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ي�س���رين اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لحتاد هيئات الأوراق املالي���ة العربية لعام 2013 والذي يت�سمن ا�ستعرا�ض اأهم التطورات 
الت���ي �سهدته���ا اأ�سواق را����ض املال العربية والدولي���ة واأهم الأعمال التي اأجنزه���ا الحتاد. فقد كان ع���ام 2013 عاما متميزا 
واإيجابيا على خمتلف الأ�سعدة، حيث حافظت الأ�سواق املالية على وترية النمو الإيجابي و حتقيق املزيد من املكا�سب و تعوي�ض 
اخل�سائ���ر الت���ي حلقت بها منذ ان���دلع الأزمة العاملية املالية عام 2008. وقد حققت الأ�س���واق املالية العربية منوا ملحوظا يف 

موؤ�سرات الأ�سواق املختلفة حيث جتاوزت القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية العربية بنهاية عام 2013 نحو الرتليون دولر. 

لق���د متكن���ت هيئات الأوراق املالية العربية الأع�ساء يف الحتاد من حتقيق اجن���ازات مهمة خلل عام 2013 متثلت يف تعزيز موقعها باملنظمات 
الإقليمية و الدولية و خا�سة منظمة الأي�سكو، حيث و�سل عدد اأع�ساء الحتاد الذين ح�سلوا على الع�سوية الكاملة اإىل ع�سر اأع�ساء،  قاموا جميعا 
بالتوقي���ع عل���ى مذكرة التفاهم متعددة الأط���راف"MMOU" لتبادل املعلومات و التعاون الدويل، هذا مع العل���م باأن هناك جمموعة اأخرى من 

اأع�ساء الحتاد يف طور ا�ستكمال املتطلبات النهائية للع�سوية الكاملة بهذه املنظمة. 
كم���ا قطع���ت هيئ���ات الأوراق املالية العربية �سوط���ا كبريا يف جمالت التطوير و التحدي���ث و التدريب و تطوير الأنظم���ة املالية و خا�سة يف جمالت 

الرقابة و الإف�ساح و الإنفاذ و كذلك حتديث الأنظمة و الت�سريعات التي حتكم اأعمالها مبا يتنا�سب مع اأف�سل املعايري و املمار�سات الدولية.

لق���د �سه���د عام 2013 انطلقة جديدة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية بعد اأن مت ت�سمية اأمني عام للحتاد وا�ستكمال جتهيز الأمانة العامة 
الحت���اد  مبقره���ا اجلديد مبدينة دبي وكذلك ا�ستكمال تعيني جهازها الإداري والبني���ة الإلكرتونية والتحتية، اإ�سافة اإىل اطلق املوقع الإلكرتوين 
اجلدي���د املتوفر حاليًا باللغتني العربية والجنليزية واإط���لق الن�سرة الإلكرتونية اجلديدة. كما مت خلل عام 2013 وتنفيذًا خلطة العمل اإجناز 

عدد من التقارير والدرا�سات وامل�سوحات بهدف حتقيق اأهداف الحتاد يف تعزيز وتوثيق التعاون امل�سرتك ما بني اأع�ساء الحتاد. 

ويف اإطار �سعي الحتاد اإىل تو�سيع قاعدة الأع�ساء، وافق جمل�ض الحتاد على ان�سمام هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية اإىل الحتاد، كما ي�سعى الحتاد 
اإىل ا�ستقط���اب املزي���د من الأع�ساء حي���ث اأنه هناك ات�سالت مع كل من البحرين وتون�ض وموريتانيا وال�س���ودان وتقوم الأمانة العامة مبتابعة هذا 

املو�سوع.
وعل���ى ال�سعي���د الدويل، فقد متكن الحتاد من تعزيز مكانته الإقليمية، فقد وافقت منظم���ة الأي�سكو على ع�سوية الحتاد يف �سهر مار�ض 2013 
 Associate" ومت تعدي���ل هذه الع�سوية لي�سب���ح الحتاد ع�سوا م�س���اركا "Aff iliate Member" لي�سب���ح الحت���اد ع�س���وا منت�سب���ا
 Presidents" كم���ا ان�س���م الحتاد اإىل ع�سوية اللجان الإقليمي���ة املتخ�س�سة لهذه املنظمة، مبا يف ذلك اللجن���ة الرئا�سية ."Member
اإىل ذلك،  "GEMC". وبالإ�سافة  النا�سئ���ة  النمو والأ�سواق  Committee" وجلن���ة اإفريقي���ا وال�سرق الأو�سط "AMERC" وجلن���ة 
فق���د �سه���د الع���ام املا�سي تع���اون وثيق مع عدد م���ن املوؤ�س�س���ات العربية والإقليمي���ة والدولية مب���ا يف ذلك منظم���ة التعاون القت�س���ادي والتنمية 

)OECD( ومنظمة الأي�سكو و�سندوق النقد العربي.

لق���د حف���ل عام 2013 بالعديد من الأن�سطة والفعاليات على جميع امل�ستوي���ات، حيث �سيكون لهذه الأن�سطة الأثر الكبري يف تعزيز م�سرية الحتاد 
ومتكين���ه م���ن القيام بالدور املن���اط به، وناأمل اأن ي�ستم���ر ن�ساط الحتاد خلل ع���ام 2014 بنف�ض الزخم وحتقيق املزيد م���ن اأهداف و تطلعات 

الأع�ساء وتعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك بينها ومبا يعود بالفائدة واخلري على اأ�سواق را�ض املال العربية.

وي�سع���دين يف هذه املنا�سب���ة اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر والمتن���ان لل�سادة اأع�ساء الحتاد على الثقة الت���ي منحوين اإياها وعلى 
تعاونه���م ودعمه���م للحتاد وللأمانة العامة للحتاد طيلة ف���رتة رئا�ستي التي امتدت منذ مطل���ع �سهر فرباير 2013. كما 
اأنته���ز ه���ذه املنا�سبة لتقدمي اأطي���ب الأمنيات بالنج���اح والتوفيق لرئا�سة الحت���اد اجلديدة، �سائًل املوىل ع���زَّ وجل التوفيق 

وال�سداد واأن تتكل جهودنا باخلري ملا فيه م�سلحة بلدنا العربية.

صالح مبارك الفالح
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ا�ستكمل���ت الأمان���ة العام���ة للحتاد بنيتها التحتي���ة و اللكرتونية و جهازها الفني و الإداري و ذل���ك يف اطار اخلطة التي اأقرها 
جمل�ض الحتاد بهذا املجال، كما مت النتهاء من الأعمال الأ�سا�سية اللزمة لت�سري عمل الأمانة العامة للحتاد و تعزيز التوا�سل 
م���ا ب���ني الأمانة العامة و اأع�ساء الحتاد و العامل اخلارجي. فقد مت تطوي���ر ال�سبكة اللكرتونية للحتاد وا�ستكمال ان�ساء املوقع 
الإلك���رتوين ال���ذي اأ�سبح ي�ستمل على منطقة خم�س�سة للتوا�سل بني اأع�ساء الحت���اد، حيث ي�سهد املوقع حاليًا تزايدًا م�ستمرًا 
يف الزي���ارات �سمل���ت )71( دولة من خمتلف دول العامل. كما مت ا�سدار الن�سرة الإخبارية الف�سلية الإلكرتونية التي تقدم اأهم 

الأحداث و الأخبار و ذلك لتعزيز التوا�سل و التعاون بني اأع�ساء الحتاد.

