور الرنام��ج عل��ى اآلي��ات االإ�س��راف على اأ�سا���س تقيي��م املخاط��ر، و�س��بل اإدارة املخاطر النظامي��ة، والط��رق العملي��ة لت�سميم 
وتنفي��ذ الرام��ج الرقابي��ة الفعالة، هذا باالإ�سافة اإىل التعريف ببيئة متويل امل�س��اريع ال�سغرية واملتو�س��طة وعوامل جناح احللول االبتكارية، 

مبا فيها دور التمويل االإ�س��المي.

كما نظمت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية ور�س��ة عمل حول "م�س��تجدات مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب ومناق�س��ة طرق حت�س��ني التزام 
اجلهات املرخ�سة مبتطلباتها". مب�س��اركة  بور�سة قطر، �س��ركة قطر لالإيداع املركزي لالأوراق املالية و�س��ركات اخلدمات املالية و وكالئهم. 
وق��د مت خ��الل الور�س��ة التاأكي��د على اأهمية االلتزام مبتطلبات قانون مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب رقم 4 ل�س��نة 2010 وت�س��ريعات 

الهيئ��ة، والقان��ون رقم 8 ل�س��نة 2012 ب�س��اأن هيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة ودليل قواعد مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب.

ونظم��ت كل م��ن هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية وجمعية اأ�س��واق املال العاملية "ICMA" ندوة حول: " �س��وق اأدوات دين ال�س��ركات". وقد �س��اركت 
يف الن��دوة الت��ي اأقيم��ت بالدوح��ة 55 جه��ة متثلت ب�� 125 م�س��اركا ما بني خراء �س��وق راأ���س املال وم�س��اركني م��ن اجلهات الرقابي��ة املحلية 
واالإقليمي��ة ذات العالق��ة، والذين ناق�س��وا الدور الذي تلعبه اأدوات دين ال�س��ركات يف التنمية االقت�سادية، والتي تع��د اإحدى امل�سادر الثابتة 
لتموي��ل ال�س��ركات لدع��م احتياجاته��ا واأعماله��ا وم�س��اريعها التو�س��عية، كما اأنها تعت��ر اإحدى اآليات النم��و االقت�سادي. وق��د تناولت الندوة 
ع��دة حم��اور متعلق��ة باملكونات الرئي�س��ية ل�س��وق �س��ندات ناجح، باالإ�سافة اإىل التحديات والقيود التي تواجه �س��وق �س��ندات �س��ركات ناجحة 
يف قط��ر، واالختي��ار ب��ني اإ�سدار اأدوات الدين التقليدية وال�سك��وك، اإ�سافة اإىل االبتكار يف هيكلة اكتتابات ال�سكوك املتوافقة مع ال�س��ريعة، 

ومتطلب��ات االإدراج والت�سني��ف مبوجب ت�س��ريعات هيئة قطر لالأ�س��واق املالية.

ويف الكوي��ت، اأطلق��ت الهيئ��ة حمل��ة توعوية �س��املة تت�سمن  فعاليات عدة من بينه��ا تنفيذ برنامٍج تدريبي توع��وي خم�س�س لقواعد احلوكمة 
لل�س��ركات املعني��ة بتطبي��ق قواع��د حوكم��ة ال�س��ركات ال�س��ادرة ع��ن الهيئ��ة، اإ�ساف��ًة اإىل اأن�س��طةٍ  موازي��ة ع��دة كتوزي��ع مطبوع��ات خا�س��ة 
باحلوكم��ة وكذل��ك ر�س��ائل توعوي��ة يومي��ة عل��ى بع���س و�س��ائط التوا�س��ل االجتماع��ي اإ�ساف��ًة اإىل ر�س��ائل هاتفي��ة ق�س��رية وكذل��ك اإعالنات 
اإذاعي��ة وتلفزيوني��ة ع��ر و�س��ائل االإعالم. وياأتي تنظي��م منتدى حلوكمة ال�س��ركات لت�س��ليط ال�سوء على اأهمي��ة حوكمة ال�س��ركات ومتطلبات 
تطبيقه��ا املختلف��ة اإ�ساف��ة اإىل اآف��اق تط��ورات تطبيقاته��ا م�س��تقباًل، اإنطالقًا م��ن دور هيئة اأ�س��واق املال يف �سم��ان الفهم ال�س��ليم والتطبيق 
الكام��ل لقواع��د احلوكم��ة ف��ور دخولها حيز النفاذ. واختتمت هيئة اأ�س��واق املال يف �س��هر ابريل 2016 فعاليات برناجمه��ا التوعوي التدريبي 
املخ�س���س لبح��ث مو�س��وع تعليماته��ا اخلا�س��ة بحوكم��ة ال�س��ركات. وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن هذا الرنامج وال��ذي امتد على مدار اأ�س��بوعني 

متتالي��ني خ�س���س لل�س��ركات املعني��ة بتطبيق تعليم��ات احلوكمة لدى الهيئة والبالغ عددها 233 �س��ركة.
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ونظم��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة بالتع��اون م��ع مفو�سي��ة االأوراق املالي��ة والبور�س��ات االأمريكي��ة )SEC(  منت��دى توعوي��ًا خم�س�س��ًا 
لل�س��ركات املرخ�س لها حتت عنوان: “Outreach Seminar for Authorized Persons” ، وذلك يف اإطار توجهاتها الهادفة لالإ�س��هام يف 
خلق بيئة ا�س��تثمارية جاذبة وتناف�س��ية عر ال�س��عي  لتحقيق اأهدافها املحددة يف القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال 
وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة والئحته التنفيذية وتعديالتهما مبا يت�س��م بالعدالة وال�س��فافية وتوفري حماية املتعاملني بتلك االأن�س��طة وتقليل 
االخط��ار النمطي��ة وه��دف املنت��دى حتقيق التوعي��ة املطلوبة باملناف��ع واملخاطر وااللتزامات املرتتبة على اال�س��تثمار فيها، حي��ث يتمحور هذا 
املنت��دى ح��ول اآلي��ة تطوير اأنظمة رقابية واختبار فعاليتها وممار�س��ات البي��ع اخلاطئة وطرق حتديدها وت�سنيفه��ا وتفاديها و الرقابة الفعالة 
عل��ى اأن�س��طة االأوراق املالي��ة ومب��ادئ املنظم��ة الدولية لهيئات االأوراق املالية "االأيو�س��كو-IOSCO" واأث��ر ان�سمام دولة الكوي��ت اىل املنظمة 

وانعكا�س��ات ذل��ك اإيجابيًا على اأداء اأ�س��واق املال واالقت�ساد واأنظم��ة ما بعد التداول.

 ويف م�س��ر، نظم��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة امللتق��ى التعريف��ي باالأ�س��واق واالأدوات املالية لقي��ادات جهاز التمثي��ل التجاري ، واأك��دت الهيئة اأن 
املمثل��ني التجاري��ني مل�س��ر يف خمتل��ف دول العامل ه��م الواجهة االقت�سادي��ة ونقطة االت�سال االأوىل للعديد من ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات املالية 
املهتم��ة بالتعام��ل واال�س��تثمار يف م�س��ر. وياأت��ي تنظي��م ه��ذه الن��دوة بهدف لتق��دمي اأبعاد خمتلف��ة عن االأن�س��طة املالية واالأ�س��واق وحجم كل 

قطاع وتطور الت�س��ريعات.

كم��ا نظم��ت الهيئ��ة ور�س��ة عم��ل عن التموي��ل متناه��ي ال�سغر ح�سره��ا عدد كبري م��ن ممثلي اجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات االأهلي��ة احلا�سلة على 
ترخي�س مبزاولة ن�س��اط التمويل متناهي ال�سغر من الهيئة العامة للرقابة املالية. وناق�س��ت الور�س��ة املتطلبات اخلا�سة مبمار�س��ة اجلمعيات 
لعملي��ات التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر يف �س��وء القان��ون وال�سواب��ط ال�سادرة ع��ن الهيئة. كما تناول خ��راء الهيئة بال�س��رح التقاري��ر الرقابية 

املطلوب��ة م��ن كل جه��ة متار���س التمويل متناهي ال�سغ��ر وكيفية اإعداد االإح�ساءات واملوؤ�س��رات املالية املرتبطة بالن�س��اط.

ونظم��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية امل�سرية مائدة م�س��تديرة مبنا�س��بة االأ�س��بوع العاملي لل�س��مول امل��ايل، تناولت تطورات ن�س��اط التمويل 
متناه��ي ال�سغ��ر يف م�س��ر وم��ا يج��رى العمل على ا�س��تحداثه م��ن منتجات وخدم��ات مالية ت�س��تهدف حمدودي الدخل وغريه��م من الفئات 
املهم�س��ة مالي��ًا غ��ري امل�س��تفيدة م��ن التعام��ل مع امل�س��ارف وغريها من املوؤ�س�س��ات املالية. و�س��اركت الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية يف الندوة 
التي نظمتها "كلية االأعمال" باجلامعة االأمريكية للتعرف على اأن�س��طة الهيئة وتوجهاتها، والتي �س��ارك فيها عدد من اأع�ساء هيئة التدري���س 
وط��الب اأق�س��ام املحا�س��بة واالإدارة ، اإىل اأن الطف��رة الت��ي حتقق��ت يف الت�س��ريعات املالي��ة مب�س��ر �س��اهمت يف ا�س��تحداث اأدوات جدي��دة يف 
جم��االت التموي��ل العق��اري و�سناديق اال�س��تثمار والتخ�سيم والتموي��ل متناهي ال�سغر كم عملت على تطوير اآلي��ات التاأمني و�سناديق التاأمني 
اخلا�س��ة. كم��ا نظم��ت الهيئ��ة برنامج تدريب لطالب خم�س��ة جامع��ات اأع�ساء اللجنة االأكادميي��ة لنموذج حماكاة البور�سة الع�س��رين. و�سم 
الرنام��ج ه��ذا الع��ام ط��الب م��ن جامع��ات القاهرة وعني �سم���س والكندي��ة بالقاه��رة وامل�س��تقبل واالأهرام الكندي��ة. وقد �س��ارك بالرنامج 
ع�س��رون طالب��ا ليتول��وا بع��د ذل��ك تدري��ب زمالئه��م. وت�سم��ن الرنام��ج تقدمي خ��راء الهيئ��ة عدد م��ن املحا�س��رات التعريفي��ة يف جماالت 
الرقاب��ة عل��ى اأ�س��واق الت��داول و�سنادي��ق اال�س��تثمار والتمويل. وجرت مناق�س��ات م��ع احلا�سري��ن لتوعيتهم بال�س��ندات و�سناديق املوؤ�س��رات 

و�س��رح مفهوم عرو�س ال�سراء. 

خامسًا: التعاون الدولي
ا�س��تمرت هيئ��ات االأوراق املالي��ة االأع�س��اء باالحت��اد بتعزي��ز دوره��ا الفاع��ل عل��ى امل�س��توى الدويل، حي��ث اتخذت خالل ع��ام """" عدة 
اإج��راءات به��ذا املج��ال، فف��ي االأردن وا�س��تمرارًا مل�س��اعي هيئ��ة االأوراق املالية يف توطي��د اأوا�س��ر التعاون مع خمتل��ف املوؤ�س�س��ات احلكومية 
واخلا�س��ة مل��ا في��ه م�سلح��ة املتعامل��ني يف �س��وق االأوراق املالي��ة والبيئ��ة اال�س��تثمارية، بحثت هيئ��ة االأوراق املالية م��ع ممثل��ي جمعية عالقات 
امل�س��تثمرين يف ال�س��رق االأو�س��ط اأهمية الدور الذي ميكن اأن توؤديه وحدة عالقات امل�س��تثمرين لدى ال�س��ركات امل�س��اهمة مبا يوؤدي اإىل تعزيز 
كفاءة اأداء ال�س��وق ومعايري ال�س��فافية واالإف�ساح، ويف تطوير اأداء ال�س��ركات وحت�س��ني وتنويع اآليات توا�سل هذه ال�س��ركات مع امل�س��تثمرين. 
ووقع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردني��ة مذكرت��ي تفاهم مع �س��لطة دب��ي للخدمات املالية ل�س��وق دب��ي املايل، و�س��لطة تنظيم اخلدم��ات املالية 
ل�س��وق اأب��و ظب��ي العامل��ي به��دف تر�س��يخ متانة العالق��ات الثنائي��ة القائمة ب��ني اجلانبني، وتعزي��ز التعاون ح��ول ال�س��وؤون التنظيمية وت�س��هيل 

االأن�س��طة املالية العابرة للحدود.
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اأم��ا هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع االإماراتية، فا�س��تقبلت وفد جلنة االقت�ساد واال�س��تثمار مبجل���س الن��واب باململكة االأردنية الها�س��مية، حيث 
مت خالل اللقاء اإطالع الوفد االأردين على دور هيئة االأوراق املالية وال�س��لع يف تنظيم االأ�س��واق املالية بدولة االإمارات العربية املتحدة وو�سع 

االأنظم��ة املالي��ة والت�س��ريعات التي تنظم املعامالت باالأ�س��واق املالي��ة بالدولة وفقًا الأف�س��ل املعايري العاملية. 

وبحث��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع، خالل اللقاء الذي عقدته مع نا�س��داك، اأو�ساع االأ�س��واق املالي��ة يف كل من االإمارات والواليات املتحدة 
وطبيع��ة عم��ل اجله��ة الرقابي��ة على االأ�س��واق املالية، ومت التطرق خالل املباحثات اإىل جم��االت التعاون فيما يخ�س تدريب العاملني بال�س��وق 
امل��ايل عل��ى تقني��ات االأ�س��واق املتقدم��ة، وتطوي��ر نظ��م الرقاب��ة االإلكرتوني��ة عل��ى الت��داول م��ن خ��الل نظ��ام SMART   وتطوي��ر ال�س��راكة 
م��ع موؤ�س�س��ة نا�س��داك مب��ا من �س��اأنه حت�س��ني اأداء االأ�س��واق املالي��ة خ�سو�س��ًا فيم��ا يتعلق بتطوي��ر وحتديث نظ��ام الرقاب��ة االإلكرتونية الذي 
تق��وم بتوري��ده نا�س��داك للهيئ��ة وف��ق التعاق��د بينهم��ا. كما وقعت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع وهيئة املحا�س��بة واملراجع��ة للموؤ�س�س��ات املالية 
االإ�س��المية يف البحري��ن مذك��رة تفاه��م م��ن اأج��ل تب��ادل اخل��رات وتعزي��ز التع��اون املتب��ادل يف جمال معاي��ري املحا�س��بة والتدقي��ق. تهدف 
املذك��رة اإىل و�س��ع اأ�س���س التع��اون املتب��ادل ب��ني الطرفني من اأج��ل تطوير وحت�س��ني امل�س��تويات املهنية للعامل��ني لدى اجلهت��ني وزيادة الوعي 

باملنتج��ات واالأدوات املالي��ة املتداولة باالأ�س��واق املالية، و�سناعة اخلدم��ات املالية، واإجراء الدرا�س��ات املتخ�س�سة.

وعق��دت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع اجتماع��ًا م��ع وفد �س��لطة مركز دبي امل��ايل العاملي مت خالله بحث �س��بل تعزي��ز اأطر التعاون والتن�س��يق 
pass-  بينهم��ا يف قط��اع االأوراق املالي��ة واال�س��تثمار عمومًا. وقد ناق���س اجلانبان عدة ق�سايا م�س��رتكة من بينه��ا مو�سوع االعرتاف املتبادل

porting ب��ني اجلهت��ني الرقابيت��ني؛ بحي��ث يت��م اختيار االأن�س��طة حمل املمار�س��ة مبا يخ��دم تطوير قط��اع االأوراق املالي��ة واحتياجاته، ويعزز 

انتقال روؤو���س االأموال، ويكفل يف الوقت نف�س��ه حماية امل�س��تثمرين يف االأوراق املالية.

كم��ا التق��ى وف��د �س��م ممثل��ني ع��ن كٍل م��ن هيئة االأوراق املالية وال�س��لع و�س��وق اأبو ظب��ي لالأوراق املالية و�س��وق دبي املايل-مع رئي���س �س��ركة 
نا�س��داك وم�س��وؤويل القطاع��ات املختلف��ة به��ا، وكذلك مع مفو�س��ي هيئة االأوراق والبور�س��ات االأمريكية وكبار امل�س��وؤولني بالهيئ��ة، باالإ�سافة 
اإىل كب��ار م�س��وؤويل هيئ��ة ت��داول عق��ود ال�س��لع االآجلة CFTC، وهيئ��ة تنظي��م ال�سناعة املالي��ة FINRA. وت�سم��ن جدول اأعم��ال مهمة الوفد 
االط��الع عل��ى من��وذج اجله��ات ذاتي��ة التنظي��م SRO يف الوالي��ات املتح��دة، وا�س��تعرا�س اأ�س��اليب ر�س��د ومراقب��ة االأ�س��واق، واملو�سوع��ات 
املتعلق��ة باالمتث��ال وااللت��زام، اإ�ساف��ة اإىل امل�س��اركة يف ع��دد من ور���س العمل ت�سمن��ت عرو�سًا تقدميي��ة عن كل من نا�س��داك وهيئة االأوراق 

والبور�س��ات االأمريكي��ة وهيئة تداول عقود ال�س��لع االآجلة.

وف��ازت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع بع�سوية اللجن��ة التوجيهية لفريق الر�سد املعن��ي مبذكرة التفاهم متعددة االأط��راف ممثلة عن "اللجنة 
االإقليمي��ة الأفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط " AMERC املنبثق��ة ع��ن املنظمة الدولية لهيئ��ات االأوراق املالية "IOSCO"، وذل��ك تقديرًا جلهودها 

واأن�س��طتها املتمي��زة يف تفعي��ل مذك��رة التفاهم متعددة االأطراف الت��ي ت�سم كافة اأع�ساء منظمة "اأيو�س��كو".

اأعل��ن ذل��ك ب��ول اأن��دروز االأمني الع��ام للمنظمة يف ر�س��الة منه الأع�س��اء اللجنة اأو�س��ح فيها اأن هيئ��ة االأوراق املالية بدولة االإم��ارات العربية 
املتح��دة ق��د مت اختياره��ا بعد فوزها يف الت�سويت االإلكرتوين الذي اأجرته اللجن��ة التوجيهية SC، والذي مت فيه االختيار بني الهيئات االأكرث 

.MMoU تفعي��ال ً يف املنطق��ة ملذك��رة التفاهم متعدة االأطراف

ويف تون���س، �س��اركت هيئة ال�س��وق املالية يف امللتقى االإقليمي حول تطوير �س��وق �س��ندات الدولة الذي نظمه املركز االقليمي للم�س��اعدة الفنية 
التاب��ع ل�سن��دوق النق��د ال��دويل خ��الل الف��رتة املمت��دة م��ن 18 اىل 22 يناي��ر 2016، حيث ناق���س امللتق��ى العديد م��ن املوا�سي��ع اأهمها دور 
املوؤ�س�س��ات البنكي��ة يف تطوي��ر �س��وق اال�س��دارات والتداوالت ل�س��ندات الدول��ة، والتحديات واالآفاق بالن�س��بة الأ�س��واق املجموع��ة االقت�سادية 

والنقدية لو�س��ط اأفريقيا، باالإ�سافة اإىل �س��بل دعم وتو�س��يع قاعدة امل�س��تثمرين، واتفاقيات اعادة ال�س��راء وا�س��تعماالتها.  