وعل���ى �سعي���د اجناز مهام خطة العم���ل التي اأقرها جمل�ض الحتاد، فقد مت خ���لل عام 2013 اجراء عدد من امل�سوح���ات والدرا�سات والتقارير 
تركزت على اأولويات العمل و الحتياجات و القدرات التدريبية، حيث مت حتليل نتائج هذه ال�ستبيانات و اجراء ما يلزم ب�ساأنها و تقدمي التو�سيات 
اللزم���ة ملجل����ض الحتاد لتخاذ ما ي���راه منا�سبا ب�ساأنها. كما ا�ستكمل���ت الأمانة العامة للحتاد اعداد درا�سة حول توعي���ة وتعليم امل�ستثمرين ومت 
تزوي���د اأع�س���اء الحتاد بها واأخذ ملحظاتهم عليها، حي���ث �سيتم عر�سها على جمل�ض الحتاد لتخاذ القرار املنا�س���ب ب�ساأنها. كما اأنهت الأمانة 
العام���ة للحت���اد اإعداد م�سح حول م�ستوى ال�سفافية باأ�س���واق را�ض املال العربية مبا يف ذلك احلوكمة وامل�سوؤولي���ة الجتماعية والإف�ساح والتعامل 

الداخلي و�سيتم ا�ستكمال العمل بهذا امل�سح خلل العام القادم.

وعلى �سعيد التدريب ونقل املعرفة، ومع توفر نتائج امل�سح الذي اأجرته الأمانة العامة للحتاد، فقد مت حتديد )6( برامج تدريبية تعك�ض الحتياجات 
التدريبي���ة والت���ي ميكن تنفيذها لدى الهيئات العربي���ة التي اأبدت رغبة ومقدرة على تنفيذ هذه الربامج. وق���د مت خلل عام 2013 تنفيذ ثلثة 
برام���ج تدريبي���ة للتبادل الثنائي يف مقر هيئة الأوراق املالية الأردنية مبدينة عّمان  وهيئ���ة الأوراق املالية وال�سلع مبدينة دبي وهيئة الأ�سواق املالية 
القطري���ة يف الدوح���ة. كما �ستتوىل الأمانة العامة بالتن�سيق مع اأع�ساء الحت���اد تنظيم املزيد من برامج التبادل الثنائي خلل العام القادم مبا يف 

ذلك عقد برامج لدى كل من هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية والهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية وجمل�ض القيم املنقولة املغربي.

ويف املج���ال ال���دويل فق���د فتحت ع�سوي���ة الحتاد مبنظم���ة الأي�سكو وم�ساركته يف اللج���ان املنبثقة عن ه���ذه املنظمة الهامة اآفاق���ا جديدة للتعاون 
الدويل حيث ينعك�ض ذلك اإيجابيا على الحتاد وتعزز مكانته على ال�سعيد الدويل. كما مّكنت الت�سالت مع منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

"OECD" من التعاون مع هذه املنظمة يف جمموعة من امل�ساريع املرتبطة بعملها وخا�سة يف جمالت تعزيز ال�سفافية واحلوكمة.

لق���د حف���ل عام 2013 بن�ساط ملحوظ على خمتلف الأ�سع���دة و قد كان للدعم و امل�ساندة الذي حظيت بهم���ا الأمانة العامة للحتاد من اأع�ساء 
الحت���اد و اجله���ات الأخ���رى الأثر الأك���رب يف ت�سهيل قيامها بدورها املطل���وب و تنفيذ املهام املوكل���ة اإليها مبوجب خطة العمل الت���ي اأقرها جمل�ض 
الحت���اد. اإن اإمكاني���ات التعاون امل�سرتك و التن�سيق ما بني اأع�ساء الحت���اد كبرية و وا�سعة و اإن دور الحتاد حيوي و هام يف تعزيز هذا التعاون من 

خلل اإيجاد اآليات عمل حمددة ت�سهل الو�سول اإىل اجناز املهام املقررة مبوجب اأنظمة الحتاد. 

اأنن���ا ننظ���ر بتفاوؤل وايجابية مل�ستقبل الحتاد و قدرته على حتقيق طموحات و تطلعات الأع�س���اء مبزيد من التعاون امل�سرتك و الو�سول اإىل اأق�سى 
درجات التن�سيق و التكامل ومبا يعود بالفائدة على اأ�سواق راأ�ض املال العربية و يعزز من مكانتها.

ويف اخلت���ام، اأرج���و تقدمي ال�سكر والمتن���ان لرئا�سة الحتاد للدورة ال�سابع���ة على توجيهاتها وحر�سه���ا على تطوير الحتاد 
ولل�س���ادة اأع�س���اء الحتاد على تعاونهم ودعمهم املتوا�س���ل للأمانة العامة للحتاد. كما اأتقدم بال�سك���ر لهيئة الأوراق املالية 

وال�سلع / دولة املقر، للدعم ال�سخي الذي تقدمه للحتاد وللأمانة العامة للحتاد.

جليل طريف
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أداء األسواق المالية 
العالمية والعربية
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أداء األسواق المالية العالمية والعربية

اأظهرت املوؤ�سرات القت�سادية العاملية اإىل اأن القت�ساد الدويل قد بداأ مرحلة جديدة من النمو القت�سادي، حيث مل تعد �سيا�سات التق�سف وعدم 
عام  اليجابي خلل  النمو  ا�ستمرار  توقع  مع  اليقني ذات اأهمية بعد موؤ�سرات النمو التي حتققت خلل عام 2013، والتي و�سلت اإىل 2.4%، 

الدويل. البنك  تقديرات  مبوجب  وذلك  2014 للمرة الأوىل منذ )3( �سنوات بحيث ي�سل اإىل 3.2% 

وت�س���ري الدلئ���ل للمرة الأوىل منذ خم����ض �سنوات بوجود موؤ�سرات للنتعا����ض القت�سادي امل�ستدام لدى القت�ساد ال���دويل، حيث بداأت بوادر هذا 
النتعا����ض بالظه���ور لدى القت�سادات املتطورة، اإذ اأ�سبحت القت�سادات املتطورة ت�س���ارك القت�سادات النامية باعتبارها حمرك لنمو القت�ساد 

العاملي.

وعلى �سعيد الأ�سواق العاملية الدولية، فقد كان عام 2013 عامًا ايجابيًا لل�سنة الثانية على التوايل، حيث انعك�ض ذلك على منو موؤ�سرات الأ�سواق 
العاملية ب�سكل ملحوظ، اإذ ت�سري البيانات ال�سادرة عن احتاد البور�سات العاملي WFE اإىل اأن الأ�سواق املالية الدولية قد حققت ارتفاعات مهمة 
يف جمم���ل القيمة ال�سوقي���ة واأحجام التداول. فقد و�سلت القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية العاملية اإىل )64.2( ترليون دولر مقارنة مع )54.7( 
ترلي���ون دولر ع���ام 2012، اأي بارتفاع بن�سبة )%17(. وقد �سكلت الأ�سواق الأمريكية نحو )%44( م���ن جممل القيمة ال�سوقية العاملية تلتها 

الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )%28.7(، والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة )27.3%(.

الشكل البياني رقم )1(
القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا
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الشكل البياني رقم )2(
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول الدولية

اأما بخ�سو�ض اأحجام التداول، فقد ارتفعت لعام 2013 
لت�س���ل اإىل نحو )54.7( ترلي���ون دولر مقابل )48.9( 
ترليون دولر لع���ام 2012، اأي بارتفاع ن�سبة )12%(. 
وقد �سكل���ت اأحجام التعامل بالأ�س���واق الأمريكية ما ن�سبة 
)%47( م���ن حج���م التعام���لت الدولية تلته���ا الأ�سواق 
الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة )%36( والأ�سواق الأوروبية 

وال�سرق الأو�سط بن�سبة )17%(.

الشكل البياني رقم )3(
القيمة ال�سوقية للأ�سواق املالية العربية 2013

وعلى �سعيد الأ�سواق املالية العربية فقد و�سلت القيمة ال�سوقية لهذه الأ�سواق 
جمتمع���ة اإىل )1.1( ترلي���ون دولر يف نهاي���ة ع���ام 2013 مقابل )941( 
ملي���ار دولر يف نهاي���ة عام 2012، اأي بارتفاع ن�سب���ة )%19(، وقد �سكلت 
القيم���ة ال�سوقية لل�سوق ال�سع���ودي )تداول( نحو)%39(م���ن جممل القيمة 

ال�سوقية للأ�سواق املالية العربية.

الشكل البياني رقم )4(
اأحجام التداول للأ�سواق املالية العربية

وحول اأحجام التداول، فقد بلغت لعام 2013 )483.4( مليار دولر مقابل 
)586.4( مليار دولر لع���ام 2012، اأي انخفا�ض بن�سبة )%21(، حيث 
يع���ود هذا النخفا�ض بالدرج���ة الأوىل اإىل تراجع اأحج���ام التداول يف ال�سوق 
املايل ال�سعودي )تداول( الذي انخف�ض خلل عام 2013 بن�سبة )28%(. 
علم���ًا باأن اأحجام التداول لدى معظ���م الأ�سواق املالية العربية الأخرى �سهدت 

ارتفاعًا وا�سحًا خلل عام 2013.
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جدول رقم )1( 
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول للأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا

WFE امل�سدر:  احتاد البو�سات العاملي

جدول رقم )2(
القيمة ال�سوقية لأهم الأ�سواق العاملية والعربية لعام 2013

WFE امل�سدر: �سندوق النقد العربي / احتاد البو�سات العاملي

اأحجام تداول  القيمة ال�سوقية
 ن�سبة التغري

% 2012 2013
 ن�سبة التغري

% 2012 2013

0% 25,679 25,722 22% 23,193 28,297 اأمريكا
39% 14,296 19,887 7% 17,131 18,415  اآ�سيا واملحيط الهادئ
2% 8,901 9,092 22% 14,373 17,483 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط

12% 48,876 54,700 17% 54,697 64,195 الإجمايل

ن�سبة التغري % 2012 2013 البور�سة
27% 14,086 17,950 NYSE Euronext )US( يورونك�ست / الوليات املتحدة 
33% 4,582 6,085 NASDAQ OMX )US( الوليات املتحدة  
23% 3,681 4,543 Japan Exchange Group بور�سة اليابان  
30% 3,397 4,429 London Stock   Exchange Group بور�سة لندن 
27% 2,832 3,584 NYSE Euronext )Europe( يورونك�ست / اوروبا 
9% 2,832 3,101 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ 

-2% 2,547 2,497 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي 
3% 2,059 2,114 TMX Group جمموعة  

30% 1,486 1,936 Deutsche Börse البور�سة الأملانية 
25% 1,233 1,541 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 
19% 941 1,100 Arab Stock Exchanges البور�سات العربية 
17% 54,697 64,195 World Market Capitalization القيمة ال�سوقية العاملية 

مليار دولر اأمرييكي

مليار دولر اأمرييكي
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األداء الرقابي على المستوى الدولي

ا�ستم���رت هيئ���ات الأوراق املالي���ة الدولية يف تعزي���ز جهودها احلثيثة 
الرامي���ة اإىل حماية امل�ستثمري���ن وزيادة ثقته���م ومعرفتهم وتخفي�ض 
املخاط���ر املنتظم���ة Systemic Risks وتوف���ري اأ�س���واق �سفاف���ة 
وعادل���ة وكف���وؤة، وق���د اأح���رزت املنظم���ة الدولي���ة لهيئ���ات الرقاب���ة
 IOSCO تقدم���ًا وا�سح���ًا خ���لل ع���ام 2013 وخا�س���ة فيم���ا 
 G20 يتعل���ق بالإ�س���لح الرقابي وتنفي���ذ مهام جمموع���ة الع�سرين
يف جم���الت مهم���ة مرتبطة بالأ�س���واق املالية، مبا يف ذل���ك امل�ستقات 
املرتبطة بالأ�سواق غري الر�سمي���ة OTC واملعايري املالية وموؤ�س�سات 
التقيي���م الدولي���ة credit rating agencies والعملي���ات 

�سبه البنكية shadow banking. وكذلك العمل على تخفي�ض املخاطر املنتظمة  واللتزام بالعمل اجلاد لت�سجيع التمويل طويل الأجل من 
خ���لل الأ�سواق املالية مبا يف ذل���ك �سندات ال�سركات والتوريق securitization والتمويل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة SME’s والتمويل 
الإ�سلم���ي والتع���اون الرقابي خارج احلدود cross-border cooperation. ووافق اأع�ساء منظمة الأي�سكو خلل عام 2013 على 
الإجراءات اجلديدة املتعلقة ب�سمان اللتزام العام مبذكرة التفاهم متعدد الأطراف  MMoU حول تبادل املعلومات والتعاون، واأكدوا باأن مزيد 

من التعاون خارج احلدود �سي�سهل تطبيق مبادئ الأي�سكو واإجراءات الإنفاذ خارج حدود الدولة.

وم���ن جانب اآخر، وافقت اللجن���ة الرئا�سية للأي�سكو presidents committee على مقرتح زيادة ع���دد اأع�ساء جمل�ض اإدارة املنظمة 
لي�سب���ح 34 ع�س���وًا، وتغيري بع�ض �سروط الع�سوية وذلك به���دف الو�سول اإىل متثيل اإقليمي منا�سب للأع�ساء. كم���ا وافقت منظمة الأي�سكو على 
اإج���راءات لت�سجي���ع الأع�ساء عل���ى التوقيع على مذكرة التفاهم متعدد الأط���راف MMoU لتبادل املعلومات والتع���اون، والتي مت اعتمادها عام 
2002 به���دف حمارب���ة الغ�ض والحتيال خ���ارج احلدود. فقد وافقت جلنة الرئا�س���ة على تطبيق قيود تدريجية عل���ى الأع�ساء غري املوقعني على 
مذك���رة التفاهم لتقلي���ل تاأثريهم على قرارات املنظمة، نظرًا لعدم دعمهم الكايف لإجراءات اإنف���اذ املنظمة خارج احلدود. كما ت�سعى الإجراءات 

اجلديدة لت�سجيع احلكومات والربملانات لعتماد اإجراءات لدعم هيئات الرقابة يف جهودها لللتزام بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
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أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