ويف اجلزائ��ر، ويف اإط��ار التع��اون اجلزائري-االأمريك��ي، التق��ى رئي���س جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا، واملدي��ر العام ل�س��ركة 
بور�س��ة اجلزائ��ر، وف��د ق�س��م اخلزين��ة االأمريكي��ة، حي��ث تب��ادل الطرف��ان مناق�س��ات حول حم��اور التع��اون املتعلق��ة بتنمي��ة ال�س��وق املالية. 
وا�س��تقبلت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�سة ومراقبتها وف��د ياباين-الوكالة اليابانية للتع��اون الدويل)JICA( وذلك يف اإطار التعاون وتبادل 

املعلوم��ات املتعلقة بتطوير ال�س��وق املالية. 
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يف  ال�س��عودية  املالي��ة  ال�س��وق  هيئ��ة  ا�س��ت�سافت  ال�س��عودية،  ويف 
الريا���س االجتماع اخلام���س ع�س��ر للجنة روؤ�س��اء هيئات االأ�س��وق 
املالي��ة )اأوم��ن يعادله��م( يف دول جمل���س التع��اون ل��دول اخلليج 
العربي��ة واملنبثق��ة ع��ن اللجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���س اإدارات 

اجله��ات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���س التعاون. 

كم��ا اأعلنت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية ان�سمامها اإىل ع�سوية 
هيئة املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�س��ات املالية االإ�سالمية "اأيويف". 
يذك��ر اأن "اأي��ويف" ت�س��م يف ع�سويته��ا اأك��رث من )164( موؤ�س�س��ة 

ع�س��و، م��ن بينه��ا م�س��ارف مركزي��ة وجهات رقابية وموؤ�س�س��ات مالية و�س��ركات حما�س��بة وتدقيق ومكاتب قانوني��ة يف اأكرث من )45( دولة. 
وا�س��ت�سافت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية يف االجتماع ال�س��ابع لّلجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���س اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية 
ب��دول جمل���س التع��اون، وا�س��تعر�ست اللجنة اإيج��از عن الق��رارات االقت�سادية للمجل���س االأعلى يف دورته ال�ساد�س��ة والثالثني الت��ي ت�سمنت 
اعتم��اد القواع��د املوح��دة لال�س��تحواذ يف االأ�س��واق املالي��ة بدول املجل���س والعمل به��ا ب�سفة ا�سرت�س��ادية حل��ني االنتهاء من اإع��داد منظومة 
القواع��د واملب��ادئ املوح��دة لتكام��ل االأ�س��واق املالية بدول املجل���س ب�س��كل كام��ل والتاأكد م��ن مواءمته��ا وتوافقها م��ع بع�سه��ا البع�س. كذلك 
ناق�س��ت اللجنة العديد من املو�سوعات املتعلقة مبجال تكامل االأ�س��واق املالية بدول املجل���س، ومن بينها م�س��روع درا�س��ة ا�س��رتاتيجية واآليات 
حتقي��ق تكام��ل االأ�س��واق املالي��ة، وتو�سي��ات جلن��ة روؤ�س��اء هيئ��ات االأ�س��واق املالي��ة )اأو م��ن يعادلهم( بدول املجل���س ب�س��اأن االأ�س��واق املالية، 

اإ�سافة اإىل مناق�س��ة اآخر التطورات وامل�س��تجدات يف االأ�س��واق املالية للدول االأع�ساء.

ويف �س��وريا، �س��اركت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية يف املوؤمت��ر الدويل الثامن الأ�س��واق راأ���س املال االإ�س��المية، ويذك��ر اأن املوؤمتر 
مت تنظيم��ه م��ن قب��ل منظمة االأ�س��واق واالأوراق املالي��ة االإيراني��ة Securities and exchange organization، بالتعاون م��ع معهد البحث 
والتدري��ب االإ�س��المي Islamic research and training institute، وي�س��م املوؤمت��ر اأك��رث م��ن 200 م�س��ارك م��ن 35 دولة اإ�س��المية وغري 
اإ�س��المية. و�س��اركت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية يف معر���س �س��رييا موزايي��ك 2، ال��ذي اأقامته املجموع��ة االقت�سادي��ة لرتويج 
اال�س��تثمارات الدولية وجمموعة البجعة للمعار�س واملوؤمترات الدولية بفندق الداماروز بدم�س��ق يف الفرتة 28-30 ني�س��ان 2016 مب�س��اركة 

اأك��رث من 80 �س��ركة وفعاليات اقت�سادية �س��ياحية وا�س��تثمارية و�سناعية

ويف �س��لطنة ُعم��ان، وقع��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال وكلية الدرا�س��ات امل�سرفي��ة واملالية عق��د تدريب به��دف تاأهيل جمموعة من ال�س��باب 
العماني��ني العامل��ني يف جم��ال التاأم��ني للح�س��ول عل��ى  �س��هادات مهني��ة م��ن معه��د لن��دن القان��وين )CII(، ويه��دف ه��ذا العق��د اإىل تاأهيل 
جمموع��ة م��ن الكوادر الب�س��رية العمانية العاملة يف جم��ال التاأمني وتطوير 
مهاراته��م وقدراته��م م��ن خ��الل توف��ري التدري��ب للح�سول على �س��هادات 
مهني��ة م��ن معهد لندن القانوين )CII(. حيث ته��دف هذه الرامج املهنية 
اإىل تزوي��د امللتحق��ني به��ا باملعرف��ة ال�س��املة واحلديث��ة يف قط��اع التاأمني، 
كم��ا ترك��ز على بناء الكفاءات وذل��ك لتمكني املوظف��ني والعاملني يف قطاع 

التاأمني لتقدمي خدمة تت�س��م باجل��ودة والفعالية.

امل��ال يف عم��ان مذك��رة تفاه��م م��ع جلن��ة  ل�س��وق  العام��ة  الهيئ��ة  ووقع��ت 
اخلدم��ات املالي��ة وخدم��ة الرقاب��ة املالي��ة بجمهورية كوري��ا اجلنوبية، ومت 
التوقي��ع الر�س��مي على املذكرة على هام���س اجتماع��ات اللجنة االقت�سادية 
العماني��ة – الكوري��ة  امل�س��رتكة يف دورتها اخلام�س��ة. وياأتي توقيع مذكرة التفاهم املرمة حر�سا على �س��المة االأ�س��واق املالي��ة لكال البلدين، 
وذل��ك م��ن خ��الل تب��ادل املعلوم��ات والتع��اون وامل�س��اعدة يف خمتل��ف املجاالت؛ نظ��را للزيادة املط��ردة دولي��ا يف االأن�س��طة، واالأدوات املالية 

االأخ��رى، واحلاجة للتعاون امل�س��رتك والت�س��اور وتقدمي الدع��م من اأجل تطوير االأ�س��واق املالية والرقي بها.
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و�س��اركت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال يف اأعم��ال االجتم��اع ال�س��نوي باملجل���س االأعل��ى للخدم��ات املالي��ة االإ�س��المية ال��ذي ا�س��ت�سافه البن��ك 
املرك��زي امل�س��ري بح�س��ور ممثل��ني ع��ن اجله��ات االإ�س��رافية والرقابية على اأ�س��واق اخلدمات املالية االإ�س��المية من خمتل��ف الدول. وقد مت 
خ��الل االجتم��اع اعتم��اد املعي��ار رقم 18 واخلا�س املبادئ االإر�س��ادية الإع��ادة التكافل )اإعادة التاأمني االإ�س��المي( وال��ذي يهدف اإىل توفري 
اإر�س��ادات تتعل��ق باإع��ادة التكاف��ل لل�س��لطات الرقابي��ة واالإ�س��رافية املنظم��ة لقطاع اإع��ادة التكافل واجله��ات الفاعلة يف القطاع نف�س��ه، حيث 
يحدد املعيار املبادئ االأ�سا�س��ية واأف�سل املمار�س��ات املتعلقة باأن�س��طة اإعادة التكافل اخلا�سة مب�س��غلي التكافل وم�س��غلي اإعادة التكافل. وعلى 
هام���س اأعم��ال االجتم��اع مت تنظي��م ن��دوة ح��ول »دع��م التنمية من خ��الل ال�سك��وك االآفاق واملب��ادرات« التي ته��دف اإىل توفري بيئ��ة تفاعلية 

متك��ن كل املتحدثني وامل�س��اركني ال�ستك�س��اف دور ال�سك��وك يف التنمية االجتماعي��ة واالقت�سادية.

�س��وق  هيئ��ة  وقع��ت  الفل�س��طينية،  امل��ال  را���س  �س��وق  هيئ��ة  ويف 
راأ���س امل��ال الفل�س��طينية وبالتعاون م��ع موؤ�س�س��ة التمويل الدولية 
)IFC( موؤخ��رًا ث��الث اتفاقيات هدفت اإىل دمج م�س��اق حوكمة 
ال�س��ركات يف اخلطة التدري�س��ية لكلي��ات االعمال واالقت�ساد يف 
كل م��ن اجلامعة العربي��ة االمريكية، وجامعة القد���س املفتوحة، 
وكلي��ة فل�س��طني التقني��ة " رام اهلل للبن��ات، وياأتي ذل��ك تتويجًا 
جله��ود الهيئ��ة الهادف��ة اإىل تعزي��ز وزي��ادة الوع��ي يف مو�س��وع 
حوكم��ة ال�س��ركات يف فل�س��طني والت��ي تكللت حت��ى تاريخه بدمج 
يف  متخ�س���س  مل�س��اق  فل�س��طينية  اأكادميي��ة  موؤ�س�س��ات  �س��ت 

حوكمة ال�س��ركات يف خططها التدري�س��ية.

The Char-  ويف الكوي��ت، وقع��ت هيئة اأ�س��واق امل��ال اتفاقية خا�س��ة باالختبارات التاأهيلية م��ع املعهد الريطاين لالأوراق املالية واال�س��تثمار
tered Institute for Securities & Investment - CISI. و�س��يتم مبوج��ب االتفاقي��ة اإع��داد برنام��ج تاأهيل��ي متكامل يتنا�س��ب مع القطاع 

املايل خلدمة املتعاملني بن�س��اط االأوراق املالية، من خالل تطبيق اختبارات املوؤهالت العاملية على وظائف حمددة لدى االأ�س��خا�س املرخ�س 
له��م، لرف��ع كف��اءة امل�س��اركني يف ال�س��وق، وتطوي��ر اختب��ار القوانني واللوائ��ح اخلا�س بقوان��ني ولوائ��ح الهيئة. وا�س��تقبلت هيئة اأ�س��واق املال 
وف��دًا برئا�س��ة عم��دة لندن، وتاأت��ي زيارة الوفد �سمن جولة لعدد من املوؤ�س�س��ات املالية يف دولة الكويت، يف اإطار تطوي��ر العالقات التاريخية 
املمت��دة ب��ني البلدي��ن خا�س��ة يف املج��االت اال�ست�س��ارية واالقت�سادية، موؤكدًة  عل��ى تعزيز التوا�س��ل وتبادل اخلرات بني الهيئة و املوؤ�س�س��ات 
الدولي��ة،  وعم��ل الهيئ��ة عل��ى االرتقاء ب�س��وق املال يف دولة الكويت اىل م�ساف االأ�س��واق النا�س��ئة وفق اأف�س��ل املعايري واملمار�س��ات الدولية، 
خا�س��ة مل��ا ت�س��هده املرحل��ة املقبل��ة لبور�س��ة الكويت من دخول �س��ريك ا�س��رتاتيجي عاملي لت�س��غيل ال�س��وق،  حيث ته��دف الهيئة يف امل�س��تقبل 
القري��ب اإن�س��اء اأو امل�س��اهمة يف ان�س��اء موؤ�س�س��ة تعليمي��ة اأو تدريبي��ة يف جم��ال اأ�س��واق االأوراق املالي��ة. ه��ذا وق��د �س��هد اللق��اء ا�س��تعرا�سًا 
الأوج��ه التع��اون امل�س��رتك ب��ني هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال واخل��رات يف اململك��ة املتحدة ال�س��يما يف جم��االت التدري��ب والتاأهي��ل وخ�سو�س��َا يف ظل 
توقي��ع االتفاقي��ة الت��ي اأبرمته��ا الهيئ��ة م��ع املعهد املعتمد ل��الأوراق املالية واال�س��تثمار يف جم��ال االختب��ارات التاأهيلية )CISI( يف اأغ�سط���س 
املا�س��ي، والت��ي ته��دف الإع��داد برنامج تاأهيلي متكامل يتنا�س��ب مع القطاع املايل خلدمة املتعاملني بن�س��اط االأوراق املالية، من خالل تطبيق 

اختب��ارات املوؤه��الت العاملي��ة على وظائف حمددة لدى االأ�س��خا�س املرخ�س لهم، لرفع كفاءة امل�س��اركني يف ال�س��وق. 

كما �س��اركت هيئة اأ�س��واق املال الكويتية يف املوؤمتر ال�س��نوي ملنظمة ال� XBRL العاملية لعام 2016 ، والذي عقد يف  �س��نغافورة خالل الفرتة 
8 اإىل 10 نوفم��ر 2016 بح�س��ور ع��دد كب��ري م��ن ممثل��ي الهيئات واملنظم��ات احلكومية وال�س��ركات من خمتل��ف دول العامل. حي��ث ت�سمنت 
فعالي��ات املوؤمت��ر ا�س��تعرا�س للرام��ج واجله��ود املبذول��ة م��ن خمتل��ف اأنح��اء الع��امل لتطبيق لغ��ة XBRL كلغ��ة معياري��ة رقمية تدع��م عملية 
االإف�س��اح وتب��ادل املعلوم��ات ب��ني جه��ات واأط��راف الن�س��اط االقت�س��ادي وامل�س��تخدمني للمعلوم��ات والقوائ��م املالية، وذلك به��دف االرتقاء 
ورف��ع كف��اءة عملي��ة االإف�س��اح وال�س��فافية يف اأ�س��واق املال. ووقعت هيئة اأ�س��واق امل��ال وهيئة تنظي��م مركز قطر للم��ال مذكرة تفاه��م لتنمية 
الق��درات، وذل��ك يف مق��ر هيئ��ة تنظي��م مرك��ز قط��ر للم��ال يف عا�سمة دول��ة قطر الدوحة. وق��د مت االتفاق مبوج��ب هذه املذك��رة على تبادل 
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املعلوم��ات وامل�س��اعدة يف التحقي��ق لت�س��هيل وتعزي��ز اأداء الطرف��ني لوظائفهم��ا، وتنفيذ وتاأمني االمتث��ال اإىل القوانني واالأنظم��ة املطبقة على 
كل جه��ة، باالإ�ساف��ة اىل تب��ادل املعلومات واخلرة فيما يتعلق بالوظائف لدى الطرفني، اىل جانب ترتيب الزيارات والندوات وور���س العمل. 

ويف لبن��ان، وّقعت هيئة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانية مذك��رة تفاهم مع 
هيئ��ة الرقاب��ة املالية االحتادية يف املاني��ا )BAFIN(، وتهدف هذه 
املذّك��رة اإىل و�س��ع اإط��ار للتع��اون ي�س��مل تق��دمي امل�س��اعدة وت�س��هيل 
تب��ادل املعلوم��ات التنظيمي��ة والتقني��ة ب��ني الهيئت��ني مّم��ا ي�س��اهم 
وحماي��ة  وتطويره��ا  املالي��ة  االأدوات  اأ�س��واق  �س��فافية  تعزي��ز  يف 
امل�س��تثمرين فيه��ا. وج��اءت ه��ذه املذك��رة لتلّب��ي رغب��ة الطرفني يف 
التع��اون والّتن�س��يق ب��ني البلدين، حيث �س��ملت مذك��رة التفاهم اآلية 
��ت عل��ى اإمكاني��ة تنظي��م برامج  لتب��ادل اخل��رات واملعلوم��ات ون�سّ
م�س��رتكة م��ن اأجل تدري��ب وتنمية كف��اءة العامل��ني لديهما. ووافقت 

املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة IOSCO موؤخ��رًا عل��ى ان�سم��ام لبن��ان اإىل املنظمة كع�س��و م�س��ارك Associate Member ممثاًل 
بهيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة. و�سي�س��مح ذل��ك للهيئ��ة باالن�سم��ام اإىل ع�سوية اإحدى اأهم جل��ان هذه املنظمة، وهي جلنة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة 
GEMC والت��ي تع��د م��ن اأك��رث اللج��ان فعالية وتاأث��ريًا يف املنظمة، وكذل��ك االن�سم��ام اإىل اللجن��ة االإقليمية لدول اأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط 

AMERC املنبثق��ة ع��ن املنظم��ة. وم��ن جانب اآخر، با�س��رت الهيئة �س��عيها اإىل اكت�س��اب �سف��ة "الع�سوي��ة الكاملة" Ordinary Member يف 

املنظم��ة ع��ر التح�س��ري لتوقيع مذكرة التفاه��م متعددة االأطراف MMoU خالل العام 2017.

ويف م�س��ر، وقع��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة اتفاقية تعاون رقابي مع �س��لطة دب��ي للخدمات املالية، وجرت مرا�س��م التوقيع على هام���س 
االجتماع��ات ال�س��نوية للجن��ة "االأ�س��واق ال���واعدة والنا�س��ئة " باملنظم��ة الدولي��ة لهيئات اأ�س��واق املال )IOSCO( والت��ي ا�س��ت�سافتها مدينة 
ب��اىل باإندوني�س��يا ه��ذا الع��ام.  وته��دف اتفاقي��ة التع��اون اإىل �سم��ان فعالية التعام��ل مع طلب��ات االإدراج يف اأحد ال�س��وقني اأو طلبات االإدراج 
املُ��زدوج يف كال ال�س��وقني. واإىل تعزي��ز الرقاب��ة املُ�س��تمرة عل��ى االإف�س��اح ل��الأوراق املالية املدرجة يف ال�س��وقني.  كما اأنها تي�س��ر م��ن مراقبة 
�س��لوك املتعامل��ني يف ال�س��وقني والتعام��ل ب�س��كل ك��فء وفع��ال م��ع طلب��ات االن�سم��ام للع�سوية الت��ي تتي��ح للع�سو القيام باأن�س��طة ع��ن بعد يف 
مناط��ق اخت�سا���س الط��رف االآخ��ر. واأ�س��اف اأنها توؤك��د التعاون والتن�س��يق فيما يتعل��ق بالرقابة على حاالت اال�س��تحواذ عل��ى االأوراق املالية 

ال�سوقني. يف  املدرجة 

كم��ا اأعلن��ت االأمان��ة العام��ة للمنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة فوز الهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالي��ة يف انتخابات جمل���س اإدارة املنظمة 
للعام��ني القادم��ني بع��د مناف�س��ة م��ع عدد من الدول االأخرى. وكان��ت م�سر ق��د انتخبت الأول مرة يف تاري��خ املنظمة لع�سوية جمل���س االإدارة 
لل��دورة 2014 – 2016. واختتم��ت يف روم��ا االجتماع��ات ال�س��نوية لل�س��راكة املتو�س��طية لهيئ��ات اأ�س��واق امل��ال، ومت انتخ��اب الهيئ��ة الوطنية 
لل�س��راكة  رئي�س��ًا  باإيطالي��ا  والبور�س��ات  لل�س��ركات 
والهيئ��ة العامة للرقاب��ة املالية مب�سر نائبًا للرئي���س 

لدورة جديدة ت�س��تمر عامني.