قام���ت هيئ���ات الأوراق املالّي���ة العربّية الأع�س���اء بالحتاد بخطوات كبرية يف اط���ار ال�ّسعي اإىل الرتق���اء بالأ�سواق املالّية العربّي���ة، وذلك مبواكبة 
الّتط���ورات و اللت���زام بتطبيق املعاي���ري العاملّية يف جمالت تنظيم و مراقبة ت���داول الأوراق املالّية من خلل حت�سني امل�ست���وى الّت�سريعي مبا يحقق 
العدالة و ال�سفافية، اإ�سافة اإىل القيام بدورات تدريبّية لتح�سني امل�ستوى املعريف و العلمي للعاملني بهذا القطاع، اإىل جانب تنمية الّتعاون امل�سرتك 
م���ع ع���ّدة منّظمات اإقليمّية ودولّي���ة. وقد �سملت اأن�سطة اأع�س���اء الحتاد جمالت الت�سريع���ات و الرقابة على الأ�سواق و التدري���ب والتعاون الدويل 

واإجراءات الإنفاذ. وميكن تلخي�ض اأهم اأن�سطة اأع�ساء الحتاد على النحو التايل:

أواًل: التشريعات

�سعي���ًا لرت�سي���خ ال�سفافي���ة واللتزام باملعاي���ري واملمار�سات الدولية، قام���ت هيئ���ات الأوراق املالية العربية باإ�س���دار العديد م���ن القوانني واللوائح 
والتعليمات حول قواعد ولوائح ال�سوق واأنظمة اإدارة ال�ستثمار وحقوق الكتتاب والعمليات املرتبطة بجرائم غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب. حيث 
قام���ت هيئ���ة الأوراق املالية الأردنية باإ�سدار دليل ي�سم قواعد حوكمة ال�سركات و جملة من التعليمات حول �سقوف تداول �سركات الو�ساطة املالية 
و ف�سل ح�سابات هذه ال�سركات عن عملئها و تعليمات �سراء ال�سركات امل�ساهمة العامة للأ�سهم ال�سادرة عنها. اأما هيئة الأوراق املالية و ال�سلع 
الإماراتي���ة فق���د اأقرت نظام حقوق الكتتاب و نظام اإدارة ال�ستثمار و معيار اإ�سدار ومتّلك وتداول ال�سكوك. وقامت هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية 
مكافحة  قواعد  وتعديل  مالها  راأ�ض  من  اأكرث  اأو  ب�سّن جملة من الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة 50% 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب. 

ويف نف�ض الإطار قامت الهيئة العامة ل�سوق املال ل�سلطنة عمان باإدخال تعديلت على اللئحة التنفيذية لقانون راأ�ض املال، وقامت هيئة �سوق را�ض 
املال الفل�سطينية باإجراء تعديلت على نظام الإف�ساح واقرار نظام لقيا�ض اللتزام بقواعد احلوكمة واإ�سدار تعليمات تخ�ّض الإدارة والتدقيق يف 
�س���ركات الأوراق املالية. اأما هيئة قطر للأ�سواق املالي���ة فقد قامت بتد�سني خطتها ال�سرتاتيجية »2013-2016«. وقامت هيئة قطر للأ�سواق 

املالّية باإ�سدار نظام بيع حقوق الكتتاب.
ومن جانب اآخر، قامت هيئة اأ�سواق املال الكويتية باإ�سدار نظام التحكيم اخلا�ض بها و جملة من التعليمات ب�ساأن تنظيم التعامل يف الأوراق املالية 
و مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب. و بخ�سو�ض الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية فقد قامت بتعديل كل من قواعد قيد و�سطب الأوراق 
املالي���ة بالبور�س���ة وقواعد قيد ال�سركات بالبور�س���ة ولئحة قانون �سوق املال والتوقي���ع الإلكرتوين، واإ�سدار قرار حتديث تنظي���م متطّلبات البنية 

التكنولوجية ونظم تاأمني املعلومات، كما قامت باإ�سدار �سوابط تعامل �سركات ال�سم�سرة و�سركات اإدارة املحافظ. 

اأم���ا جمل����ض القيم املنقولة املغربي فق���د اأقّر جملة من التعديلت على الأح���كام املتعلقة مبكافحة غ�سيل الأموال و متوي���ل الإرهاب. ويف اجلزائر، 
ن�سرت اللجنة تعليمات ب�ساأن مهنة الراعي يف البور�سة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واأخرى متعلقة بالتفاق النموذجي ملرافقة هذه ال�سركات. 
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

حتقيق���ًا لأه���داف اأحكام الّرقابة الّتاّمة على الأ�س���واق املالّية وتطبيق نظام الإف�ساح ومبادئ احلوكمة، قامت الهيئ���ات العربّية باإ�سدار جملة من 
الق���رارات والقوان���ني املرتبطة بالعديد من الأن�سط���ة مبا يف ذلك اإ�سدار قواعد احلوكمة. فقد بداأت هيئ���ة الأوراق املالّية الأردنّية بتطبيق برنامج 
الإف�س���اح الإلك���رتوين و اأ�سدرت قواعد حوكمة ال�ّسركات، اإ�سافة اإىل توقيع مذّكرة تفاهم مع وح���دة مكافحة غ�سل الأموال و متويل الإرهاب. اأّما 
هيئ���ة الأوراق املالّي���ة وال�ّسلع الإماراتّية فقد قامت باإطلق برنامج �سهادة الّتاأهيل للّتحليل الفّن���ي و �سهادة �سابط المتثال وامل�ساركة يف الربنامج 

الّثنائي حول الإف�ساح والإف�ساح الإلكرتوين، كما قامت الهيئة بتطبيق موا�سفة اإدارة املخاطر. 

ويف نف�ض ال�ّسياق قامت هيئة ال�ّسوق املالّية ال�ّسعودّية بو�سع عنا�سر اإلزامّية يف اإعلنات ال�ّسركات واأوجبت ت�سويت امل�ساهمني على بنود اجلمعّيات 
العاّم���ة لل�ّسركات وقامت بتحديد فرتات ح�سر تعام���لت اأع�ساء جمال�ض الإدارات وكبار التنفيذيني، اإ�سافة اإىل متابعة بيانات ال�ّسركات املدرجة 
والإف�س���اح عنه���ا. اأّما هيئ���ة الأوراق والأ�سواق املالّي���ة ال�ّسورّية فقد األزم���ت ال�ّسركات بتقدمي اف�ساحاته���ا الن�سفّية وال�ّسنوّي���ة، ودعت ال�ّسركات 

ة اإىل اإدراج اأ�سهمها يف �سوق دم�سق للأوراق املالّية.  امل�ساهمة اخلا�سّ

وفيما يخ�ّض هيئة الأوراق املالّية العراقية فقد قامت باتخاذ اإجراءات خمتلفة يف حق ال�ّسركات غري امللتزمة بتقدمي اإف�ساحاتها و القيام مبتابعة 
اأداء ال�ّسركات املدرجة. و يف ما يخ�ّض الهيئة العاّمة ل�سوق املال ل�سلطنة عمان فقد قامت باعتماد ن�سرة اإ�سدار اأّول �سكوك اإ�سلمية يف ال�ّسلطنة. 
و يف نف�ض الإطار قامت هيئة �سوق املال الفل�سطينّية باإجراء تعديلت على نظام الإف�ساح ال�ساري، واإطلق موقع احلوكمة الإلكرتوين واإقرار نظام 

لقيا�ض اللتزام بقواعد احلوكمة. كما ح�سلت الهيئة على ع�سوّية جلنة الّرقابة الّتنظيمّية العاملّية. 

ة باأحكام العر�ض  اأّما هيئة اأ�سواق املال الكويتّية  فقد نّظمت ور�سة عمل خا�سّ
الإلزام���ي يف ال�ستحواذ و اعتماد نظام الّتحكي���م اخلا�ّض بهيئة �سوق املال 
ة مبتطّلبات ت�سجي���ل مكاتب الّتدقيق ال�ّسرعي  مع القي���ام بور�سة عمل خا�سّ
اخلارجي. وفيما يخ����ضّ الهيئة العاّمة للّرقابة املالّية امل�سرّية ، فقد قامت 
مبّد ف���رتة ال�ّسماح ملراقبي احل�ساب���ات  املقّيدين ل���دى املفّو�سّية الأوروبية، 
وقام���ت موؤّخرا بعقد اّتفاقّية مع البور�سة امل�سرّية للّتعاون و تبادل الّتقارير 
الّرقابّي���ة و البيانات الإلكرتونّية واعتماد تطبيق متطلبات ومعايري موا�سفة 

اإدارة املخاطر.

اأّم���ا جمل����ض القيم املنقولة املغرب���ي فقد قام بتقدمي برام���ج اإعادة القتناء 
اإ�سافة اإىل القيام بتعديلت تتعّلق بكيفّيات تنفيذ برنامج اإعادة القتناء وت�سوية ال�ّسوق. اأّما هيئة الأ�سواق املالّية الّلبنانّية فقد اأ�سدرت جملة من 
القرارات تتعّلق بالّتدقيق الّداخلي و المتثال و الإف�ساح و ح�سد الّتمويل. اأّما ال�ّسوق املايل الّليبي فقد تراوحت اأن�سطته يف هذا املجال بني مراقبة 

الإف�ساحات و الّتوعية بخ�سو�ض القيد و الإدراج اإ�سافة اإىل تعزيز الّرقابة بقيد جمموعة من املحا�سبني واملراجعني القانونيني ب�سوق املال.
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ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ

قطع���ت هيئ���ات الأوراق �سوطا كبريا يف جمال الإف�ساح و الإنفاذ و تطبيق مبادئ احلوكمة و ذلك بهدف تعزيز ال�سفافية  و امل�سوؤولّية الجتماعية. 
و ق���د تراوح���ت الإجراءات اّلتي اّتخذتها الهيئات من جم���ّرد توجيه الّتنبيهات اإىل فر�ض غرامات مالّية على ال�ّس���ركات املخالفة، اأو اإيقاف تداول 
اأ�سهم ال�ّسركات املخالفة لت�سل اإىل درجة احلجز على اأ�سهم ال�ّسركات املخالفة، و ذلك ح�سب خطورة املخالفات اّلتي قامت بها ال�ّسركات املدرجة 
اّلت���ي تراوح���ت بني عدم الإيفاء مبتطّلبات الإف�ساح املايل اأو جت���اوز الّتاريخ القانوين لتقدمي الإف�ساحات، اإىل ع���دم اللتزام مبعايري احلوكمة و 
ال�ّسفافّي���ة لت�س���ل يف بع�ض الأحيان اإىل درج���ة خمالفة الأحكام اأو القيام بتجاوزات و خمالفات الأح���كام اأو القيام بتجاوزات و خمالفات يف اإطار 

الّتداول اليومي للأ�سهم.

رابعًا: التعليم والتوعية

قام���ت الهيئ���ات العربّية مبجه���ودات كبرية بهدف حت�سني امل�ستوى العلم���ي واملعريف  وتطوير القدرات واخلربات. حيث قام���ت هيئة الأوراق املالّية 
الأردنّية بعقد ور�سة عمل حول الإف�ساح واإعداد الّتقارير ال�ّسنوّية اإ�سافة اإىل عقد برنامج التبادل الثنائي بالتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالّية 

العربّية حول اأنظمة الّتفتي�ض والّتحقيق والإنفاذ.  
اأّم���ا هيئ���ة الأوراق املالّية وال�ّسلع الإماراتّية فقد نّظمت العديد من الربامج الّتدريبّية و ور�سات العمل اأهّمها موؤمتر اأ�سواق راأ�ض املال يف الإمارات و 
افتتاح م�سروع ال�ّسوق املايل الفرتا�سي بجامعة ال�سارقة وتنظيم برنامج تدريبي عن الأ�ساليب و املناهج احلديثة يف الك�سف عن اجلرائم املالّية. 
كم���ا قام���ت بتوقيع اتفاقية مع اأكادميية اّت�سالت يف جمال الّتاأهيل و الّتدريب و التوعية و ال�ست�سارات املهنّية، اإ�سافة اإىل توقيع مذّكرة تفاهم مع 
جامع���ة دب���ي ومذكرة تفاهم اخرى مع روؤية الإمارات. كما قامت بتنظيم برنامج التبادل الثنائي حول الف�ساح والف�ساح اللكرتوين بالتعاون مع 

احتاد هيئات الأوراق املالية العربية.

���ني يف الأ�سواق املالّية. كما وّقعت  اأّم���ا بالّن�سب���ة للجنة تنظيم عملّيات البور�س���ة و مراقبتها اجلزائرّية، فقد اأطلقت دورات تدريبّية لتكوين خمت�سّ
اتفاقي���ة م���ع معهد القت�ساد اجلمركي تخ�ّض الّتكوين املهني املعتمد لفائدة الو�سطاء يف عملّي���ات البور�سة. اأّما هيئة ال�ّسوق املالّية ال�ّسعودّية فقد 
اأطلق���ت املوق���ع الإجنليزي لربنامج "امل�ستثمر الّذك���ي" و اأ�سدرت الكتّيب الّتوعوي "�سلوكّيات ال�ّسوق" اإ�ساف���ة اإىل حت�سني وتطوير املجلة التوعوية 
املالي���ة "امل�ستثم���ر الذكي" وعقدت حلقات عمل حول مه���ام و م�سوؤولّيات اأع�ساء جمال�ض الإدارة، كما وّقعت عقد تعاون مع املعهد امل�سريف. ويف ما 
يخ�ّض هيئة الأوراق املالّية العراقّية  فقد �ساركت يف ندوة " تطوير ال�ستثمار يف �سوق راأ�ض املال يف العراق". اأّما الهيئة العاّمة ل�سوق املال العمانّية 
فق���د عق���دت ندوة حول الّدور ال�سرتاتيجي ملجل�ض الإدارة، كما نّظم���ت برنامج تدريبي ملوّظفي الوحدات احلكومّية حول قطاعي �سوق را�ض املال و 

الّتاأمني. 

ويف م���ا يخ����ضّ هيئة �سوق املال الفل�سطينّية فق���د ا�ستقبلت العديد من الوف���ود الطّلبّية بهدف ن�سر 
الوع���ي املايل لدى خمتلف �سرائح املجتمع، كما وّقعت اّتفاقّية مع معهد ال�ستثمار الربيطاين لتطوير 
�سهادة "ت�سريعات الأوراق املالّية الفل�سطيني"، وعقدت برنامج تدريبي حول مكافحة غ�سل الأموال، 

اإ�سافة اإىل توقيع مذّكرة تفاهم و تعاون مع منّظمة الئتلف من اأجل الّنزاهة و امل�سائلة "اأمان". 