وق��د اأنه��ى وف��د م��ن الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة 
اأي��ام  ع��دة  ا�س��تغرقت  الأ�س��رتاليا  ميداني��ة  زي��ارة 
للتع��رف عل��ى جتربة تل��ك الدول��ة الرائدة يف جمال 
ال�سمان��ات املنقولة، حيث مت االط��الع على التجربة 
ل�س��هر حق��وق  �س��جل  ت�س��غيل  االأ�س��رتالية يف جم��ال 
التطبي��ق  اإج��راءات  ومناق�س��ة  للدائن��ني  ال�سم��ان 

وكيفي��ة التعامل مع خمتلف االعتب��ارات القانونية.
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و�س��اركت الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية يف التوقيع على اإعالن مراك���س لدعم اأ�س��واق املال اخل�سراء باأفريقيا، وذلك �سمن فعاليات 
موؤمتر االأمم املتحدة ال� 22 للدول االأطراف يف اتفاقية التغريات املناخية ) COP22 (. واأ�س��ار اإىل اأنه �س��ارك فى لقاء عقد على مدى يوم 
كامل �سم عدد من قيادات اأ�س��واق املال والبور�سات االأفريقية. ويذكر اأن اأ�س��واق املال اخل�سراء ت�س��عى اإىل تي�س��ري اإ�سدار �سندات وت�سجيع 
تاأ�سي���س �سناديق ا�س��تثمار وطرح اأ�س��هم �س��ركات ترتبط مب�س��روعات �سديقة للبيئة وتعمل على تخفي�س انبعاث الكربون وتر�س��يد ا�س��تخدام 
الطاق��ة اإ�ساف��ة اإىل تولي��د الطاق��ة املتج��ددة م��ن الري��اح وال�سم���س وغريها. ون�س االإع��الن على اأن تتع��اون الهيئات امل�س��ئولة عن االأ�س��واق 
املالي��ة يف التوعي��ة والرتوي��ج الإفريقي��ا كمق�سد للتمويل واال�س��تثمار يف تلك النوعية من امل�س��روعات. كما اأن ال�س��ندات اخل�سراء اأو �س��ندات 
املن��اخ ظه��رت عاملي��ًا يف �س��ياق امل�س��اعي الدولية لالنتق��ال اإىل اقت�ساديات اأكرث رفقا بالبيئ��ة، وتعد اأدوات متويل م�س��روطة باحرتام معايري 
بيئي��ة ته��دف اإىل ا�س��تعمال الطاق��ات النظيف��ة والتخفي��ف م��ن العوامل التي ت�س��اهم يف ارتفاع ح��رارة االأر�س، ودعم جمه��ودات التكيف مع 

التغ��ريات املناخي��ة والتخفيف من اآثارها. 

ووقع��ت الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية امل�سرية مذكرة تفاهم مع �س��لطة تنظيم اخلدمات املالية ل�س��وق اأبوظبي العاملي، بهدف تعزيز التعاون 
يف االأن�س��طة الرقابي��ة والتنظيمي��ة وت�س��هيل تق��دمي اخلدم��ات املالي��ة العابرة للح��دود. وحتدد املذكرة اإطار عمل م�س��رتك لتقدمي امل�س��اعدة 
وتب��ادل املعلوم��ات التنظيمي��ة يف جمال اخلدمات املالية، والتعاون يف العمليات االإ�س��رافية والرقابية على امتثال املوؤ�س�س��ات املالية بالقوانني 
واالأنظم��ة مب��ا يتما�س��ى م��ع اأعل��ى املعايري املعم��ول بها لدى اجلهت��ني. كما �س��اركت الهيئة العام��ة للرقابة املالي��ة يف املائدة امل�س��تديرة رفيعة 
امل�س��توى الت��ي عق��دت عل��ى م��دى يوم��ني بنيويورك حول �س��وق امل��ال مب�سر عل��ى اأن التطور الكب��ري الذى �س��هدته الت�س��ريعات املنظم��ة للقيد 
والت��داول البور�س��ة وم��ا يتعل��ق بقواع��د احلوكمة و�سناديق اال�س��تثمار ي�س��ع م�سر فى م�ساف االأ�س��واق النا�س��ئة ذات املمار�س��ات املتميزة. 
ح�س��ر اللق��اء ال��ذي نظمته موؤ�س�س��ة روكفلل��ر االأمريكية عدد من مديري ال�سناديق و�س��ركات االأوراق املالية االأمريكي��ة والعربية اإ�سافة اإىل 

االحت��اد العامل��ي للبور�سات وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية.

ويف املغ��رب، وقع��ت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل  عل��ى مذك��رة تفاه��م م��ع جلن��ة االأوراق املالي��ة النيجريي��ة لتعزي��ز التع��اون الثنائ��ي 
والتب��ادل ب��ني املوؤ�س�س��تني. وته��دف ه��ذه املذكرة ال�س��املة اإىل تعزيز التع��اون الثنائي وتبادل اخلرات ب��ني الهيئت��ني الرقابيتني يف املجاالت 
 COP( ذات االهتم��ام امل�س��رتك، وحتفي��ز اال�س��تثمارات يف كل م��ن بور�ست��ي البلدين. كما مت على هام���س موؤمتر االمم املتح��دة حول املناخ
22( بتنظي��م كل م��ن الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل و بور�سة الدار البي�س��اء و الوديع املركزي- ماروكلري و البور�سات امل�س��تدامة لالأمم 

املتح��دة )United Nations Sustainable Stock Exchanges- SSE(، مناظ��رة حت��ت �س��عار "تعزيز اأ�س��واق راأ���س امل��ال اخل�سراء يف 
اجلنوب". 
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بني الهيئات العربّية يف خمتلف املجاالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل االقت�سادي العربي وحت�س��ني امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جماالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف االأ�س��واق واالرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت االأمانة العامة لالحت��اد بالعديد من 

االأعمال واالأن�سطة خالل عام 2016 حيث ميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

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

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

ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحتاد اعداد م�س��ودة اأولي��ة ملذكرة تفاهم متعددة االأطراف ب��ني الهيئات االأع�ساء باالحتاد ته��دف اإىل تعزيز التعاون 
ب��ني الهيئ��ات العربي��ة يف جم��ال تطبي��ق الت�س��ريعات النافذة و�سمان اإلتزام اجلهات املرتبطة باأ�س��واق راأ���س امل��ال بالقوانني واالأنظم��ة ومبا يحقق 
العدالة وال�س��فافية، وخا�سة فيما يتعلق بك�س��ف املمار�س��ات غري امل�سروعة والتالعب باأ�سواق راأ���س املال وتبادل املعلومات ب�ساأن املخاطر واجلرائم 
االإلكرتوني��ة "Cyber Crimes". كم��ا ته��دف اإىل تب��ادل املعلوم��ات واخل��رات يف جماالت تطبيق مب��ادئ احلوكمة ومبادئ البني��ة التحتية املالية، 
وكذل��ك التدري��ب  وتبادل اخلرات ورفع كفاءة االأ�س��خا�س املرخ���س لهم لتعزيز مبادئ النزاهة واملهنية. كما و�سعت م�س��ودة االتفاقية اإطار عام 

للتعاون بني اأع�ساء االحتاد يف جماالت اأ�سواق راأ�س املال اخل�سراء ومكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. 

2( بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية وربطها باملوقع االإلكرتوين لالحتاد:

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

3( الرامج التدريبية والدورات املتخ�س�سة:

قام��ت االأمان��ة العامة لالحتاد خالل ع��ام 2016 بتنظيم عدد من الرامج والندوات وامللتقيات املتخ�س�سة بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد وعدد من 
املوؤ�س�سات العربية واالإقليمية والدولية، وميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

اأ( منتدى احلوكمة لل�سلطات االإ�سرافية والرقابية يف املنطقة العربية: الفر�س والتحديات:  
عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية و�سن��دوق النقد 
العرب��ي بالتع��اون م��ع منظمة التع��اون االقت�س��ادي والتنمية 
OECD وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة IFC “منت��دى احلوكمة 

لل�س��لطات االإ�س��رافية والرقابية يف املنطقة العربية: الفر�س 
مدين��ة  يف   2016/02/10-9 يوم��ي  وذل��ك  والتحدي��ات” 
اأبوظب��ي. وياأت��ي عقد هذا املنت��دى يف �سوء اإق��رار جمموعة 
ال��� 20 ومنظمة ال���  OECD مبادئ جدي��دة للحوكمة وذلك 

تاأكيدًا على اأهمية مو�سوع احلوكمة يف تعزيز مبادئ االإف�ساح وال�سفافية ودعم النمو االقت�سادي امل�ستدام. و�سارك يف املنتدى االأمني العام ملنظمة 
التعاون االقت�سادي والتنمية، اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلراء واملتخ�س�سني بهذا املجال من خمتلف املوؤ�س�سات الدولية واالإقليمية والعربية حيث 

مت الرتكيز على دور الهيئات الرقابية، )هيئات الرقابة على اأ�سواق را�س املال والبنوك املركزية( يف جمال تعزيز تطبيق مبادئ احلوكمة.
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وناق���س املنت��دى يف الي��وم االأول التط��ورات االأخ��رية يف املب��ادئ الدولي��ة ال�سادرة ع��ن منظمة 
التع��اون والتنمي��ة االقت�سادي��ة واملعتم��دة م��ن جمموع��ة الع�س��رين )G20( يف نوفم��ر 2015، 
حيث ركز النقا���س، لي���س فقط على �س��رح املبادئ اجلديدة ومررات التعديالت واأهميتها، بل 
تط��رق كذل��ك اإىل االجتاه��ات العاملية االأخ��رية يف تطبيق حوكم��ة فّعالة. كما مت مناق�س��ة كيفية 
تقوي��ة االإط��ار العام حلوكمة ال�س��ركات، مبا يعزز من قدرات ال�س��لطات االإ�س��رافية وال�س��ركات 
عل��ى مواجه��ة التحدي��ات الرئي�س��ية يف االآون��ة االأخ��رية يف جم��ال احلوكم��ة، وخا�سة م��ا يتعلق 

بال�س��فافية، وحق��وق امل�س��اهمني، واإدارة املخاطر املرتبط��ة بتعامالت االأطراف ذوي العالقة.
كم��ا ناق���س املنت��دى البيئ��ة القانوني��ة والت�س��ريعية التي ت�س��جع احلوكمة ال�س��ليمة، والت��ي تعتر 

مبثاب��ة حج��ر الزاوي��ة يف تعزي��ز فر���س تط��ور ومن��و موؤ�س�س��ات و�س��ركات القط��اع اخلا���س، حيث قدم��ت جمموعة م��ن اخلراء م��ن املنطقة 
العربي��ة وخارجه��ا، دور ال�س��لطات االإ�س��رافية والرقابي��ة واملوؤ�س�س��ات االإقليمي��ة والدولي��ة يف تقوي��ة االإط��ار القان��وين والت�س��ريعي للحوكمة، 
وتن��اول النقا���س تق��دمي اإط��ار �س��امل للمتطلب��ات القانوني��ة والت�س��ريعية الت��ي ميك��ن اأن ت�س��اهم يف تقوي��ة واإر�س��اء البيئ��ة امل�س��جعة للحوكمة 
ال�س��ليمة اأخ��ذا يف االعتب��ار واق��ع وطبيع��ة احتياج��ات كل دولة من الدول. وتن��اول املنتدى اأي�س��ًا اجلوانب والق�ساي��ا املتعلق��ة بتطبيق واإنفاذ 

مب��ادئ احلوكمة والدور الذي تلعبه ال�س��لطات االإ�س��رافية والرقابية يف هذا ال�س��اأن. 
وم��ن جان��ب اآخ��ر، بحث املنت��دى التحديات املتعلق��ة بتطبيق مبادئ احلوكمة وااللتزام بها يف ال��دول العربية، وذلك على ال�سعيد الت�س��ريعي 
والرقاب��ي واملوؤ�س�س��ي، وال��دور الذي ميكن اأن تلعبه ال�س��لطات االإ�س��رافية والرقابية مث��ل امل�سارف املركزية وهيئات اأ�س��واق املال والوزارات 
واملوؤ�س�س��ات املعني��ة باحلوكم��ة يف ال��دول العربي��ة يف مواجه��ة التحدي��ات وامل�س��اعدة على تطبي��ق اأف�سل نظ��ام للحوكمة. كما تط��رق املنتدى 
اإىل ال��دور ال��ذي ميك��ن اأن تقدم��ه املوؤ�س�س��ات االإقليمي��ة والدولية املعنية مل�س��اعدة ال��دول العربية عل��ى مواجهة التحدي��ات يف تطبيق املبادئ 
الدولي��ة. وباالإ�ساف��ة اإىل م��ا تق��دم، ناق���س املنت��دى خمتل��ف املنهجي��ات واالأدوات الفعال��ة امل�س��تخدمة يف تقيي��م وقيا���س التطبي��ق وااللتزام 
مبب��ادئ احلوكم��ة م�س��تعر�سة ع��ددًا م��ن التج��ارب الدولي��ة والعربي��ة، كح��االت عملية، مبا ي�س��اعد على ا�س��تخال�س الدرو���س امل�س��تفادة يف 

تقيي��م التطبي��ق الفع��ال ومتابع��ة التطبيق للحوكمة ال�س��ليمة، واخلطوات امل�س��تقبلية القادمة يف هذا ال�س��اأن.

ب( حلقة نقا�سية حول �سناديق اال�ستثمار واأدوات الدخل الثابت:  
Bloomb- العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احتاد  ونظم 

الدخل  واأدوات  اال�ستثمار  �سناديق  حول  نقا�سية  حلقة   erg

وبنك   BlackRockو  Eurex Clearing مع  بالتعاون  الثابت 
لل�سندات  اخلليج  وجمعية   DLA Piperو الوطني  دبي  االإمارات 
 Bloomberg مقر  يف   2016/09/8-7 يومي  وذلك  وال�سكوك، 
احللقة  و�سلطت  املتحدة.  العربية  االإمارات  بدولة  دبي  مبدينة 
الهيئات  تهم  التي  الق�سايا  من  عدد  على  ال�سوء  النقا�سية 
املعنية باأ�سواق را�س املال وخا�سة فيما يتعلق باأدوات اال�ستثمار 
اإىل  باالإ�سافة   )ETFs( التداول  موؤ�سرات  و�سناديق  امل�سرتك 

وامل�ستقات.  والتقا�س  الت�سوية  بعمليات  املرتبطة  االأمور  من  وغريها  الثابت  الدخل  اأدوات 
بالن�سبة  ذلك  واأهمية  واالإدارة  العمل  اآلية  حيث  من  التداول  موؤ�سرات  و�سناديق  امل�سرتك  اال�ستثمار  باأدوات  التعريف  احللقة  وبحثت 
باأدوات اال�ستثمار امل�سرتك من املنظور الدويل وكيف ميكن من خالل ذلك  الت�سريعات املرتبطة  للم�ستثمرين واالأ�سواق املالية، ومت عر�س 

باملنطقة.  املالية  االأ�سواق  من  امل�ستخل�سة  الدرو�س  بع�س  اإىل  االإ�سارة  مع  امل�ستثمرين،  �سغار  وخا�سة  امل�ستثمرين،  حماية 
الثانوية  االأولية  االأ�سواق  تطوير  وكيفية  االأدوات  هذه  اأهمية  حيث  من  الثابت  الدخل  باأدوات  املرتبطة  املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  مت  كما 
تطوير هذه  الرقابة يف  هيئات  دور  اإىل  االإ�سارة  مع  باملنطقة،  الثابت  الدخل  اأدوات  اأ�سواق  تطوير  تواجه  التي  التحديات  اأهم  وا�ستعرا�س 
االأدوات، كما مت التطرق اإىل مو�سوع الت�سوية والتقا�س ودور الو�سيط املركزي )CCP( مع االإ�سارة اإىل اآلية العمل املرتبطة بهذا اجلانب 
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عملية  مناذج  على  النقا�سية  باحللقة  امل�ساركني  واطلع  كما  هناك.  املطبقة  اجلديدة  الت�سريعات  ظل  يف  خا�سة  اأوروبا،  يف  بها  واملعمول 
التداول. موؤ�سرات  و�سناديق  الثابت  والدخل  امل�سرتك  اال�ستثمار  اأدوات  جمال  يف  بلومبريغ  لدى  امل�ستخدمة  للتطبيقات 

املالية  االأوراق  هيئة  منهم  العربية  والبور�سات  باالحتاد  االأع�ساء  العربية  الرقابة  هيئات  ممثلي  من  عدد  النقا�سية  احللقة  يف  و�سارك 
قطر  وهيئة  الفل�سطينية  املال  را�س  �سوق  وهيئة  عمان  يف  املال  ل�سوق  العامة  والهيئة  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  وهيئة  االإماراتية  وال�سلع 
منهم  العربية  البور�سات  ممثلي  من  عدد  اأي�سًا  و�سارك  املالية،  للخدمات  دبي  و�سلطة  اللبنانية  املالية  االأ�سواق  وهيئة  املالية  لالأ�سواق 

واملهتمني. واخلراء  املخت�سني  وعدد من  البحرين  وبور�سة  وبور�سة قطر  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  و�سوق  املالية  دبي  �سوق 
 Black جتربة  بينها  من  املجال  هذا  يف  عملية  جتارب  ا�ستعرا�س  مع  امل�سرتك  اال�ستثمار  اأدوات  مو�سوع  امل�ساركون  بحث  اآخر  جانب  ومن 
Rock باالأ�سواق العاملية وباأ�سواق املنطقة، وقد خل�س نقا�س احللقة امل�ستديرة يف هذا املجال اإىل اأن طرق التعامل التقليدية والتحليل قد 

اأ�سبحا غري كافني يف ظل هذه الظروف واأن املتعاملني بحاجة اإىل التكيف مع التغريات والتاأقلم مع ظروف انخفا�س ال�سيولة على م�ستوى 
امل�ستثمرين  اإعطاء  يف  الأهميتها  نظرًا  التداول  موؤ�سرات  و�سناديق  امل�سرتك  اال�ستثمار  اأدوات  ا�ستعرا�س  مت  االإطار،  هذا  و�سمن  العامل. 

عالية. و�سفافية  و�سيولة  اأقل  بتكاليف  اأكر  مرونة 
بالتعقيدات  املرتبطة  الق�سايا  تتمثل يف  التحديات   تلك  اأن  على  امل�ساركون  اأكد  الثابت  الدخل  اأدوات  اأ�سواق  تواجه  التي  التحديات  وحول 
ال�سندات  اإ�سدار  وحدات  حجم  وارتفاع  النقدية  بال�سيا�سة  الثابت  الدخل  اأدوات  وارتباط  والتداول  باالإ�سدار  املرتبطة   Complexity

 Over the النظامي  ال�سوق  اإطار  التداول خارج  اأن  اإىل  واأ�ساروا  ال�سوق.  لهذا  امل�ستثمرين  �سغار  دخول  يعرقل  High Ticket Size مما 

Coun- املقابلة  االأطراف  املرتبطة مبخاطر  العوامل  توؤثر  وكذلك  االأ�سواق،  و�سفافية  التداول  اأحجام  النمو يف  يكبح   Counter Trading

الثابت. الدخل  اأدوات  اختالف طبيعة  الناجمة عن  القانونية  واملخاطر   terparty Risk

هذا  يف  الدولية  املعايري  مع  وان�سجامه  والرقابي  الت�سريعي  االإطار  تهيئة  اأهمية  على  امل�ساركون  اأكد  والثانوية،  االأولية  االأ�سواق  ولتطوير 
وكاالت  ف�ساًل عن حتديد   Risk-free Curve بال�  يعرف  ما  اأو  املخاطر  وخلق منحنى  بالبور�سات  الثابت  الدخل  اأدوات  اإدراج  مع  املجال 

فاعل. ونظام م�سريف  متطورة  وتقا�س  ت�سوية  واأنظمة   Independent Rating Agencies م�ستقلة  تقييم 
لالأ�سواق  التحتية  البنية  يح�سن  ذلك  اأن  اإىل  واإ�ساروا   CCP املركزي  الو�سيط  مو�سوع  امل�ساركون  ناق�س  والتقا�س،  الت�سوية  ق�سايا  وحول 
االإطار،ا�ستعر�س  هذا  و�سمن  املالية.  باالأ�سواق  اال�ستقرار  وحتقق  الدفع  عدم  خماطر  تقليل  اإىل  باالإ�سافة  مكانتها  من  ويزيد  املالية 
الو�سيط  عمل  اآلية  مو�سوع  مناق�سة  مت  حيث   ،Eurex Clearing جتربة  بينهاا  من  املجال  هذا  يف  الدولية  التجارب  بع�س  امل�ساركون 

املجال. االأوروبية اجلديدة يف هذا  الت�سريعات  املركزي حتت 
لالإفال�س  قوانني  بينها عدم وجود  والرقابية من  القانونية  املعوقات  بع�س  اإىل وجود  امل�ساركون  اأ�سار  امل�ستقات،  اأ�سواق  تطوير  وبخ�سو�س 
و�سوح  عدم  اإىل  باالإ�سافة  هذا   .Counterparty’s Insolvency املقابلة  االأطراف  اإفال�س  خماطر  من  واحلماية   Insolvency Laws

الطلب  وجود  عدم  يف  تكمن  امل�ستقات  اأ�سواق  تطوير  تكبح  التي  العوامل  اأهم  من  باأن  اأكدوا  كما  املال.  باأ�سواق  العالقة  ذات  الت�سريعات 
 Market لالأ�سواق  احلالية  الرتكيبة  وعدم مالئمة  بذلك  املرتبطة   Cost Effectiveness الكلف  اإىل  باالإ�سافة  االأدوات  هذه  على  الكايف 

للمخاطر. اإدارة منا�سبة  اإىل عدم وجود  باالإ�سافة  التعليم(  االأدوات )مو�سوع  Structure وعدم فهم هذه 

ج( برنامج التدريب العملي الثالث:  
حول  الثالث  العملي  التدريب  برنامج  امل�سرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  العربية  املالية  االأوراق  هيئات  احتاد  نظم 
اأ�سا�سيات الرقابة واالإ�سراف على �سوق املال وذلك يف مقر الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية يف القرية الذكية مبدينة القاهرة خالل 
وال�سلع  املالية  االوراق  وهيئة  االأردنية  املالية  االوراق  هيئة  من  كل  متدربًا ميثلون  بالرنامج )18(  �سارك  وقد   .2016/10/20-18 الفرتة 
االأ�سواق  وهيئة  عمان  ل�سلطنة  املال  ل�سوق  العامة  والهيئة  الفل�سطينية  املال  را�س  �سوق  وهيئة  التون�سية  املالية  ال�سوق  وهيئة  االإماراتية 

املالية. للخدمات  دبي  �سلطة  اإىل  باالإ�سافة  امل�سرية،  للرقابة  العامة  والهيئة  الر�ساميل  ل�سوق  املغربية  والهيئة  اللبنانية  املالية 
على  املطبقة  وال�سروط  ال�سركات  لقيد  العامة  لل�سروط  التطرق  مت  حيث  بالبور�سة،  القيد  ب�سروط  تتعلق  املحاور  من  عدد  الرنامج  ناق�س 
وامل�سرية  الدولية  االإيداع  �سهادات  اإىل  اإ�سافة  واالأجنبية،  امل�سرية  لل�سركات  بالن�سبة  املزدوج  والقيد  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
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واالإف�ساحات  التداول  مو�سوع  اإىل  التعر�س  كما مت   .)GDRs(
واالآليات  االأن�سطة  اأنواع  ا�ستعرا�س خمتلف  بالبور�سة من خالل 
التي ميكن ا�ستخدامها يف ال�سوق امل�سري باالإ�سافة اإىل معايري 
اأحد  ال�سركات  اإف�ساح  قواعد  مثلت  وقد  االأن�سطة.  هذه  مزاولة 
فيما  خا�سة  االأول،  اليوم  خالل  مناق�ستها  متت  التي  املوا�سيع 
اجلوهرية  واالأحداث  املالية  والقوائم  الدوري  باالإف�ساح  يتعلق 
على  الرقابة  مبو�سوع  يتعلق  وفيما  ال�سنوي.  التقرير  واعداد 
املخت�سة  التنظيمية  الوحدة  دور  ا�ستعرا�س  مت  فقد  التداول 
بالرقابة على التداول، واأنواع التالعبات واملخالفات التي ت�سعى 
الداخلية  املعلومات  وا�ستغالل  االأ�سعار  يف  بالتالعب  املتعلقة  العملية  احلاالت  من  عدد  درا�سة  ال�سياق  هذا  يف  مت  حيث  لك�سفها،  الوحدة 

امل�سلل. واالإف�ساح 
كما ت�سمن عر�سا الآليات الفح�س والتفتي�س على اأعمال �سركات االأوراق املالية، حيث مت تقدمي دور الوحدة التنظيمية املخت�سة بالفح�س 
واحلفاظ  وال�سيولة  املالية  باملالءة  اخلا�سة  واملتطلبات  التفتي�س،  تقارير  �سياغة  وطريقة  بها  تقوم  التي  التفتي�س  عمليات  واأنواع  والتفتي�س 
من  التاأكد  متابعة  منها،مع  التحقق  الواجب  احلوكمة  ومتطلبات  العاملني  يف  توافرها  يجب  التي  ال�سروط  اإىل  اإ�سافة  العمالء  اأموال  على 
حماية حقوق العمالء وااللتزام بالت�سريعات والقواعد. ويف نف�س ال�سياق مت ا�ستعرا�س االأ�ساليب اجلاري العمل بها ملكافحة غ�سل االأموال 
باأنظمة  للرقابة  اخلا�سعة  املالية  املوؤ�س�سات  التزام  من  التحقق  واإجراءات  اآليات  تقدمي  خالل  من  وذلك  املال  �سوق  يف  االإرهاب  ومتويل 
االأموال،  غ�سل  جمال  يف  ال�سعف  ونقاط  التهديد  حدوث  وفر�س  والعواقب  املخاطر  مناق�سة  متت  كما  االأموال.  غ�سل  مكافحة  وقواعد 
بطرق  تتعلق  درا�سة حالة عملية  ومت  االأموال.  املالية يف جمال مكافحة غ�سل  املوؤ�س�سات  التزام  درجة  و  ال�سلبية  الظواهر  اأهم  اإىل  اإ�سافة 
اإ�سافة  عملها،  واآليات   )ETFs( املوؤ�سرات  �سناديق  مو�سوع  الرنامج  ناق�س  كما  املال.  �سوق  يف  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  مكافحة 
جمال  يف  العاملة  ال�سركات  حوكمة  مو�سوع  الرنامج  ناق�س  كما  املالية.  للرقابة  العامة  الهيئة  لدى  املعتمدة  وال�سوابط  االجراءات  اإىل 

املال. اأ�سواق  الرقابة على  واالإقليمي يف  الدويل  التعاون  واأهمية  املالية  االأوراق 
ومن جانب اآخر، قامت الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية بتنظيم عدد من الزيارات امليدانية لالطالع على �سري العمل يف كل من مقر 
على  بالرقابة  املتعلقة  االأمور  على  االطالع  مت  وقد  امل�ستثمر.  حماية  و�سندوق  املركزي  واالإيداع  للمقا�سة  م�سر  و�سركة  امل�سرية  البور�سة 

بها. املتعلقة  االإلكرتونية  واالأنظمة  والتقا�س  الت�سوية  ودوره  التداول 

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

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

من اخلطة اال�سرتاتيجية اجناز ما يلي:

1( اعتماد اللغة العربية كلغة ر�سمية لدى منظمة االأيو�سكو:

الفرتة  خالل  ليما/البريو  مدينة  يف  عقد  الذي  اجتماعها  يف  االأي�سكو  ملنظمة  الرئا�سية  اللجنة  وافقت 
الر�سمية  اللغات  اإىل  العربية  اللغة  ت�ساف  بحيث  للمنظمة  الداخلية  االأنظمة  تعديل  على   2016/05/12-8

املعتمدة لدى املنظمة. وياأتي قرار منظمة االأيو�سكو باعتماد اللغة العربية كلغة ر�سمية لها كثمرة للجهود التي 
والفاعل الأع�ساء  الهام  الدور  يوؤكد على  العامة لالحتاد يف هذا املجال. مما  واالأمانة  اأع�ساء االحتاد  بذلها 

االحتاد بهذه املنظمة.
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:”COMCEC“ 2( التعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون االقت�سادي والتجاري ملنظمة التعاون االإ�سالمي

�س��اركت االأمان��ة العام��ة الحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية باملنتدى اخلام���س 
 ”5th COMCEC Market Regulators Forum“ ملنظم��ي اأ�س��واق راأ���س امل��ال
ال��ذي نظمت��ه اللجن��ة الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتج��اري ملنظم��ة التع��اون 
االإ�س��المي “COMCEC”، وال��ذي عق��د مبدين��ة ا�س��طنبول ي��وم 2016/10/27، 
حيث ناق���س املنتدى عدد من الق�سايا املرتبط��ة ببناء القدرات الذاتية لدى الدول 
االأع�س��اء باللجنة وحماية امل�س��تثمرين من خالل تعزيز التع��اون يف جمال التوعية 
والتعليم ودور هيئات الرقابة يف هذا املجال. كما ا�ستعر�ست اللجنة مبادرة ان�ساء 
البور�س��ة العقارية لل��دول االأع�ساء باملنظمة والدور الذي ميك��ن اأن تقوم به لدعم 

القطاع العقاري.
و�س��ارك االأم��ني الع��ام لالحت��اد باأعمال هذا املنتدى وبحث مع رئي���س جلنة الكوم�س��يك / رئي���س هيئة الرقابة الرتكية امل�س��اريع امل�س��تقبلية للجنة 
وامكاني��ة تعزي��ز التعاون امل�س��رتك ما بني احت��اد هيئات االأوراق املالية العربي��ة واللجنة، حيث مت االتفاق على عدد من جماالت التعاون امل�س��رتك، 
خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق باأدوات التمويل االإ�س��المي وتعزيز دورها يف توفري التمويل الالزم للم�س��اريع االقت�سادية مبا يدعم النمو امل�س��تدام لدى الدول 
االأع�ساء. وقد اتفق اجلانبان على اتخاذ اجراءات عملية لزيادة التعاون والتن�س��يق امل�س��رتك مبا يعود بالفائدة على جميع االأطراف وخا�سة فيما 

يتعلق بعقد عدد من الرامج التدريبية املتخ�س�سة يف جمال التمويل االإ�سالمي.

:IOSCO �3( عقد االجتماع الت�ساوري الثالث الأع�ساء جمل�س االحتاد امل�ساركني باجتماعات منظمة ال

عق��د اأع�ساء جمل���س احتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربية امل�س��اركني باالجتماعات ال�س��نوية 
ملنظمة ال� IOSCO اجتماعهم الت�س��اوري الثالث الذي ا�س��ت�سافته هيئة قطر لالأ�سواق املالية 
ي��وم االأح��د املواف��ق 2016/05/08 مبدين��ة ليما/الب��ريو. وا�س��تعر�س اأع�س��اء االحت��اد اآخ��ر 
التط��ورات املتعلقة باإجناز العمل وتنفيذ قرارات جمل���س االحتاد وخا�سة فيما يتعلق باخلطة 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد. كما بح��ث االأع�ساء امل�س��اركون باالجتماع املوا�سي��ع املطروحة على 
ج��دول اأعم��ال منظمة ال��� IOSCO وخا�سة فيما يتعل��ق باملذكرة متعددة االأطراف املح�س��نة 
eMMoU حي��ث اتف��ق االأع�س��اء عل��ى اأهمية اأن تعك���س املذكرة املح�س��نة تطلع��ات وتوجهات 

اأع�ساء االحتاد واأخذ ذلك بنظر االعتبار عند اإقرارها من اللجنة الرئا�سية باملنظمة. ومما 
يذك��ر ب��اأن االحتاد قد بداأ منذ عام 2014 بعقد اجتماع ت�س��اوري الأع�ساء االحتاد امل�س��اركني 
باجتماعات منظمة ال� IOSCO بهدف تعزيز التعاون بني اأع�ساء االحتاد ومبا يخدم اأهداف 

وتطلعات االحتاد.

4( امل�ساركة باجتماعات املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية:

لهيئات  الدولية  املنظمة  باجتماعات  لالحتاد  العامة  االأمانة  �ساركت 
ليما/ مبدينة  ال�سنوي  وموؤمترها  اجتماعاتها   IOSCO املالية  االأوراق 

اأع�ساء  ناق�س  حيث   ،2016/05/12-8 الفرتة  خالل  عقدت  التي  البريو 
تعزيز  اإىل  الرامية  وال�سيا�سات  املبادرات  عنها  املنبثقة  واللجان  املنظمة 
امل�سدر  باعتبارها  بدورها  القيام  يف  وموا�سلتها  املالية  االأ�سواق  مقاومة 
اخلرات  من  اال�ستفادة  كيفية  االأع�ساء  ناق�س  كما  للتمويل.  امل�ستدام 
دور  وزيادة  التكامل  بتعزيز  يتعلق  فيما  خا�سة  املنظمة  الأع�ساء  املتنوعة 
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.GEM النا�سئة  واالأ�سواق  النمو  جلنة  اأع�ساء 
متعددة  املح�سنة  التفاهم  مذكرة  ن�س  للمنظمة  الرئا�سية  اللجنة  اأقرت  كما 
املزيد  تعطي  التي   Enhanced MMoU املعلومات  وتبادل  للتعاون  االأطراف 
واالمتثال  املخالفات  ردع  يف  فعاليتهم  لتاأكيد  املنظمة  الأع�ساء  القوة  من 

احلدود. عر  املالية  باالأ�سواق 
مذكرة  حققته  الذي  النجاح  بعد  املح�سنة  التفاهم  مذكرة  اإعداد  جاء  لقد 
التطورات  االعتبار  بنظر  ولالأخذ  املعلومات  لتبادل  االأطراف  متعددة  التفاهم 
عام  االأطراف  متعددة  التفاهم  مذكرة  اإطالق  منذ  والرقابية  التكنولوجية 

هي: جماالت  خم�سة  يف  جديدة  اإ�سافية  �سلطات  توفري  املح�سنة  التفاهم  مذكرة  وت�سمن   .2002

احل�سابات. مدققي  معلومات  على  احل�سول   .1
االلتزام. عدم  حال  يف  عقوبات  فر�س  اإمكانية  مع  االأقوال  ل�سماع  احل�سور  على  االإجبار   .2

اأخرى. رقابية  هيئات  عن  نيابة  جتميدها  اأو  االأ�سول  جتميد  كيفية  حول  االأخرى  الرقابية  للهيئات  املعلومات  وتزويد  امل�سورة  تقدمي   .3
اخلدمة. لهذه  املقدمة  اجلهات  بها  حتتفظ  التي  االنرتنت  خدمة  يف  اال�سرتاك  بيانات  على  احل�سول   .4

املكاملات. هذه  حمتوى  على  احل�سول  دون  الهاتفية  املكاملات  �سجل  على  احل�سول   .5
بو�سع    »GEM« النا�سئة  واالأ�سواق  النمو  وجلنة  االإقليمية  اللجان  مع  بالتعاون  املنظمة  اإدارة  جمل�س  قيام  على  االتفاق  مت  وقد 
جلنة  مبوافقة  ذلك  اجناز  �سرورة  اإىل  االإ�سارة  مع  املعلومات  لتبادل  املح�سنة  التفاهم  مذكرة  اأحكام  لتطبيق  الالزمة  الرتتيبات 

.)2016( احلايل  العام  نهاية  قبل  االأيو�سكو  ملنظمة  الرئا�سة 
اآخر  جانب  ومن  التدقيق،  جلان  رقابة  حول  تقرير  بن�سر  املجل�س  قام  التدقيق،  م�ستوى  لتطوير  املنظمة  اإدارة  جمل�س  جهود  وحول 
يتعلق  فيما  خا�سة   »CCP« املالية  االأ�سواق  ملعامالت  املركزي  الو�سيط  مو�سوع  حول  امل�ستجدات  الآخر  املنظمة  اإدارة  جمل�س  ا�ستمع 

الرقابة. بهيئات  املتعلقة  االأيو�سكو  مبادئ  مراجعة  اأهمية  وكذلك  ومواجهتها.  املخاطر  حتمل  على  بالقدرة 
التحتية،  املالية  البنية  مو�سوع  وحول 
تكوين  على  املنظمة  اإدارة  جمل�س  وافق 
اإدارة  من  اأع�ساء  ي�سم  عمل  فريق 
ومن  املتقدمة  االأ�سواق  من  املنظمة 
ذات  النا�سئة  واالأ�سواق  النمو  جلنة 
وامل�ستثمرين  التنمية  ببنوك  العالقة 
من  عدد  لبحث  وغريهم  املوؤ�س�سني 
ومو�سوع  بالتمويل  املرتبطة  الق�سايا 