وقام���ت هيئ���ة قطر للأ�سواق املالّية بتنظيم برنامج الّتبادل الّثنائي حول اإجراءات حّل املنازعات بالّتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالّية العربّية. 
كم���ا ا�ستقبلت م�ساعدي الّنيابة العاّمة يف اإط���ار الّدورة الّتدريبّية الإلزامّية الّرابعة، اإ�سافة اإىل ّتنظيم ور�سة عمل حول دليل قواعد مكافحة غ�سل 

الأموال و متويل الإرهاب، كما �ساركت يف منتدى مناق�سة النعكا�سات الإقليمّية لقانون المتثال الأمريكي "فاتكا". 
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���ة بق�سايا  اأّم���ا هيئ���ة الأ�س���واق املالّية الكويتّي���ة فقد نّظم���ت ور�سة عمل خا�سّ
ناديق ال�ستثمارية".  ة "ب�سوابط ال�ستثم���ار يف ال�سّ الإف�ساح و اأخ���رى خا�سّ
كما قام���ت بعقد برنامج تدريب���ي حلديثي الّتخّرج ل�سن���ة 2013/2014، 
واأقام���ت ور�سة عم���ل لكاّفة ال�ّس���ركات املدرجة ب�سوق الكويت ل���لأوراق املالّية 
حول "اأح���كام العر�ض الإلزامي لل�ستحواذ يف ظّل ت�سريعات الهيئة"، اإ�سافة 

اإىل جمموعة من الإعلنات الّتوعوّية. 

وقام���ت الهيئ���ة العاّمة للّرقابة املالّية امل�سرية بعقد ور�سة عمل حول "تقارير حوكمة ال�ّس���ركات" كما اأ�سدرت جملة من الّن�سرات و الكتب الّدورّية 
ح���ول اأن�سط���ة �سوق املال و الّتاأج���ري الّتمويلي و�سركات ال�ّسم�سرة و �سناديق ال�ستثمار. اأّما جمل�ض القي���م املنقولة املغربي فقد اأ�سدر الإح�سائّيات 
املتعّلق���ة بتوزي���ع املعاملت كما و�سع عرب اخل���ّط دليل اليوم املايل. و قام ال�ّسوق املال الّليبي بتنظي���م دورة تاأهيلّية بعنوان" حما�سب عربي قانوين 

معتمد".

خامسًا: التعاون الدولي

�سعت هيئ���ات الأوراق املالية العربية اإىل 
تعزي���ز الّتع���اون امل�س���رتك الّثنائي وعلى 
عي���د الإقليمي و ال���ّدويل. فقد قامت  ال�سّ
هيئ���ة الأوراق املالّي���ة و ال�ّسل���ع الإماراتية 
م���ن  كّل  م���ع  تفاه���م  بتوقي���ع مذّك���رات 
نظرياته���ا يف بولندا و الهيئ���ة الربازيلّية 
و �سلط���ة لب���وان املاليزّية. كم���ا �ساركت 
الهيئ���ة يف اجتماع���ات الّلجن���ة الوزارّي���ة 
لدول جمل�ض الّتع���اون و �ساركت اأي�سا يف 

اجتماعات املنّظمة الّدولّية لهيئات الأوراق املالّية، كما وقعت على مذكرة التفاهم املتعددة الأطراف MMoU ال�سادرة عن منظمة الأي�سكو. اأّما 
 ."Paris Europlace" جلنة تنظيم عملّيات البور�سة و مراقبتها اجلزائرّية فقد اأبرمت اتفاقية تعاون مع ممّثلة الأ�سواق املالّية الفرن�سّية

 ."IOSCO" و يف نف�ض ال�سياق مّت انتخاب هيئة ال�ّسوق املالّية ال�ّسعودّية لع�سوية جمل�ض اإدارة منّظمة

اأّما الهيئ���ة العاّمة ل�سوق املال ل�سلطنة عمان فقد ا�ست�سافت الجتماع الّثالث للجنة الأ�سواق 
املالّي���ة ملنطق���ة ال�"MENA" حول حوكم���ة ال�ّسركات اإ�ساف���ة اإىل امل�ساركة يف الجتماع 
ال�ّسن���وي للمنّظم���ة الّدولّية لهيئ���ات اأ�سواق املال. كما وّقعت على مذّك���رات تفاهم مع كل من 
الأردن ولوك�سمب���ورغ  ونيجريي���ا، وا�ستقبلت وفد هيئ���ة الأوراق املالّي���ة والبور�سات الإيرانّية 
به���دف بحث اآلّية للّتعاون امل�سرتك. اأّما هيئ���ة �سوق راأ�ض املال الفل�سطينّية فقد ح�سلت على 
ع�سوّية جلنة الّرقابة الّتنظيمّية العاملّية و�ساركت يف درا�سة اآلّية للّربط بني ال�ّسوقني املالّيني 
الفل�سطين���ي والأردين. كم���ا قامت با�ستقبال وفد من املنّظمة الّدولّي���ة للهيئات امل�سرفة على 

 ."IOSCO"  الأ�سواق املالّية
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ويف نف����ض ال�ّسي���اق مّتت ترقية اأ�سواق الإمارات و�س���وق الأوراق املالّية القط���ري اإىل مرتبة �سوق نا�سئة 
وذل���ك �سمن موؤ�سرات مورغن �ستانلي، كما ح�سلت هيئة قطر للأ�س���واق املالّية على ع�سوّية  املنّظمة 
الهيئ���ة يف تنظيم موؤمتر قطر  اإىل م�ساركة  اإ�سافة   ،"IOSCO" الّدولّي���ة لهيئ���ات الأوراق املالّي���ة

امل�سريف.
 

اأّم���ا هيئة اأ�سواق امل���ال الكويتّية وبعد ان�سمامها اإىل ع�سوّية جمل�ض اخلدم���ات املالّية الإ�سلمّية، فقد 
ا�ست�ساف���ت الجتماع ال�ّسنوي ال�ّسابع ملجل�ض احتاد هيئات الأوراق املالّية العربّية و�ساركت يف الجتماع 
الّثالث و الع�سرين ملجل�ض اإدارة جمل�ض اخلدمات املالّية و املنتدى الإ�سلمي الّثامن لل�ستقرار املايل. 