التحتية. املالية  البنية 
اعداد  خالل  من  وخا�سة  املجال  هذا  يف  امل�ستجدات  اآخر   »GEM« النا�سئة  واالأ�سواق  النمو  جلنة  قدمت  فقد  احلوكمة،  جمال  يف  اأما 

املالية.  االأ�سواق  مقاومة  لزيادة   »OECD«�ال منظمة  عن  ال�سادرة  احلوكمة  مبادئ  بتطبيق  الرقابة  هيئات  قيام  كيفية  حول  تقرير 
حيث  ال�سندات،  �سوق  يف  وخا�سة  املالية  باالأ�سواق  ال�سيولة  مو�سوع  املنظمة  اإدارة  جمل�س  ناق�س  النا�سئة،  املخاطر  مواجهة  جمال  ويف 
ناق�س  كما  ال�سندات.  اأ�سواق  �سفافية  حول  العمل  من  املزيد  واإجراء  ال�سندات  باأ�سواق  ال�سيولة  حول  للت�ساور  ورقة  املجل�س  �سين�سر 
لعمل  اإىل ملخ�س  املجل�س  ا�ستمع  كما  املجال.  للتعاون يف هذا  االآليات  وافق على عدد من  االإلكرتونية، حيث  املخاطر  املجل�س عمله حول 

والت�سريعات. االأ�سواق  على  ذلك  واأثر   Fintech املالية  والتكنولوجيا   Digitalization ال�  الرقمنة  جماالت  يف  املنظمة 
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5( امل�س��اركة باجتماع��ات اللجن��ة االقليمي��ة الإفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC وجلنة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة GEM املنبثقة ع��ن منظمة ال� 

:IOSCO

باجتماع��ات  لالحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  �س��اركت 
االأو�س��ط  وال�س��رق  الإفريقي��ا  االإقليمي��ة  اللجن��ة 
)AMERC( الت��ي عقدت  يف موري�سيو���س خالل 
الف��رتة 25-2016/01/26، حي��ث ناق�س��ت اللجنة 
وق��د  اأعماله��ا.  ج��دول  عل��ى  املدرج��ة  املوا�سي��ع 
�س��ارك االأمني العام لالحتاد جليل طريف بجل�سة 
العمل التي ناق�س��ت مو�سوع التعاون والتفاعل بني 

االأ�س��واق املالي��ة، حي��ث اأك��د على الدور املناط باحتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربية يف تعزيز التعاون والتن�س��يق بني هيئ��ات االأوراق املالية العربية 
مما يدعم اأ�س��واق راأ���س املال العربية.  كما �س��ارك االأمني العام باجتماعات جلنة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة )GEM( التي عقدت يف مدينة بايل 

باإندوني�سيا خالل الفرتة  2016/01/22-20.

:)COP22( تعزيز اأ�سواق را�س املال اخل�سراء على هام�س موؤمتر االأمم املتحدة حول املناخ )6

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالن��دوة الت��ي نظمته��ا الهيئ��ة املغربية ل�س��وق 
الر�س��اميل بالتع��اون م��ع بور�سة ال��دار البي�س��اء وماروكلري ومب��ادرة البور�سات 
 United Nations Sustainable Stock املتح��دة  ل��الأمم  امل�س��تدامة 
Exchanges ن��دوة ح��ول تعزي��ز اأ�س��واق را���س امل��ال اخل�سراء باجلن��وب  التي 

اكدت على اأهمية الدور الذي تلعبه موؤ�س�س��ات �س��وق را���س املال يف جمال التحول 
اإىل االقت�ساد االأخ�سر ال�سديق مع البيئة، خا�سة واإن هذا التحول قد بداأ ي�سهد 
تطورات اإيجابية بعد اتفاقية باري�س واعرتاف جمموعة ال� G20 على اأهمية هذا 

املو�سوع.
وق��د اأكدت الن��دوة على اأهمية تعزيز التعاون ما بني االأ�س��واق املالية والعمل على 

بناء القدرات الذاتية وحتفيز االبتكار باالأدوات املالية لتوجيه اال�ستثمارات نحو امل�ساريع اخل�سراء وال�سديقة للبيئة.

7( ال�سمول املايل:

بداأت االأمانة العامة لالحتاد العمل على تكوين قاعدة بيانات خا�سة باال�س��رتاتيجيات الوطنية الأع�ساء االحتاد املتعلقة بال�س��مول املايل باالإ�سافة 
اإىل اأبرز اال�س��رتاتيجيات والدرا�س��ات الدولية يف هذا املجال. كما ا�س��تكملت االأمانة العامة التح�سري لعقد برنامج متخ�س�س حول ال�س��مول املايل 
بتعاون عربي اقليمي ودويل �سيعقد خالل عام 2017. وتاأتي هذه التح�سريات يف اإطار زيادة التعاون والتن�سيق مع املنظمات الدولية يف هذا املجال 

وذلك تنفيذا الأهداف ومبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية لالحتاد.

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

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

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

للحوكمة ومبا يتنا�سب مع املعايري الدولية.

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

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

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

4( ا�سدار قواعد عامة لالإف�ساح:

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

5( اعداد دليل حول التداول بناء على املعلومات الداخلية:

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

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

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

رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
اأجرت االأمانة العامة لالحتاد، تنفيذا الأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية، م�سح الحتياجات الدول االأع�ساء باالحتاد لتحديد اجلهات املحلية والدولية 
التي ميكن اال�ستفادة من خراتها. وقد قامت االأمانة العامة لالحتاد بتحليل نتائج امل�سح وتقدمي تقرير يلخ�س اأهم االحتياجات التدريبية الأع�ساء 

االحتاد والتي ركزت يف غالبيتها على اجلوانب املتعلقة بالرقابة على االأ�سواق واالإنفاذ و�سناديق اال�ستثمار واحلوكمة واأدوات التمويل االإ�سالمي.

خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمر
�سمن حمور تعليم وتوعية امل�ستثمر، مت خالل عام 2016 اجناز ما يلي:

• ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد حتديد متطلبات تطوير املوقع االإلكرتوين لالحتاد فيما يتعلق بان�ساء بوابة اإلكرتونية خا�سة مبو�سوع 
تعليم وتوعية امل�ستثمرين، حيث با�سرت ال�سركة العمل ومن املنتظر ا�ستكمال امل�سروع خالل عام 2017.

• اعداد ا�ستبيان ب�ساأن املوارد املتاحةيف جمال تعليم وتوعية امل�ستثمرين وحتديد اجلهات من الدول االأع�ساء والتي ميكن االإ�ستفادة منها 
من قبل باقي اأع�ساء االحتاد وذلك �سمن اإطار تبادل اخلرات واملعونة. 

• ا�ستكمال ت�سكيل فريق عمل من املخت�سني واملعنيني بهذا ال�ساأن من هيئات االأوراق املالية العربية االأع�ساء باالحتاد وذلك لو�سع اإطار 
عام وبرامج عمل بهدف اإدارة مبادرات تثقيف امل�ستثمرين باالأ�سواق املالية العربية.
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سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات والندوات واألنشطة العربية والدولية
�ساركت االأمانة العامة لالحتاد خالل عام 2016 بالعديد من االأن�سطة والفعاليات املحلية واالإقليمية والدولية ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي:

1( الدورة الثالثة للقمة العاملية لالقت�ساد االإ�سالمي

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد باأعمال الدورة الثالثة للقمة العاملية لالقت�ساد االإ�س��المي مب�ساركة عدد 
من اخلراء واملخت�سني وامل�س��وؤولني، وح�سر االأمني العام لالحتاد اأعمال هذه القمة. وناق���س امل�س��اركون 

التحدي��ات الت��ي تواجه االقت�ساد العاملي االإ�س��المي وكيف ميكن للنظام االقت�سادي االإ�س��المي امل�س��اهمة ب�س��كل فاعل يف حتقي��ق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة Sustainable Growth، وباأن توجيه التمويل االإ�سالمي نحو اأن�سطة مالية حقيقية �سي�سهم يف حتقيق نتائج تتوافق مع االأهداف املطلوبة 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة، كما اأكد امل�ساركون باأن التمويل املختلط Blended Finance ميثل اأحد احللول الرئي�سية املقرتحة يف هذا ال�ساأن.

2( ندوة حول اإدارة املخاطر الناجمة عن الهجمات االإلكرتونية

�س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد ممثله باالأمني العام يف الندوة الت��ي نظمتها Latham & Watkins بالتعاون 
مع مركز دبي العاملي حول اإدارة املخاطر االإلكرتونية يف مدينة دبي يوم 2016/10/12، حيث ناق�س��ت الندوة اأهمية التزام ال�س��ركات وموؤ�س�س��ات 
�سوق را�س املال باملتطلبات الرقابية املرتبطة بالهجمات االإلكرتونية وا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات الدولية املرتبطة باإدارة املخاطر القانونية. كما 

مت ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات يف جماالت التحقيق يف االخرتاقات االإلكرتونية.

3( موؤمتر حول اأ�سواق ال�سكوك: التحديات والفر�س

�ساركت االأمانة العامة لالحتاد باملوؤمتر الدويل حول ال�سكوك: التحديات والفر�س 
وال��ذي نظم��ت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية بالتع��اون مع البنك الدويل ومب�س��اركة 
ع��دد كب��ري من اخل��راء واملخت�سني والهيئ��ات الرقابية واملوؤ�س�س��ات املالي��ة العربية 
والدولي��ة. كما �س��اركت االأمانة العامة الحتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربية باأعمال 
ه��ذا املوؤمت��ر. وهدف املوؤمت��ر الذي عقد ي��وم ""/""/"""" مبدين��ة الريا�س 
باململك��ة العربية ال�س��عودية اإىل تعزيز فه��م الق�سايا والتحديات التي تواجه اأ�س��واق 
ال�سكوك يف اململكة العربية ال�س��عودية خا�سة واخلليج العربي عامة، وتعزيز تطوير 
االأ�س��واق املالية املحلية واالإقليمية وحت�س��ني كفاءة اآليات اإ�سدار ال�سكوك يف ال�سوق 
املالية. كما هدف املوؤمتر اإىل تعزيز احلوكمة ومعايري وعمليات ال�س��وق للحد من املخاطر املحتملة بهذه ال�س��وق املتنامية، وحتديد اأهم املحفزات 
ومتك��ني الطل��ب عل��ى االأدوات املالية االإ�س��المية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فقد مت عر�س التجارب واخلرات والدرو���س املختلفة بهدف تطوير اأ�س��واق 

ال�سكوك املحلية والعاملية.

4( القمة العا�سرة لهيئات الرقابة لدول جمل�س التعاون اخلليجي

�س��اركت االأمانة العامة الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية باأعمال القمة العا�سرة لهيئات 
الرقابة بدول جمل���س التعاون اخلليجي التي نظمتها توم�س��ون رويرتز و�سوق اأبوظبي العاملي 
مبدين��ة اأبوظبي، حيث ناق�س��ت القمة ع��دد من املوا�سيع التي تهم هيئ��ات الرقابة العربية. 
وقد �س��ارك االأمني العام لالحتاد بجل�س��ة العمل املتعلقة باملخاطر اجليو�سيا�س��ية التي توؤثر 
على االأ�س��واق املالية العربية وخا�سة يف ظل التقلبات التي ت�س��هدها االأ�س��واق العاملية، حيث 
اأك��د عل��ى اأهمي��ة اتخ��اذ التداب��ري املالئم��ة ب�س��اأن  بناء الق��درات الذاتي��ة لهيئ��ات الرقابة 
واملوؤ�س�س��ات اخلا�سع��ة لرقابته��ا وتطبيق اأف�سل معايري احلوكمة و�سمان اأن تعمل االأ�س��واق 

املالية بانتظام وكفاءة عالية.
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)PFMI( ور�سة عمل حول املبادئ الدولية للبنية التحتية لالأ�سواق املالية )5

�س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد بور�س��ة العمل التي نظمها �سندوق النقد العربي بالتع��اون مع جلنة املدفوعات والبنية 
التحتية ببنك الت�سويات الدويل حول املبادئ الدولية للبنية التحتية لالأ�سواق املالية يوم 2016/02/18 يف اأبوظبي بدولة 
االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، وذلك بح�سور عدد م��ن كبار اخلراء من املوؤ�س�س��ات املالية والهيئ��ات الدولية وامل�سارف 
املركزية وهيئات اأ�سواق املال ومراكز االإيداع والت�سوية يف الدول العربية. واأدار االأمني العام جل�سة العمل حول املخاطر 
االإلكرتونية التي ميكن اأن تواجه البنية التحتية الأ�سواق املال واأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه مبادئ البنية التحتية الأ�سواق املال للمنظمة الدولية 

 .CPMI  وجلنة املدفوعات والبنية التحتية ببنك الت�سويات الدولية IOSCO لهيئات الرقابة

6( حما�سرة حول ا�سدارات االأوراق املالية باالأ�سواق املالية غري التقليدية

�س��اركت االأمان��ة العامة لالحتاد يف املحا�س��رة التي نظمتها جامعة ولونغون��غ “Wollongong” يف دبي 
ح��ول اال�س��دارات االأولية باالأ�س��واق املالي��ة ومراكز املال التقليدية مقارنة مع االأ�س��واق املالية النا�س��ئة 
ومراكز املال اجلديدة، وقد األقى نائب رئي���س اجلامعة هذه املحا�سرة، حيث اأ�س��ار اإىل الدور املتنامي 

لالأ�س��واق املالية النا�س��ئة اجلديدة وغري التقليدية، مع الرتكيز على ال�س��وق املايل يف دولة االإمارات العربية املتحدة، يف جذب امل�س��تثمرين بحيث 
اأ�سبحت تتفوق يف هذا املجال على مراكز املال التقليدية وذلك يف جذب االإدراجات وزيادة روؤو�س االأموال امل�سدرة اجلديدة.

7( املوؤمتر ال�سنوي احلادي ع�سر لوكالة موديز عن خماطر االئتمان يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

�سارك احتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف املوؤمتر ال�سنوي احلادي ع�سر لوكالة موديز عن خماطر 
االئتمان يف دول جمل���س التعاون اخلليجي وتاأثري اأ�س��عار النفط على االئتمان يف دول جمل���س التعاون 
اخلليجي يوم 22 مار�س 2016 يف مدينة دبي، حيث ناق�س املوؤمتر اأثر ا�ستمرار انخفا�س اأ�سعار النفط على احلكومات وال�سركات والبنوك والدورة 
االقت�سادية. وقد �س��ارك باملوؤمتر عدد من امل�س��تثمرين وحمللي االئتمان واخلزينة واملدراء املاليني وامل�س��تثمرين والو�سطاء وامل�سوؤولني التنفيذيني 

من ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية، كما مت عقد ور�س عمل تفاعلية للم�ساركني عن حالة �سركات التاأمني والبنوك واجلهات امل�سدرة.

سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية
قامت االأمانة العامة لالحتاد خالل عام 2016 باعداد التقارير والدرا�سات التالية، وذلك بعد اأن مت عر�سها خالل اجتماع جمل�س االحتاد العا�سر 

الذي عقد مبدينة القاهرة. وميكن تلخي�س اأهم التقارير والدرا�سات مبا يلي: 

1(اإ�سدار درا�سة اأدوات التمويل االإ�سالمي لدى اأ�سواق راأ�س املال العربية 

اأ�س��در االحت��اد درا�س��ة ح��ول اأدوات التموي��ل االإ�س��المي لدى اأ�س��واق راأ���س امل��ال العربي��ة، وقد ا�س��تندت 
الدرا�س��ة عل��ى امل�س��ح ال��ذي اأعدت��ه االأمانة العام��ة لالحت��اد بالتعاون م��ع اأع�ساء االحت��اد وذلك يف اإطار 
خط��ة عم��ل االحت��اد لع��ام 2015، حيث مت درا�س��ة وحتلي��ل نتائج امل�س��ح وذلك للّتع��ّرف على واق��ع التمويل 
االإ�س��المي يف اأ�س��واق امل��ال العربّي��ة. وتهدف الدرا�س��ة اإىل التعرف على املج��االت ذات العالقة باجلوانب 
الت�س��ريعية والتنظيمي��ة التي حتكم عمل اأدوات التمويل االإ�س��المي لدى اأ�س��واق راأ���س امل��ال العربية اإ�سافة 
الأدوات  امل�س��درة  اجله��ات  ب��رز  واأ املعتم��دة  والتمويلي��ة  اال�س��تثمارية  باالأن�س��طة  املرتبط��ة  اجلوان��ب  اإىل 
التموي��ل االإ�س��المي وطبيع��ة العق��ود امل�س��درة ف�س��اًل ع��ن ن�س��اط االإ�س��دارات االأولي��ة والت��داول الأدوات 
التموي��ل االإ�س��المية، واحلواف��ز الت��ي تق��دم لت�س��جيع اإ�سدارات اأدوات التمويل االإ�س��المي و�س��روط اإدراج 

ال�سك��وك االإ�س��المية واملعاي��ري املتعلق��ة بالتقاري��ر املالي��ة واملعلوم��ات الواج��ب االإف�س��اح عنه��ا بهذا املج��ال. واإ�سافة اإىل م��ا تقدم، فقد 
ه��دف امل�س��ح اإىل التع��رف عل��ى اأه��م املخاط��ر وال�سعوب��ات التي تواج��ه قطاع التمويل االإ�س��المي واأه��م املتطلب��ات لتطوير ه��ذا القطاع. 
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ت��ي اإ�س��دار ه��ذه الدرا�س��ة يف ظل االهتم��ام املتنام��ي مبو�سوع التمويل اال�س��المي عل��ى ال�سعيد ال��دويل ويف الدول العربي��ة ب�سفة  كم��ا ياأ
 . خا�سة