و بالّن�سب���ة للهيئة العاّمة للّرقابة املالّية امل�سرّية فق���د وّقعت مذّكرة تفاهم مع الهيئة الوطنّية للأ�سهم 
والأوراق املالّي���ة الأوكرانّية، و �ساركت يف عّدة موؤمت���رات للمنّظمات الدولّية ذات العلقة باأ�سواق املال 

الّتاأمني. ملراقبي  الّدويل  مثل املنّظمة الّدولّية لهيئات الأوراق املالّية "IOSCO" والحتاد 
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أنشطة اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية
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 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية       

  
�سع���ى احت���اد هيئات الأوراق املالي���ة العربية اإىل دعم الّتع���اون امل�سرتك بني الهيئات العربّي���ة يف خمتلف املجالت بهدف تعزي���ز التنمية والّتكامل 
القت�سادي العربي وحت�سني امل�ستوى الّتنظيمي والقانوين للأ�سواق املالّية العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات يف جمالت الّرقابة على الّتعاملت 
يف الأ�س���واق والرتق���اء به���ا اإىل م�ستوى دويل من الكفاءة وال�ّسفافّية والعدالة. ومن اأهّم الأن�سطة اّلت���ي قام بها الحتاد خلل عام 2013 اإطلق 
برنام���ج الّتب���ادل الّثنائي بالّتعاون مع اأع�ساء الحتاد حيث انعقد برنامج تدريبي حول اأنظمة الّتفتي�ض والّتحقيق والإنفاذ بالّتعاون مع هيئة الأوراق 
املالّية الأردنّية، وكان الربنامج الّثاين حول الإف�ساح والإف�ساح الإلكرتوين بالّتعاون مع هيئة الأوراق املالّية وال�ّسلع الإماراتّية. ويف اأواخر 2013، 
عقد برنامج الّتبادل الّثنائي الّثالث حول اجراءات حّل املنازعات  والّتحكيم بالّتعاون مع هيئة قطر للأ�سواق املالّية، وذلك يف اإطار الأهمّية الكربى 

اّلتي يوليها الحتاد للّتدريب والّتنمية املعرفّية. 

ويف اإطار تعزيز الّتوا�سل بني الأمانة العاّمة للحتاد و اأع�سائه، مّت ا�ستكمال ان�ساء املوقع الإلكرتوين بالّلغتني العربّية و الإجنليزّية لت�سهيل الّتوا�سل 
م���ع خمتل���ف الأطراف الّدولّي���ة مّما �سّهل يف عملّية الّنف���اذ اإىل املعلومات. كما مّت اإ�سدار الّن�س���رة الإلكرتونّية الف�سلي���ة و امللّخ�ض ال�ّسهري لأهّم 
الأخب���ار و الأح���داث على امل�ستوى العربي و ال���ّدويل. و يف اإطار �سعيه اإىل تو�سيع قاعدة الأع�ساء وافق جمل����ض الحتاد على ان�سمام هيئة الأ�سواق 

املالّية الّلبنانّية و ذلك خلل الجتماع ال�ّسابع لحتاد هيئات الأوراق املالّية العربّية املنعقد بالكويت. 

وا�ستمر الحتاد خلل عام 2013 يف جهوده املبذولة يف اإطار ا�ستقطاب املزيد من الأع�ساء للن�سمام اإىل الحتاد حيث اأّنه هناك اّت�سالت مع 
كّل م���ن البحري���ن و موريتانيا و ال�ّسودان و تون�ض اّلتي و�سلت اإىل املراحل الأخ���رية يف ا�ستكمال متطّلبات الع�سوّية الكاملة، بالإ�سافة اإىل عدد من 

املنّظمات الإقليمّية و الّدولّية.

وعل���ى امل�ست���وى الّدويل، فق���د كانت للحتاد اأن�سطة متع���دّدة حيث �سارك يف موؤمت���ر احّتاد البور�س���ات ال�ّسنوي و موؤمتر جمعّي���ة املحّللني املالّيني 
املعتمدي���ن "CFA" ح���ول ال�ستثمار يف ال�ّسرق الأو�سط. كما �سارك يف ملتقى اأ�سواق راأ�ض املال العربّية الرّتكّية و يف الّدورة 37 ملجل�ض حمافظي 
امل�س���ارف املركزّي���ة و موؤ�ّس�س���ات الّنقد العربّية. كم���ا اأطلق الحتاد درا�سة بالّتعاون م���ع منّظمة الّتعاون القت�س���ادي و الّتنمية "OECD" حول 
 "MENA" الّرقاب���ة على الّتعاملت مع الأطراف ذوي العلق���ة، اإ�سافة اإىل امل�ساركة الفاعلة يف الجتماع الّثالث للجنة الأ�سواق املالّية ملنطقة
ح���ول حوكم���ة ال�ّسركات و يف الجتماع ال�ّسنوي ملنّظمة الأي�سكو "IOSCO". كما مت قبول ع�سوية احتاد هيئات الأوراق املالية العربية يف منّظمة 
الأي�سك���و كع�س���و منت�س���ب "Affiliate Member" يف مرحل���ة اأوىل ث���ّم تعدي���ل الع�سوّي���ة يف اأواخر ع���ام 2013 لي�سبح ع�س���وا م�ساركا
ال��ّرئ��ا���س��ّي��ة  ال��ّل��ج��ن��ة  اأه��ّم��ه��ا  و  امل��ن��ّظ��م��ة  ل��ه��ذه  الإق��ل��ي��م��ّي��ة  ال��ل��ج��ان  اإىل  الحت�����اد  ان�����س��م  ك��م��ا   ."Associate Member"  
"Presidents Committee" و جلن���ة افريقي���ا و ال�ّسرق الأو�سط "AMERC" و جلن���ة الّنمو و ال�سواق الّنا�سئة "GEMC". كما 
�سه���د ع���ام 2013 تط���ّورا كبريا يف جمال الّتعاون م���ع منّظمة الّتعاون القت�س���ادي و الّتنمية "OECD". وكذلك مت اإع���داد تقرير حول توعية 
وتعليم امل�ستثمرين ف�سًل عن اإعداد م�سح حول م�ستوى ال�سفافية يف اأ�سواق راأ�ض املال العربية. وفيما يلي ملخ�سًا لأهم اأن�سطة الحتاد خلل عام 
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أواًل: االجتماع السابع التحاد هيئات األوراق المالية العربية

عقد جمل�ض احت���اد هيئ���ات الأوراق املالية العربية 
اجتماع���ه ال�سنوي ال�سابع يف مدينة الكويت – دولة 
الكوي���ت بتاريخ 3 فرباير 2013، بح�سور ممثلي 
ال���دول الأع�ساء يف جمل�ض الحتاد. وناق�ض جمل�ض 
الحت���اد اأه���داف وا�سرتاتيجي���ات احت���اد هيئ���ات 
الأوراق املالية العربية وق���رر تكليف الأمانة العامة 
بتقدمي اق���رتاح، بع���د الت�ساور م���ع اأع�ساء جمل�ض 
الحت���اد، عل���ى جم���الت وبرام���ج حم���ددة ح�سب 

اأولوياته���ا والب���دء بتنفيذها وفقًا لأهميتها، كم���ا قرر املجل�ض اعتماد خطة العم���ل وبرنامج عمل الحتاد املقدم من المان���ة العامة لعام 2013. 
كم���ا ناق����ض املجل�ض املوازن���ة التقديرية وقرر اعتمادها مع الأخ���ذ بعني العتبار التغيريات التي ق���د تطراأ نتيجة قيام الأمان���ة العامة باأن�سطة تدر 
ايرادات للحتاد وان�سمام الحتاد لع�سوية ال� IOSCO. كما تقرر عقد الجتماع القادم للمجل�ض يف مدينة بريوت / لبنان الذي اأبدى ترحيبه 

با�ست�سافة الجتماع خلل �سهر مار�ض 2014. 