وت�س��ري الدرا�س��ة اإىل اأن مو�سوع اأدوات التمويل االإ�س��المي قد حظي باهتمام بالغ لدى اأ�س��واق را���س املال مبختلف دول العامل، حيث �س��هد �س��وق 
اإ�س��دارات اأدوات التموي��ل االإ�س��المي زي��ادة ملحوظ��ة خ��الل ال�س��نوات االأخ��رية واأ�سبح��ت هناك مراك��ز دولي��ة متخ�س�سة وموؤث��رة متكنت من 
ا�س��تقطاب ا�س��تثمارات �سخمة مت توظيفها باأدوات التمويل االإ�س��المية، وعلى الرغم من الزيادة امللحوظة باأدوات التمويل االإ�س��المي واالهتمام 
الكبري الذي اأ�سبحت حتظى به، اإال اأن جممل التمويل االإ�س��المي ال يزال ي�س��كل ن�س��بة �سئيلة من جممل التمويل التقليدي مما يوؤكد على اأهمية 
اال�س��تمرار بدعم قطاع التمويل االإ�س��المي. وعلى �سعيد اأ�س��واق را�س املال العربية، فقد �سهدت هي اأي�سًا اهتمامًا كبريًا خالل ال�سنوات االأخرية 
مبو�س��وع التموي��ل االإ�س��المي متث��ل ذل��ك باجلهود احلثيث��ة التي بذلتها اجله��ات الرقابية واملنظمة الأ�س��واق امل��ال والتي تركزت عل��ى بناء االإطار 
والبنية الت�س��ريعية الالزمة لتطوير هذا القطاع.فيما يتعلق باالإطار الت�س��ريعي والتنظيمي الأدوات التمويل االإ�س��المي فقد اأظهرت الدرا�سة وجود 
اإط��ار ت�س��ريعي منا�س��ب ل��دى غالبي��ة ال��دول االأع�س��اء باالحتاد وذلك عل��ى الرغم م��ن تباين طبيعة ه��ذا االإط��ار الت�س��ريعي، اإذ اأن بع�س الدول 
االأع�س��اء ت�س��تند اإىل قان��ون اأو ت�س��ريع خا���س بالتمويل االإ�س��المي يف حني يلجاأ البع���س االآخر لال�س��تناد اإىل تعليمات اأو اأنظم��ة خا�سة بالتمويل 
االإ�س��المي، اأو اال�س��تناد اإىل اأح��كام عام��ة موجودة بالت�س��ريعات املختلفة املطبقة على �س��وق را���س امل��ال. وباملقابل، فقد تبني اأي�س��ًا اأن عددًا من 
الدول االأع�ساء باالحتاد ال يتوفر لديها اأي قوانني اأو ت�سريعات اأو اأنظمة خا�سة باأدوات التمويل االإ�سالمي، اأو اأنها قد �سرعت يف اإعداد مثل هذه 

القوانني واالأنظمة.
وحول اأدوات التمويل االإ�سالمي فقد خل�ست الدرا�سة حول طبيعة اأدوات التمويل االإ�سالمي اإىل اأن هناك تركيزًا على �سكوك اال�ستثمار وال�سناديق 
اال�س��تثمارية، حي��ث تعتم��د معظم الدول االأع�ساء باالحتاد على هاتني االأداتني ب�س��كل كبري وذلك بالرغم من وج��ود اأدوات اأخرى تلجاأ اإليها بع�س 
الدول مثل الطروحات اخلا�سة وال�س��هادات اال�س��تثمارية والتاأمني االإ�س��المي والتكافل.اأما فيما يتعلق باجلهات امل�سدرة لل�سكوك، فقد تبني باأن 
غالبية الدول االأع�ساء باالحتاد اأكدت باأن البنوك االإ�س��المية و�س��ركات خدمات التمويل االإ�س��المي هي من اأبرز اجلهات امل�سدرة لل�سكوك، كما 
اأظه��رت النتائ��ج كذل��ك باأن اجلهات احلكومية وال�س��ركات املدرجة ميكن اأن ت�سدر ال�سكوك، واأحيانًا املن�س��ئات واملوؤ�س�س��ات العمومية والبلديات 

واجلهات املحلية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س طبقًا لل�سروط واالأحكام. 
وفيم��ا يخ���س طبيع��ة العق��ود امل�س��درة مبوجب ال�سك��وك، فقد بينت نتائج الدرا�س��ة اأن معظ��م الدول االأع�س��اء باالحتاد ت�سدر �سك��وك االإجارة 
واملرابحة واملقار�سة وامل�ساركة. اأما فيما يتعلق بن�ساط اإ�سدارات وتداول ال�سكوك االإ�سالمية فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود �سوق �سعيفة فيما 
يتعلق باالإ�سدارات االأولية وكذلك تداول اأدوات التمويل االإ�س��المية )ال�س��وق الثانوي(، فقد بدا وا�سحًا من نتائج امل�س��ح �سعف �س��وق االإ�سدارات 
االأولي��ة وال�س��وق الثان��وي ل��دى ال��دول االأع�ساء باالحت��اد، حيث اأنه ال يوج��د اأي تداول عل��ى اأدوات التمويل االإ�س��المي لدى غالبية ال��دول االأع�ساء 
باالحتاد وذلك لوجود عدد حمدود من االإ�سدارات االأولية ال�سادرة لدى الدول االأع�ساء باالحتاد، كما اأن عددًا كبريًا من الدول االأع�ساء باالحتاد 
ال يوجد لديها اإ�سدارات مدرجة من اأدوات التمويل االإ�سالمية، ويف حال وجود اأدوات متويل مدرجة، فاإن التداول عليها �سعيفًا، كما يالحظ عدم 

وجود ن�سو�س تطبيقية منظمة لعملية التداول لدى عدد من الدول االأع�ساء باالحتاد. 
لقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأهم املخاطر وال�سعوبات التي تواجه قطاع التمويل االإ�سالمي لدى الدول االأع�ساء باالحتاد ترتبط ب�سمان االمتثال 
لل�س��ريعة االإ�س��المية، باالإ�سافة اإىل خماطر ال�سيولة واملخاطر الت�س��غيلية والتنظيمية. واملخاطر التي تواجه اأمناط التمويل التقليدية. فقد اأ�سارت 
الدرا�سة اإىل اأن اأبرز ال�سعوبات التي تواجه قطاع التمويل االإ�سالمي يف الدول االأع�ساء باالحتاد تتمحور يف عدم توفر اإطار وبيئة ت�سريعية وا�سحة 
لدى عدد من الدول االأع�ساء، وكذلك عدم اكتمال االأطر التنظيمية واالإدارية الالزمة يف البع�س االآخر. اأما فيما يتعلق بتوفر اخلرات والكفاءات، 
فق��د تب��ني ب��اأن الغالبية العظمى من الدول االأع�س��اء باالحتاد ال تتوفر لديها اخلرات والكفاءات الالزمة، باالإ�سافة اإىل وجود مناف�س��ة كبرية من 

مراكز مالية ودولية متطورة. 
اأما فيما يخ�س متطلبات االأع�ساء باالحتاد لتطوير قطاع التمويل االإ�سالمي، فرتاوحت هذه املتطلبات ما بني �سرورة توحيد املعايري وخلق اإجماع 
ب��ني الفقه��اء واأع�س��اء اللجان ال�س��رعية والتوا�سل بني موؤ�س�س��ات التمويل االإ�س��المي اإقليميَا ودولي��ًا، وتدريب الكوادر املوؤهل��ة واخلبرية يف القطاع 
وحت�س��ني اإمكاني��ات موؤ�س�س��ات التمويل االإ�س��المي فيما يتعلق ب��اإدارة املخاطر وتطوير البني��ة التحتية االإلكرتونية والتوا�سل بني موؤ�س�س��ات التمويل 

االإ�سالمي.
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2(اإ�سدار اخلطة اال�سرتاتيجية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية لالأعوام 2016 – 2020

وافق جمل���س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية على اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد لالأعوام 2016 – 2020 
والبدء بتنفيذها على مراحل اعتبارًا من العام احلايل، وذلك يف �سوء اأهمية وجود خطة ا�سرتاتيجية لالحتاد 
ت�س��هم يف ر�س��م مالمح م�سارات االحتاد امل�س��تقبلية وتعزز من وجوده �سمن ر�سالة وروؤية وا�سحة. و�سمن هذا 
االإطار، قامت اللجنة املوؤقتة امل�س��كلة لهذه الغاية، بالتعاون مع االمانة العامة لالحتاد با�س��تكمال اعدد اخلطة 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد بع��د اأن قام��ت با�س��تطالع اآراء االأع�س��اء به��دف التع��ّرف اإىل اأبرز التحدي��ات املحلية 
والدولية التي تواجه اأ�س��واق راأ���س املال العربية ودور االحتاد يف مواجهتها باالإ�سافة اإىل ر�س��م م�س��ار االحتاد 

امل�س��تقبلي من خالل حتديد اأهدافه للف��رتة املقبلة واآليات تنفيذها. 
لقد راعت اخلطة حتديد املحاور اال�س��رتاتيجية االأ�سا�س��ية، ودرا�سة اأهم التحديات التي تواجه االأ�سواق املالية 
العربية واحتياجاتها والعوامل املوؤثرة فيها، مع االأخذ بنظر االعتبار اآراء اأع�ساء االحتاد. وعلى العموم، فقد مت ح�سر الق�سايا اال�س��رتاتيجية 

الرئي�سة بخم�س��ة حماور اأ�سا�سية تتمثل يف: 
1. تعزي��ز التع��اون والتوا�سل بني الهيئات اأع�ساء االحتاد

ي�س��تمد ه��ذا املح��ور اأهميت��ه من خالل تفعيل الهدف االأ�سا�س��ي الذي من اأجله ُوجد االحتاد وهو تعزيز التن�س��يق والتعاون ب��ني االأع�ساء لتحقيق 
اأق�س��ى ق��در م��ن االن�س��جام والتواف��ق اإن كان بالن�س��بة للقوان��ني واالأنظم��ة الت��ي تعتمده��ا ال��دول االأع�س��اء اأو بالن�س��بة ملعايري كفاءة و�س��المة 

املعامالت يف اأ�س��واق االأوراق املالية العربي��ة والعمل على تنميتها.
2. تعزيز دور واأن�س��طة االحتاد على ال�سعيد الدويل

ميث��ل التع��اون م��ع املنظم��ات واالحت��ادات العربية والدولية ذات العالقة باأ�س��واق راأ���س امل��ال والرقابة عليه��ا والعمل على حتقي��ق اأكر قدر من 
االن�س��جام يف مواق��ف ووجه��ات نظ��ر االأع�س��اء به��ذه املحاف��ل اأح��د اأه��داف االحتاد الت��ي اأك��د االأع�ساء عل��ى اأهمي��ة التطرق اإليه��ا يف اخلطة 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد 2016 – 2020، وذل��ك م��ن خ��الل تو�س��يع وتطوي��ر ومتت��ني عالق��ات االحتاد م��ع املنظم��ات االقليمي��ة والدولية بهدف 
اال�س��تفادة من التجارب واخلرات الدولية يف املجاالت املختلفة ومواكبة اآخر التطورات باالأ�س��واق املالية. باالإ�سافة اإىل دعم مواقف االأع�ساء 

يف املنظمات الدولية.
3. االن�س��جام والتقارب بني ت�س��ريعات الدول االأع�ساء واأنظمتها

�سم��ن ه��ذا االإطار، �س��يعمل االحت��اد على بع�س االأه��داف اال�س��رتاتيجية ومنها و�سع عدد م��ن القواع��د املتعلقة باالإ�س��دارات االأولية واالإدراج 
ودلي��ل ا�سرت�س��ادي حلوكم��ة ال�س��ركات وقواع��د عام��ة لالإف�س��اح باالإ�ساف��ة اإىل و�سع دلي��ل مكافحة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإره��اب و�سوابط 

التعام��ل الداخل��ي وخا�سة فيما يتعلق بتعامالت االأطراف ذوي العالقة وتداوالت االأ�س��خا�س املطلعني. 
 Capacity Building 4. بن��اء القدرات الذاتية

تعت��ر تنمي��ة امله��ارات الوظيفي��ة للعامل��ني يف الهيئ��ات الرقابي��ة العربي��ة م��ن اأب��رز اأولوي��ات االحت��اد م��ع الرتكي��ز ب�س��كل خا���س عل��ى االإنفاذ 
Enforcement واإدارة املخاط��ر Risk Management واحلوكم��ة م��ن خالل التطوير امل�س��تمر للمعرفة واالإدارة وامله��ارات والقدرات الفردية 

واملوؤ�ّس�س��اتية االأخرى، مّما يرفع من كفاءة املوؤ�س�س��ة وي�س��اهم يف دعم فعاليتها وحتقيق اأهدافها ب�س��كل اأف�سل وتعزيز امليزة التناف�س��ية لهيئات 
االأوراق املالية اأع�ساء االحتاد.

Investor Education and Awareness 5. تعزيز دور واأن�س��طة االحتاد على ال�سعيد الدويل توعية وتعليم امل�س��تثمر
اأ�سبحت احلاجة لتوعية امل�ستثمر وتثقيفه وحمو االأمية املالية ذات اأهمية كبرية نظرًا للتطور احلا�سل يف االأ�سواق املالية واالبتكار يف املنتجات 
اال�س��تثمارية الت��ي اأ�سبح��ت اأك��رث تعقي��دًا وتنوعًا بحيث ب��ات من ال�سعب فهمه��ا حتى من قبل االأف��راد امللّمني باالأمور املالية، مما ي�س��اعد على 

حماية االأفراد امل�س��تثمرين وتطوير االأ�س��واق املالية من خالل تعزيز ثقة امل�س��تثمرين بهذه االأ�سواق. 
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3( �سدور تقرير حول اإيرادات ونفقات هيئات االأوراق املالية وتكاليف التعامل لدى اأ�سواق املال العربية 

اأ�سدر احتاد هيئات االأوراق املالية العربية تقرير االإيرادات والنفقات لهيئات االأوراق املالية وتكاليف التعامل لدى 
اأ�س��واق امل��ال العربي��ة وذل��ك تنفيذا خلطة عمل االحتاد لعام 2015. وقد ا�س��تند التقرير على امل�س��ح الذي اأعدته 
االأمان��ة العام��ة لالحتاد بهذا ال�س��اأن، حيث قامت )9( دول اأع�ساء باالحت��اد باالإجابة عليه، كما مت االعتماد على 
املعلوم��ات املن�س��ورة ال�سادرة ع��ن اأع�ساء االحتاد للح�سول على املعلومات املطلوب��ة، ومما يذكر اأي�سا باأن بع�س 
املعلوم��ات املطلوب��ة غ��ري متوفرة اأو غري متاحة لدى ع��دد من اأع�ساء االحتاد، كما �س��مل التقرير تكاليف التعامل 

باأ�سواق املال العربية للجزء املتعلق بهيئات االأوراق املالية العربية.
وق��د مت م��ن خالل هذا التقرير درا�س��ة اأهم املوؤ�س��رات املرتبط��ة مبكونات االإيرادات والنفق��ات من حيث م�سادر 
االيرادات واأهم اأوجه نفقات هيئات االأوراق املالية العربية. كما مت الرتكيز على درا�س��ة واقع الر�س��وم والعموالت 

التي تتقا�ساها هيئات الرقابة العربية، �س��واء ما يتعلق منها بت�س��جيل االأوراق املالية اأو ادراجها وتداولها باالإ�سافة اإىل الر�س��وم االأخرى املفرو�سة 
على عدد من اخلدمات املالية والرتخي�س واالعتماد. وتاأتي اأهمية هذا التقرير من خالل ت�س��ليطه ال�سوء على جانب هام من اجلوانب التي توؤثر 
على كلفة التعامل باالأ�سواق املالية العربية، حيث اأن هذه التكاليف باالإ�سافة اإىل التكاليف التي تفر�سها االأ�سواق املالية من ر�سوم وعموالت وكذلك 
ما يتقا�ساه الو�س��طاء ومقدمي اخلدمات املالية توؤثر على قرارات اال�س��تثمار باالأ�س��واق املالية العربية. كما مكن التقرير من التعرف على م�سادر 
االإي��رادات والنفق��ات وح�س��ر تكالي��ف التعامل يف اأ�س��واق راأ���س املال العربية، مما ميك��ن من معرفة مدى تاأثريها على اال�س��تثمار ب��االأوراق املالية 

املدرجة لدى اأ�سواق املال العربية ومقارنة ذلك باملمار�سات الدولية بهذا املجال. 

4( �سدور درا�سة حول العالقة ما بني هيئات الرقابة العربية واجلهات اخلا�سعة لها من موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال

اعتمد جمل�س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية يف اجتماعه العا�سر الذي عقد مبدينة القاهرة  يوم 03 مار�س 
/ اآذار 2016 درا�سة العالقة ما بني هيئات الرقابة العربية واجلهات اخلا�سعة لها من موؤ�س�سات �سوق را�س املال 
ال��واردة م��ن االأمان��ة العام��ة لالحتاد بعد اأخ��ذ املالحظات الواردة من ال��دول االأع�ساء وكذل��ك املالحظات التي 
مت االإ�س��ارة اإليه��ا باملجل���س. وياأتي اإعداد درا�س��ة عالقة هيئات الرقابة العربية باجله��ات اخلا�سعة لرقابتها من 
موؤ�س�سات �سوق را�س املال تنفيذًا خلطة عمل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية لعام 2015، حيث قامت االأمانة 
العامة لالحتاد بدرا�س��ة واقع حال هيئات الرقابة العربية من حيث ت�س��كيلها وارتباطاتها الر�س��مية و�سالحياتها 

ونطاق عملها.
و�سلطت الدرا�سة ال�سوء على النماذج املطبقة لدى اأ�سواق را�س املال العربية فيما يتعلق بتنفيذ اأحكام الت�سريعات 
الرقابي��ة واإنفاذه��ا ومقارنة ذلك مع املعايري وبع�س التجارب الدولية. كما ركزت الدرا�س��ة على حتلي��ل واقع اأهداف ومهام هيئات الرقابة العربية 
وكذل��ك امله��ام امللق��اة على عاتق االأ�س��واق املالي��ة ومراكز االيداع والت�س��وية والتقا�س، خا�سة يف حال قيام هذه املوؤ�س�س��ات مبه��ام رقابية، وطبيعة 
العالقة والتن�س��يق القائم بني هذه اجلهات. علمًا باأن هذه الدرا�س��ة متثل بداية لدرا�س��ة �س��املة تتعلق بدرا�س��ة واقع العالقة ما بني هيئات الرقابة 
العربية واجلهات اخلا�سعة لرقابتها مبا يف ذلك موؤ�س�س��ات �س��وق را���س املال وم�سدري االأوراق املالية والو�س��طاء و�سناديق اال�س��تثمار وغريها من 

اجلهات ذات العالقة، حيث �ستكون هذه اجلوانب حمط اهتمام الدرا�سات امل�ستقبلية يف هذا املجال.

ثامنًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد باإ�س��دار اأعداد الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلية » اأخبار االحت��اد« باللغتني العربي��ة واالإجنليزية. وتغطي الن�س��رة 
االإلكرتونية اأخر التطورات واالأحداث واالأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���س املال العربية والدولية من خمتلف اجلوانب، وخا�سة فيما يتعلق بالت�س��ريعات 
اجلديدة واالأحداث الهامة واالإ�سدارات اجلديدة واالجراءات التي اتخذتها هيئات االأوراق املالية فيما يتعلق بالرقابة واالإف�ساح واالإنفاذ والتوعية 
وتعليم امل�س��تثمرين وغريها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���س املال. كما غطت الن�س��رة اأخبار االحتاد واأخبار االأمانة العامة لالحتاد والرامج 
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وامل�ساريع التي تنفذها يف خمتلف املجاالت. ومما يجدر االإ�سارة اإليه باأنه قد مت خالل عام 2016 اإ�سدار 4 اأعداد من الن�سرة االإلكرتونية الف�سلية 
لالحتاد. ومت توزيع الن�سرة االإخبارية لالحتاد على اأع�ساء االحتاد والبور�سات العربية وعدد من املوؤ�س�سات العربية واالإقليمية والدولية واجلهات 
االأخرى املهتمة باأ�س��واق را���س املال العربية. كما ا�س��تمرت االأمانة العامة باإ�سدار امللخ�س ال�سهري الأهم االأخبار واالأحداث املتعلقة باأع�ساء احتاد 
هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باالإ�ساف��ة الأهم االأخبار واالأحداث الدولية ذات العالقة باأ�س��واق را���س مال. كما يت�سمن امللخ�س ال�س��هري روابط 
اإلكرتوني��ة لتل��ك االأخب��ار واالأح��داث وذلك لت�س��هيل الو�سول اإليها من قبل اأع�س��اء االحتاد وجميع االأطراف االأخرى واملهتمني باأ�س��واق راأ���س املال 

العربية.

كما قامت االأمانة العامة با�سدار التقرير ال�س��نوي العا�س��ر الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية، وذلك بعد اأن مت اعتماده من قبل جمل���س االحتاد 
يف اجتماعه العا�سر الذي عقد مبدينة القاهرة  يوم 03 مار�س / اآذار 2016. وي�سري التقرير ال�سنوي لالحتاد اإىل اأهم اأن�سطة االأع�ساء يف جماالت 
الت�س��ريعات والرقاب��ة عل��ى االأ�س��واق واالإنفاذ والتعليم والتوعية والتع��اون الدويل، باالإ�سافة اإىل اأبرز االأعمال املنج��زة من قبل االحتاد واملتمثلة يف 

.”IOSCO“ �امل�ساركة بتنظيم عدد من املوؤمترات وتنظيم االجتماع الت�ساوري الثاين الأع�ساء االحتاد امل�ساركني باجتماعات ال
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

السادة / أعضاء مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية )"االحتاد"(، التي ت�ستمل على بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمر  2016، 
وكذل��ك بيان��ات االأداء امل��ايل والتغريات يف ح�س��اب االحتياطي العام والتدفقات النقدية لل�س��نة املنتهية يف ذلك التاري��خ، باالإ�سافة اإىل اإي�ساحات 

تت�سمن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ومعلومات اإي�ساحية اأخرى.

يف راأينا اإن البيانات املالية املرفقة تعر ب�سورة عادلة من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل لالحتاد كما يف 31 دي�س��مر 2016، وعن اأدائه 
املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. قمنا بتو�سيح م�س��وؤوليتنا مبوجب هذه املعايري يف فقرة "م�س��وؤولية مدققي احل�س��ابات عن 
تدقي��ق البيان��ات املالي��ة" م��ن هذا التقري��ر. اإننا نتمتع با�س��تقاللية عن االحتاد وفقاأ لقواعد ال�س��لوك املهني للمحا�س��بني القانوني��ني ال�سادرة عن 
جمل���س املعايري االأخالقية الدولية للمحا�س��بني باالإ�سافة اإىل متطلبات اأخالقيات املهنة املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، وقد ا�س��توفينا م�س��وؤولياتنا االأخالقية االأخرى وفقا لهذه املتطلبات ولقواعد ال�س��لوك املهني للمحا�س��بني القانونيني ال�سادرة عن جمل���س 

املعايري االأخالقية الدولية للمحا�سبني. هذا ونعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتزويدنا باأ�سا�س الإبداء راأينا.

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 االحت��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.
عن��د اإع��داد البيان��ات املالية، تكون االإدارة م�س��وؤولة عن تقييم قدرة االحت��اد على موا�سلة اأعماله وفقا ملبدا اال�س��تمرارية، واالإف�ساح، حيثما يكون 
منا�س��با، عن االأمور املتعلقة مببداأ اال�س��تمرارية وا�س��تخدام مبداأ اال�س��تمرارية كاأ�سا���س للمحا�س��بة، اإال اإذا كانت االإدارة تعتزم ت�سفية االحتاد اأو 

اإيقاف عملياته اأو مل يكن لديها بديل فعلي غري ذلك.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

تتمث��ل اأهدافن��ا يف احل�س��ول عل��ى تاأكي��دات معقولة ح��ول ما اإذا كان��ت البيانات املالية، ب�س��كل جممل، خالية م��ن االأخطاء املادي��ة، التي تنتج عن 
االحتي��ال اأو اخلط��اأ، واإ�س��دار تقرير مدققي احل�س��ابات الذي يت�سمن راأين��ا. اإن التاأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التاأكيد، لكنه لي���س 
�سمان��ا ب��اأن اأعم��ال التدقي��ق التي مت القيام بها وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �س��وف تكت�س��ف دائما اأي خطاأ مادي عند وجوده. قد تن�س��اأ االأخطاء 
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نتيجة االحتيال اأو اخلطاأ وتعتر هذه االأخطاء مادية اإذا كان من املتوقع اأن توؤثر ب�سورة فردية اأو جماعية وب�سكل معقول على القرارات االقت�سادية 
التي يتخذها امل�ستخدمون بناء على هذه البيانات املالية.

كج��زء م��ن اأعم��ال التدقي��ق التي يتم القيام بها وفقاأ للمعاي��ري الدولية للتدقيق، قمنا بو�سع اأحكام مهنية مع اتباع مبداأ ال�س��ك املهني خالل عملية 
التدقيق. قمنا اأي�سا مبا يلي:

حتديد وتقييم خماطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية، �سواء كانت نتيجة االحتيال اأو اخلطاأ، وت�سميم وتنفيذ اإجراءات التدقيق املنا�سبة لتلك 
املخاطر واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا باأ�سا�س الإبداء راأينا. اإن خماطر عدم اكت�ساف االأخطاء املادية الناجتة عن االحتيال 
تك��ون اأعل��ى مقارن��ة باالأخط��اء املادي��ة الناجتة عن اخلطاأ نظ��را الأن االحتيال قد ينطوي على تواط��وؤ اأو تزوير اأو حذف متعم��د اأو حتريف اأو جتاوز 

الرقابة الداخلية.

فهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق باأعمال التدقيق وذلك بغر�س ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�س��بة للظروف الراهنة، ولي���س بغر�س اإبداء الراأي 
حول فعالية الرقابة الداخلية لالحتاد.

تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقدير ات املحا�سبية واالف�ساحات ذات ال�سلة املو�سوعة من قبل االإدارة.
التحقق من مدى مالءمة ا�س��تخدام االإدارة لالأ�س���س املحا�س��بية املتعلقة مببداأ اال�س��تمرارية وحتديد ما اإذا كان هناك عدم يقني جوهري بناء على 
اأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها فيما يتعلق باالأحداث اأو الظروف التي قد تثري �س��كوك جوهرية حول قدرة االحتاد على موا�سلة اأعماله وفقا 
ملبداأ اال�س��تمرارية. يف حال خل�سنا اإىل وجود عدم يقني جوهري، فاإنه يتعني علينا اأن تلفت االنتباه يف تقرير مدققي احل�س��ابات اإىل االإف�ساحات 
ذات ال�سلة يف البيانات املالية، اأو نقوم بتعديل راأينا اإذا كانت هذه االف�ساحات غري كافية. تعتمد ا�ستنتاجاتنا على اأدلة التدقيق التي مت احل�سول 
عليها حتى تاريخ اإ�سدار تقرير مدققي احل�س��ابات. اإال اأن االأحداث اأو الظروف امل�س��تقبلية قد تت�س��بب يف توقف االحتاد عن موا�سلة اأعماله وفقا 

ملبداأ اال�ستمرارية.

تقييم عر�س البيانات املالية وهيكلها وحمتواها ب�سكل عام، مبا يف ذلك االإف�ساحات، وما اإذا كانت البيانات املالية متثل املعامالت واالأحداث ذات 
ال�سلة بطريقة ت�سمن عر�س البيانات املالية ب�سورة عادلة.

نتوا�س��ل م��ع م�س��وؤويل احلوكمة بخ�سو�س عدة اأمور من �سمنها نطاق اأعمال التدقيق واالإطار الزمن��ي املحدد لها والنتائج اجلوهرية املرتتبة على 
اأعمال التدقيق مبا يف ذلك اأي ق�سور جوهري يتم اكت�سافه يف نظام الرقابة الداخلية خالل اأعمال التدقيق.

بالنيابة عن كي بي اإم جي لوار جلف ليمتد

كي بي اإم جي لوار جلف
فوزي اأبو را�س

رقم الت�سجيل: 968
اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2016 )درهم(2015 )درهم(
االإيرادات

883,200883,200ر�سوم ع�سوية
597,540597,540امل�ساهمة من الدولة امل�سيفة

14,20514,076اإيرادات الفائدة
--اإيرادات اأخرى

1,494,9451,494,816اإجمايل االإيرادات
امل�سروفات

)1,423,325()1,360,776(الرواتب و االأجور وتعوي�سات املوظفني

)723,141()699,344(امل�سروفات العمومية واالإدارية
)2,146,466()2,060,120(اإجمايل امل�سروفات

)651,650()565,175(عجز ال�سنة

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2016 )درهم(2015 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
15,62128,594ممتلكات و معدات

املوجودات املتداولة
391,275555,450اأر�سدة مدينة

2,617,1532,009,408النقد واالأر�سدة امل�سرفية
3,008,4282,564,858اإجمايل املوجودات املتداولة

3,024,0492,593,452اإجمايل املوجودات
املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة
208,963288,343خم�س�س تعوي�سات نهاية خدمة للموظفني

املطلوبات  املتداولة
360,261501,934الذمم الدائنة االأخرى واال�ستحقاقات

569,224790,277اإجمايل املطلوبات
2,454,8251,803,175�سايف املوجودات

2,454,8251,803,175من�سوبة اإىل االحتياطي العام

مت اعتماد هذه البيانات املالية والت�سريح باإ�سدارها من قبل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية بتاريخ 08 فراير 2017 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

2016 )درهم(2015 )درهم(

3,020,0002,454,825الر�سيد يف 1 يناير

)651,650()565,175(عجز ال�سنة

2,454,8251,803,175الر�سيد يف 31 دي�سمر

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2016 )درهم(2015 )درهم(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
)651,650()565,175(عجز ال�سنة

ت�سويات:
5,3185,726االإهالك 

)14,076()14,205(اإيرادات الفائدة
70,83879,380خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني

)503,224()580,620(
التغريات يف راأ�س املال العامل:

)164,175()37,550(االأر�سدة املدينة
114,309141,673الذمم الدائنة االأخرى واال�ستحقاقات

)603,122()426,465(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)18,699()9,742(�سراء ممتلكات و معدات
14,20514,076اإيرادات الفائدة امل�ستلمة

)4,623(4,463�سايف التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)607,745()422,002(�سايف النق�س يف النقد وما يعادله
3,039,1552,617,153النقد وما يعادله يف 1 يناير

2,617,1532,009,408النقد وما يعادله يف 31 دي�سمر

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



71 70



71 70

ير  لتـقر ا
السنوي 
احلــادي 

عـــشر

2016
ملخص أنشطة أعضاء اتحاد
 هيئات األوراق المالية العربية



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

أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− م�سروع تعديالت على تعليمات التمويل على الهام�س.	
− ا�ستحداث �سوق االوراق املالية غري املدرجة وتعديل تعليمات االدراج وا�سدار االوراق 	

املالية.
− ا�سدار م�سروع تعليمات االإقرا�س واالقرتا�س والبيع املك�سوف ل�سنة 2016، وم�سروع 	

تعليمات اإي�ساالت اإيداع االأوراق املالية.
− الهيئة تن�سر م�سودة م�سروع تعليمات املعايري وال�سروط الواجب توافرها يف مدققي 	

احل�سابات.

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− م�سروع تعديل القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2000 ونظام اإ�سدار وطرح اأ�سهم ال�سركات 	
امل�ساهمة العامة.

− تعديالت على نظام احلفظ االأمني ومتديد فرتة توفيق اأو�ساع �سركات الو�ساطة وفقا الأحكام 	
نظام الو�ساطة اجلديد.

− اإقرار النظام اجلديد ل�سناديق اال�ستثمار وبدء تطبيق النظام اجلديد عقب ن�سره باجلريدة 	
الر�سمية.

− ا�سدار قرار ب�ساأن »معايري االن�سباط املوؤ�س�سي وحوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة.	
− اعتماد النظام اجلديد الإ�سدار وتنظيم طرح اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة العامة.	
− تعديل نظام عمل ال�سوق ونظام التداول واملقا�سة والت�سويات.	
− اعتماد تنظيم اأعمال �سركة التقا�س املركزي.	
− اعتماد املرحلة االأوىل لتطبيق منوذج املوؤ�س�سات ذاتية التنظيم يف االأ�سواق املالية.	
− اعتماد قرار تنظيم ن�ساط اخلدمات االإدارية ل�سناديق اال�ستثمار وتنظيم ن�ساط الرتويج 	

والتعريف.

−هيئة ال�سوق املاليةتون�س �سدور الت�سريع املتعلق بهيكل االإيداع املركزي لل�سندات.	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− اإ�سدار التعليمات حول ال�سروط التي يجب اأن تتوفر يف مديري �سركات الو�ساطة وال�سروط 	
االأخالقية الإدارة �سركات الو�ساطة. 

− ن�سر التعليمات حول �سروط التاأهيل وت�سجيل م�سوؤول االمتثال لدى و�سطاء البور�سة.	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− ن�سر م�سروع تعليمات احل�سابات اال�ستثمارية ال�ستطالع االآراء ب�ساأنه.	
− ن�سر م�سروع القواعد املنظمة للمن�ساآت ذات االأغرا�س اخلا�سة ال�ستطالع االآراء ب�ساأنه.	
− ن�سر تعليمات بناء �سجل االأوامر وتخ�سي�س االأ�سهم يف االكتتابات االأولية ال�ستطالع 	

االآراء ب�ساأنه.
− تعديل �سروط ت�سجيل املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة.	
− تعديل املدة الزمنية لت�سوية �سفقات االأوراق املالية وتفعيل اإقرا�س االأوراق املالية 	

والبيع على املك�سوف امل�سروط باقرتا�س االأ�سهم.

http://www.sca.gov.ae/Arabic/news/Pages/25-12-2016.aspx
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اإعالن عن تعديل الئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات االأوراق املالية.	
− �سدور قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية باعتماد الئحة �سناديق اال�ستثمار املعدلة.	
− تعديل فرتة اإعالن القوائم املالية االأولية وال�سنوية.	
− اعتماد تعديل الفقرة رقم )1( من املادة الع�سرين من قواعد مكافحة غ�سل االأموال 	

ومتويل االإرهاب.
− تعديل عمولة تداول االأ�سهم املدرجة واإلغاء احلد االأدنى للعمولة وتخ�سي�س جزء 	

لرامج التثقيف اال�ستثماري واملايل.
− تعديل 4 مواد يف الئحة اإجراءات الف�سل يف منازعات االأوراق املالية.	
− اعتماد تعليمات بناء �سجل االأوامر وتخ�سي�س االأ�سهم يف االكتتابات االأولية.	
− االآلية اجلديدة لعمولة �سراء وبيع االأ�سهم ُتطبق على جميع ال�سفقات.	
− اعتماد وحتديث 7 لوائح حلوكمة جمل�س هيئة ال�سوق املالية والرفع من كفاءته يف 	

اتخاذ القرارات وتعزيز التعامل مع املخاطر الداخلية واخلارجية.
− اإعالن عن ن�سر م�سروع التعليمات اخلا�سة ب�سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة 	

ال�ستطالع االآراء ب�ساأنه.
− اعتماد القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأوراق املالية 	

املدرجة املحدثة.
− اعتماد ال�سوابط واالإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا لنظام ال�سركات اخلا�سة 	

ب�سركات امل�ساهمة املدرجة والدليل اال�سرت�سادي لها.
− اعتماد التعليمات اخلا�سة ب�سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة.	
− تعديل االإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي 	

بلغت خ�سائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها.
− اعتماد قواعد الت�سجيل واالإدراج يف ال�سوق املوازية.	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
−املالية �سدور التعميم رقم 10 لعام 2016 حول االإف�ساحات النهائية لعام 2015.	

هيئة االأوراق املاليةالعراق
− ا�سدار م�سودة حوكمة ال�سركات.	
− تعليمات تداول االوراق املالية للم�ستثمرين عر االنرتنت يف �سوق العراق لالأوراق املالية.	
− اإ�سدار تعليمات تداول ال�سندات احلكومية.	
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− اإجراء تعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال.	
− اعتماد تعديالت يف الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال.	
− بدء العمل بالئحة تنظيم ال�سكوك.	
− ا�سدار �سوابط جديدة للمكاتب املعتمدة للتدقيق على ال�سركات املدرجة.	
− اعتماد التعديالت اجلديدة ل�سوابط التمويل امل�سمون.	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− اإ�سدار قرار ب�ساأن متلك اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف بور�سة قطر.	
− م�سروع "نظام حوكمة ال�سركات والكيانات القانونية املدرجة يف ال�سوق الرئي�سية".	
− الهيئة ترخ�س ممار�سة ن�ساط التداول بالهام�س.	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− ا�سدار امللحق رقم )10( للكتاب احلادي ع�سر من الالئحة التنفيذية املتعلق بقواعد التنفيذ 	
على االأوراق املالية وتعديل عدد من مواد الالئحة التنفيذية. 

− قرار رقم )72( ل�سنة 2016 ب�ساأن تطبيق نظام ما بعد التداول )املرحلة االنتقالية(.	
− تطبيق نظام ال�سمان املايل على �سركات الو�ساطة املالية.	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− �سدور تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون �سوق املال وا�ستحداث �سندات و�سناديق ا�ستثمار 	
جديدة.

− بدء العمل بتعديالت قواعد اخلرة للقائمني على اإدارة �سركات االأوراق املالية.	
− اإقرار �سروط اإ�سدار كل من ال�سندات املغطاة وغري امل�سنفة.	
− قرارات تنظيمية حلاالت اال�ستثناء من عرو�س ال�سراء االإجباري واالإف�ساحات.	
− تعديل قواعد القيد.	
− العمل بقواعد ال�سندات غري احلا�سلة على ت�سنيف ائتماين.	
− بدء العمل ب�سوابط اإ�سدار ال�سندات املغطاة.	
− �سدور معيار حما�سبي م�سري جديد باأحكام املرحلة االنتقالية للمعايري املعدلة.	
− هيئة الرقابة املالية ت�سدر النظام االأ�سا�سي ل�سندوق حماية امل�ستثمر.	
− تعديل نظام قيد و�سطب االأوراق املالية بالبور�سة امل�سرية.	
− اإطالق االإ�سدار الثالث من "الدليل امل�سري حلوكمة ال�سركات".	
− اإ�سدار �سوابط قيد �سركات التقييم العقاري.	
− اإ�سدار قواعد جديدة حلوكمة ال�سركات العاملة يف �سوق املال.	
− طرح م�سروع قانون التاأجري التمويلي والتخ�سيم للحوار املجتمعي.	
− اإ�سدار دليل حماية عمالء التمويل متناهي ال�سغر.	
− تعديالت بالئحة �سوق املال تنظم تداول حق االكتتاب واال�ستحواذ على �سركات �سم�سرة واإدارة 	

�سناديق.
− اإ�سدار قرارات تنظم تداول حق االكتتاب واال�ستحواذ على �سركات مالية.	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− اتخاذ قرارات جديدة لتعزيز الثقة بال�سوق املايل.	
− هيئة االأوراق املالية تدر�س تقرير املعيقات التي تواجه �سوق راأ�س املال.	
− املوافقة على ت�سجيل واإ�سدار اأول �سكوك للتمويل االإ�سالمي يف االأردن.	
− 98 % ن�سبة ال�سركات املتداولة امللتزمة بتعليمات االإف�ساح.	

− ا�سرتاتيجية وخارطة طريق تطوير �سوق راأ�س املال الوطني.	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− عمولة التداول على �سفقات امل�ستثمرين ثابتة دون تغيري.	
− متديد مهلة توفيق االأو�ساع املقررة ل�سركات اإدارة اال�ستثمار.	
− اجتماع اللجنة امل�سرتكة للهيئة وال�سوقني لبحث اآليات نقل اخت�سا�س بع�س االأدوات املالية.	

هيئة ال�سوق املاليةتون�س
− تذكري لل�سركات املدرجة وال�سركات ذات راأ�س املال املتغري لتقدمي االإف�ساحات يف االآجال 	

املحددة.
− تذكري لل�سركات املدرجة لتقدمي االإف�ساحات يف االآجال املحددة.	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− يحق للمت�سررين رفع دعاوى )احلق اخلا�س( واملطالبة بالتعوي�س من ال�سخ�س املدان 	
بالتالعب يف ال�سوق.

− اإعالن عن تعديل املادة الثانية ع�سرة من الئحة �سلوكيات ال�سوق.	
− حتويل مركز اإيداع االأوراق املالية اإىل �سركة م�ساهمة.	
− الهيئة تو�سح اآلية تطبيق نظام ال�سركات اجلديد.	
− فتح املحفظة اال�ستثمارية للخليجيني با�سم العميل ولي�س با�سم الو�سيط اخلليجي.	
− متديد مهلة ال�سماح لوكاالت الت�سنيف االئتماين التي تتقدم بطلبات الرتخي�س ملمار�سة 	

ن�ساطات الت�سنيف االئتماين.
− اعتماد الوثيقة املُحدثة لالأ�سئلة ال�سائعة اخلا�سة بالقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية 	

االأجنبية املوؤهلة يف االأوراق املالية املدرجة والنماذج ذات العالقة.
− موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية حتذران من التعامل مع املواقع االإلكرتونية امل�سبوهة التي 	

تروج لفر�س ا�ستثمارية.
− اإطالق نظام اجلمعيات االإلكرتوين لل�سركات امل�ساهمة املدرجة.	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− �سدور التعميم رقم )5( اخلا�س باالإف�ساحات االأولية لعام 2015.	
− �سدور قائمة مدققي احل�سابات املعتمدين لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة 	

لعام 2016.
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

−هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطني هيئة �سوق راأ�س املال متنح اأول ترخي�س مل�ست�سار مايل يف فل�سطني.	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− ا�سدار جدول الر�سوم اجلديد اخلا�س بهيئة اأ�سواق املال.	
− تعميم ب�ساأن تقدمي التقرير ال�سنوي اخلا�س باالأ�سخا�س املرخ�س لهم.	
− توفيق اأو�ساع عدد من �سركات اال�ستثمار.	
− 	.XBRL �انطالق تنفيذ م�سروع تطبيق نظام االإف�ساح االلكرتوين با�ستخدام لغة ال
− االإعالن عن انتهاء مهلة تقدمي منوذج متابعة تطبيق حوكمة ال�سركات لعام 2016.	
− بيان حول االأحكام االنتقالية ملزاولة ن�ساط تقومي االأ�سول.	
− قرار باإيقاف امل�ستقات املالية )اخليارات والبيوع امل�ستقبلية واالآجل(.	
− توفيق اأو�ساع ال�سناديق امل�سرح لها مبوجب املر�سوم بقانون رقم 31 ل�سنة 1990.	
− انتهاء املدة الزمنية ال�ستيفاء �سركات الو�ساطة املالية ملتطلب احلد االأدنى لراأ�س املال املدفوع.	
− الت�رخي�س ل�سركات اال�ستثمار التي قامت بتوفيق اأو�ساعها.	
− تعميم ب�ساأن الدول التي ال تطبق اأو تطبق ب�سكل غري كاف تو�سيات جمموعة العمل املايل.	
− حتويل مرفق البور�سة من �سوق الكويت لالأوراق املالية اإىل �سركة البور�سة.	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− بدء العمل بال�سوابط اخلا�سة بقيد �سركات التقييم العقاري وغري امل�سريني.	
− اإ�سدار �سوابط تنظيم املواقع االلكرتونية ل�سركات التاأمني والو�سطاء.	
− طرح م�سروع معايري التقييم املايل للحوار املجتمعي.	
− اإ�سدار تراخي�س متويل متناهي �سغر لع�سر جمعيات جديدة.	
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ثالثًا: إجراءات التنفيذ

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املالية االإمارات
−وال�سلع مهلة �سهرين قبل �سريان قرار ن�سر اأ�سماء املخالفني.	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اإلزام ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية باالإف�ساح على مراحل عن مواكبتهم للتحول ملعايري 	
املحا�سبة الدولية.

− اإعالن اإحالة عدد من امل�ستبه بهم يف خمالفة نظام ال�سوق املالية اإىل هيئة التحقيق واالدعاء 	
العام.

− اإلزام ال�سركات املدرجة با�ستخدام خيار منوذج التكلفة لقيا�س العقارات، واالآالت واملعدات 	
والعقارات اال�ستثمارية واالأ�سول غري امللمو�سة.

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

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال حتيل اأربعا من ال�سركات العاملة يف جمال االأوراق املالية للتحقيق 	
واالإنفاذ.

− الهيئة تفر�س غرامات مالية على اأربع من �سركات �سما�سرة التاأمني.	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− ندوة تدريبية بعنوان " معيار التقرير املايل الدويل اجلديد رقم )16( املتعلق 	
باالإيجارات".

− تنظيم ور�سة عمل متخ�س�سة مبكافحة غ�سل االموال ومتويل االإرهاب.	
− ور�سة عمل لل�سركات امل�ساهمة و�سركات اخلدمات املالية.	
− دورة تدريبية حول معايري التدقيق الدولية املتعلقة بتقرير مدققي ح�سابات ال�سركات 	

املدرجة يف ال�سوق املايل.
− خارطة طريق للنهو�س ب�سوق راأ�س املال.	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية االأمريكية حول "االبتكار 	
واأف�سل املمار�سات ملتبعة ف�ي تنظيم اأ�سواق االأوراق املالية".

− ور�سة عمل عن اإعداد موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية.	
− مذكرة تفاهم بني هيئة االأوراق املالية وغرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة لتطوير االأداء املهني 	

وتعزيز الوعي باحلوكمة واملنتجات املالية باالأ�سواق.
− اإطالق برنامج "الرقابة املالية لقيادات امل�ستقبل".	
− مركز هيئة االأوراق املالية وال�سلع للتدريب ينظم ور�سة عمل عن �سوق الطرح االأويل.	
− جمل�س اأمناء مركز التدريب يناق�س تطوير برنامج التاأهيل املهني امل�ستمر.	
− ا�ستعرا�س تقنيات التعامالت الرقمية وحلول الرقابة التقنية املتقدمة خالل اأ�سبوع االبتكار.	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− دورة تدريبية حول “اأ�سا�سيات اإدارة املخاطر املالية”.	
− امل�ساركة يف حما�سرة حول دور بور�سة اجلزائر يف مواجهة التحديات الراهنة.	
− تخرج الدفعة الثالثة من املهنيني املعتمدين يف االأ�سواق املالية.	
− اللجنة تنظم ملتقى حول ال�سوق املالية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل.	
− انطالق الدورة الرابعة للتكوين اخلا�س بتاأهيل املهنيني العاملني بال�سوق املالية.	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية ت�سرح لالأ�سخا�س املرخ�س لهم ال�سلوكيات املخالفة واآلية الرقابة عليها.	
− هيئة ال�سوق املالية تعقد حلقتي عمل لالأ�سخا�س املرخ�س لهم لت�سليط ال�سوء على االف�ساحات 	

امل�ستمرة يف الئحة ال�سناديق.
− هيئة ال�سوق املالية ت�ساند ال�سركات واملتعاملني يف ال�سوق لتجنب جرمية )التداول بناء على 	

معلومات داخلية.
− تنظيم 13 حلقة عمل للم�سوؤوليات والواجبات النظامية الأع�ساء جمال�س االإدارة يف ال�سركات 	

املدرجة.
− الهيئة تنظم موؤمتر ال�سكوك بالتعاون مع البنك الدويل.	
− تطبيق معايري املحا�سبة الدولية.	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− ور�سة عمل بعنوان "الدخول اإىل عامل اال�ستثمار يف االأوراق املالية".	
− ور�سة عمل حول اال�ستثمارات املالية.	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− تنظيم برنامج حول املهارات القيادية بالتعاون مع جامعة كوينز الكندية.	
− تنظيم احللقة االأوىل من �سل�سة الرامج التدريبية حول قطاعي �سوق راأ�س املال 	

والتاأمني للموظفني اجلدد.
− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة ينظم ور�سة عمل تدريبية حول حوكمة املوؤ�س�سات 	

احلكومية بهيئة تنظيم االت�ساالت.
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�ستعر�س ميثاق حوكمة ال�سركات متهيدا ملرحلة التطبيق 	

االإلزام.
− ور�سة عمل حول اإعداد التقارير االإدارية ملوظفي الهيئة العامة ل�سوق املال.	
− ندوة توعوية نحو حوكمة اأف�سل.	
− امل�ساركة يف تنظم ندوة حول خدمات التمويل االإ�سالمي.	
− برنامج تدريبي حول جتربة ال�سكوك يف ال�سلطنة.	
− مركز عمان للحوكمة ينظم برنامج لتفعيل دور اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركات.	
− برنامج تدريبي ملوظفي الهيئة حول �سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي.	
− ا�سدار الن�سخة اجلديدة من مو�سوعة الت�سريعات املنظمة لقطاعي �سوق راأ�س املال 	

والتاأمني.
− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة ينظم برناجما تدريبيا حول مبادئ احلوكمة 	

الر�سيدة.
− مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة ينهي �سل�سلة برامج تنمية وتفعيل ملجال�س ادارات 	

ال�سركات االهلية الكرى.

هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطني

− عقد ور�سة عمل متخ�س�سة حول املعاجلة املحا�سبية لعقود التاأجري التمويلي.	
− عقد ور�سة عمل مو�سعة بخ�سو�س �سناديق اال�ستثمار.	
− تنظيم ثاين برنامج لتدريب املدربني يف حوكمة ال�سركات.	
− عقد لقاء توعوي حول قطاع االأوراق املالية يف كلية فل�سطني االأهلية اجلامعية.	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− اإتنظيم برناجما تدريبيا حول: االإ�سراف على اأ�سا�س تقييم املخاطر، ومتويل امل�ساريع ال�سغرية 	
واملتو�سطة من خالل اأ�سواق راأ�س املال.

− تنظيم ور�سة عمل حول: اآخر م�ستجدات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب ومناق�سة طرق 	
حت�سني التزام اجلهات املرخ�سة مبتطلباتها.

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية وجمعية اأ�سواق املال العاملية تنظمان ندوة حتت عنوان "�سوق اأدوات 	
دين ال�سركات".
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− تنظيم منتدى "حوكمة ال�سركات" وتطلق حملة توعوية مو�سعة عن حوكمة ال�سركات.	
− اختتام فعاليات الرنامج التوعوي التدريبي حلوكمة ال�سركات.	
− اختتام فعاليات برناجمها التوعوي االأول لل�سنة املالية 2017/2016.	
− منتدى توعوي لالأ�سخا�س املرخ�س لهم بالتعاون مع مفو�سية االأوراق املالية والبور�سات 	

االأمريكية.

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− تنظيم ندوة بجهاز التمثيل التجاري للتعريف باأ�سواق واأدوات التمويل.	
− ور�سة عمل للجمعيات املرخ�س لها مبزاولة ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر.	
− برنامج تدريبي حول حوكمة ال�سركات وتفعيل دور جلان املراجعة.	
− مائدة م�ستديرة مبنا�سبة االأ�سبوع العاملي لل�سمول املايل.	
− كلية االأعمال باجلامعة االأمريكية تناق�س اأن�سطة هيئة الرقابة املالية وتوجهاتها.	
− يوم تدريبي لطالب اجلامعة عن �سوق املال والبور�سة.	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− بحث اأهمية وحدة عالقات امل�ستثمرين لدى ال�سركات امل�ساهمة يف تعزيز كفاءة 	
ال�سوق املايل.

− هيئة االأوراق املالية توقع مذكرتي تفاهم مع اجلهات التنظيمية الأ�سواق االأ�سهم يف 	
االإمارات.

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− وفد من جمل�س النواب االأردين يطلع على جتربة هيئة االأوراق املالية وال�سلع.	
− الهيئة ت�ستقبل نائب الرئي�س التنفيذي وامل�ست�سار العام ل� “نا�سداك".	
− مذكرة تفاهم بني "االأوراق املالية" وهيئة املحا�سبة واملراجعة بالبحرين لتطوير االأداء املهني 	

وتعزيز الوعي باملنتجات املالية باالأ�سواق املالية.
− هيئة االأوراق املالية وال�سلع تبحث مع �سلطة مركز دبي املايل العاملي �سبل تطوير التعاون بينهما 	

يف قطاع االأوراق املالية والتدريب املتخ�س�س.
− 	.SEC اإجراء مباحثات مكثفة مع م�سوؤويل نا�سداك وهيئة االأوراق والبور�سات االأمريكية
− انتخاب هيئة االأوراق املالية ع�سوًا باللجنة التوجيهية لفريق الر�سد املعني مبذكرة التفاهم 	

متعددة االأطراف مبنظمة "اأيو�سكو".

−هيئة ال�سوق املاليةتون�س امل�ساركة يف امللتقى االإقليمي حول تطوير �سوق �سندات الدولة.	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها وبور�سة اجلزائر ي�ستقبالن وفد ق�سم اخلزينة 	
االأمريكية.

− لقاء جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها – الوكالة اليابانية للتعاون الدويل.	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− ا�ست�سافة االجتماع اخلام�س ع�سر للجنة روؤ�ساء هيئات االأ�سوق املالية يف دول جمل�س التعاون.	
− هيئة ال�سوق املالية تن�سم لع�سوية هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 	

)اأيويف(. 
− ا�ست�سافة االجتماع ال�سابع لّلجنة الوزارية لروؤ�ساء جمال�س اإدارات اجلهات املنظمة لالأ�سواق 	

املالية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− الهيئة ت�سارك يف املوؤمتر الدويل الثامن الأ�سواق راأ�س املال االإ�سالمية.	
− الهيئة ت�سارك يف معر�س �سرييا موزاييك 2.	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− توقيع عقد تدريب مع كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية لتاأهيل العمانيني يف جمال التاأمني.	
− امل�ساركة يف االجتماع ال�سنوي ملجل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية والندوة امل�ساحبة حول 	

ال�سكوك بالقاهرة.
− توقيع مذكرة تفاهم مع جلنة اخلدمات املالية وخدمة الرقابة املالية بجمهورية كوريا اجلنوبية.	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

−هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطني اتفاقيات تعاون مع ثالث موؤ�س�سات اأكادميية لدمج م�ساق حوكمة ال�سركات.	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− 	.CISI توقيع اتفاقية مع املعهد املعتمد لالأوراق املال
− هيئة اأ�سواق املال ت�ستقبل عمدة لندن.	
− امل�ساركة يف فاعليات املوؤمتر ال�سنوي ملنظمة ال� XBRL العاملية لعام 2016.	
− هيئة اأ�سواق املال توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال.	

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية وهيئة الرقابة املالية االحتادية االأملانية.	
− ان�سمام لبنان اإىل املنظمة الدولية لهيئات اأ�سواق املال.	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− توقيع اتفاقية مع �سلطة دبي املالية.	
− اإعادة انتخاب م�سر لع�سوية جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )االأيو�سكو(.	
− انتخاب الهيئة العامة للرقابة املالية نائبًا لرئي�س ال�سراكة املتو�سطية الأ�سواق املال للعامني 	

القادمني.
− هيئة الرقابة املالية تتعرف على التجربة االأ�سرتالية يف ال�سمانات املنقولة.	
− التوقيع على اإعالن مراك�س لدعم اأ�سواق املال اخل�سراء باإفريقيا.	
− توقيع مذكرة تفاهم مع �سلطة �سوق اأبو ظبي العاملي.	
− امل�ساركة يف مائدة م�ستديرة بنيويورك للموؤ�س�سات املالية الدولية.	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− توقيع مذكرة تفاهم مع جلنة االأوراق املالية النيجريية لتحفيز اال�ستثمار يف اأ�سواقها املالية.	
− عقد ندوة حول "تعزيز اأ�سواق راأ�س املال اخل�سراء يف اجلنوب."  	
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اململكة االأردنية الها�سمية - هيئة االوراق املالية االردنية
مبنى �سوق راأ�س املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�س:

www.jsc.gov.joاملوقع االلكرتوين:

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

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�س:

www.sca.gov.aeاملوقع االلكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�س:

www.cmf.org.tnاملوقع االلكرتوين:

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

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�س:

www.cosob.orgملوقع االلكرتوين:

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

14906511 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكرتوين:

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

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�س:

www.scfms.syاملوقع االلكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�س:

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

4041 – البرية

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكرتوين:

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

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�س:

www.qfma.org.qaاملوقع االلكرتوين:

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

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�س:

www.kuwaitcma.orgاملوقع االلكرتوين:

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 االلكرتوين:

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

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكرتوين:

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

35345352 )00202(, 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�س:

www.efsa.gov.egاملوقع االلكرتوين:

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

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�س:

www.ammc.maاملوقع االلكرتوين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكرتوين:

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

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�س:

www.dfsa.aeاملوقع االلكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكرتوين:

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

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�س:

www.amf.org.ae املوقع االلكرتوين:
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