وكان جمل����ض الحت���اد قد اعتمد التقري���ر ال�سنوي وتقرير مدقق احل�ساب���ات واحل�سابات اخلتامية لعام 2012، وواف���ق على جتديد تعيني �سركة 
ارن�س���ت و يون���غ لتدقيق ح�سابات الحتاد ل�سنة 2013. كما قرر املجل�ض املوافقة على طل���ب ع�سوية هيئة الأ�سواق املالية يف لبنان بالحتاد. وقرر 
املجل����ض تكليف الأمانة العامة باإعداد ملخ�ض حول مو�سوع المتث���ال ال�سريبي على احل�سابات اخلارجية الأمريكية FATCA وخا�سة ما يتعلق 

باأثر ذلك على هيئات الأوراق املالية.

IOSCO ثانيًا: انضمام االتحاد لعضوية الـ

واف���ق جمل����ض ادارة املنظم���ة الدولي���ة لهيئ���ات الوراق املالي���ة  IOSCO  عل���ى طل���ب ع�سوية احت���اد هيئ���ات الوراق املالية العربي���ة مبنظمة 
 ال����� IOSCO  وذل���ك بوجب قرار جمل�ض ادارة املنظم���ة الذي عقد مبدينة �سيدين – ا�سرتاليا يف 22/مار����ض/2013. ومما ل �سك فيه اأن 
ان�سم���ام الحت���اد لع�سوية هذه املنظمة �سيكون له اآثار ايجابية يف جمال فتح اآف���اق دولية جديدة للحتاد تعزز من مكانته ودوره العربي والإقليمي 

والدويل ومبا يعود بالفائدة على اأع�ساء الحتاد.

ومم���ا يج���در الإ�س���ارة اإليه ب���اأن املنظمة الدولي���ة لهيئ���ات الأوراق املالية )اأي�سك���و( قد عدلت ع�سوي���ة احتاد هيئ���ات الأوراق املالي���ة العربية من 
ع�س���و منت�س���ب Aff iliate Member اإىل ع�س���و م�س���ارك Associate Member وذل���ك مبوج���ب التعدي���لت الت���ي اأقرته���ا 
ه���ذه املنظم���ة على اأنظمتها. كما دع���ت املنظمة الحتاد للم�سارك���ة يف اللجان الإقليمية املتخ�س�س���ة لهذه املنظمة مبا يف ذل���ك اللجنة الرئا�سية
 Presidents Committee وجلن���ة اإفريقي���ا وال�سرق الأو�سط )AMERC(  وجلنة النمو والأ�سواق النا�سئة )GEMC(. ومما ل 
�سك فيه باأن تعديل �سفة الع�سوية للحتاد لي�سبح ع�سوًا م�ساركًا �سيكون لها انعكا�سات ايجابية على دور الحتاد على امل�ستوى الدويل، وخا�سة يف 
جمالت تعزيز اللتزام باملبادئ واملعايري الدولية وزيادة التعاون والتن�سيق ما بني اأ�سواق را�ض املال العربية واملنظمات الدولية التي تعنى بالرقابة 

على اأ�سواق را�ض املال.
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ثالثًا: المشاركة باالجتماعات السنوية لمنظمة األيسكو

عل���ى �سعيد امل�ساركة العربية باجتماعات املنظم���ة الدولية لهيئات الأوراق املالية، فقد كانت م�ساركة هيئات الأوراق املالية العربية فاعلة انعك�ست 
من خلل اللقاءات الثنائية املتعددة والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMoU والن�سمام لع�سوية املنظمة ف�سًل عن توقيع عدد 

من اتفاقيات التعاون امل�سرتك ما بني الهيئات العربية وبع�ض الهيئات الدولية حيث مت ذلك على هام�ض املوؤمتر. 

وم���ن ب���ني اأهم هذه الأن�سطة ح�سول قط���ر على الع�سوية الكاملة مبنظمة الأي�سك���و وقيام كل من هيئة قطر للأ�سواق املالي���ة وهيئة الأوراق املالية 
وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بح�سور رئي�ض هيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية  ورئي�ض 
هيئ���ة قط���ر للأ�سواق املالي���ة ورئي�ض جمل�ض اإدارة منظمة الأي�سكو.  كم���ا ح�سر حفل التوقيع عدد من روؤ�ساء الهيئ���ات العربية والدولية واأمني عام 

الأي�سكو واأمني عام احتاد هيئات الأوراق املالية العربية بالإ�سافة اإىل جمع من امل�سوؤولني وو�سائل الإعلم الدولية.

�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة بالجتماع ال�سنوي الثامن والثلثون الذي عقد مبدين���ة لوك�سمبورغ �سهر �سبتمرب / 
ايل���ول املا�س���ي، وقد قدمت الأمانة العامة للحتاد عر�سًا عن اأهداف الحتاد ودوره يف تعزي���ز التعاون ما بني هيئات الأوراق املالية العربية وذلك 
للجن���ة ال�ست�سارية للخدمات ذاتية الرقابة SROCC  والت���ي ت�سم يف ع�سوتها )77( ع�سوًا منت�سبًا ميثلون الأ�سواق املالية املتطورة والنا�سئة 

واأ�سواق امل�ستقات وغريها من املوؤ�س�سات ذاتية الرقابة.

ــطة والفعاليات والمؤتمرات العربية واإلقليمية  ــاركة باألنش رابعًا: المش
والدولية

�ساركت الأمانة العامة للحتاد بعدد من الجتماعات والأن�سطة خلل عام 2013، ميكن تلخي�ض اأهمها مبا يلي:

 )MENA( الجتماع الثالث للجنة اأ�سواق الأوراق املالية مبنطقة )1
�سارك���ت الأمانة العام���ة للحتاد بالجتماع ال�سنوي الثالث للجنة اأ�س���واق الأوراق املالية ملنطقة ال�سرق الأو�س���ط و�سمال اإفريقيا )MENA( يف 

مدينة م�سقط ب�سلطنة عمان، والذي ا�ست�سافته الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط للأوراق املالية يف �سهر دي�سمرب/كانون اأول 2013.
وق���د �سارك���ت الأمانة العام���ة للحتاد باجلل�سة اخلتامية للجتماع حي���ث مت التاأكيد على اأن تطبيق مبادئ احلوكمة يف اأ�س���واق را�ض املال العربية 
يف تط���ور م�ستم���ر وي�سري ب�سكل ايجابي، كما مت التاأكيد على اأهمية بناء الق���درات الذاتية يف اجلهات الرقابية والأ�سواق املالية وحماولة تنمية هذه 



322013

الق���درات ودعمه���ا حت���ى تتمكن من تطبيق مبادئ احلوكمة مما ينعك�ض ايجابيًا على اأ�سواق را�ض امل���ال العربية. ومما بذكر باأن هذه اللجنة قد مت 
تاأ�سي�سه���ا من قبل منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( ع���ام 2011 بهدف ت�سهيل احلوار ما بني بور�سات منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سم���ال اإفريقي���ا حول تطوير اأ�سواق را�ض امل���ال وحوكمة ال�سركات، حيث ت�سم اللجن���ة روؤ�ساء البور�سات وبالإ�ساف���ة اإىل هيئات الرقابة ومراكز 

اليداع وامل�ستثمرين واخلرباء يف املنطقة.
 

2( موؤمتر اليورو موين Euromoney Qatar يف قطر
�ساركت الأمانة العامة للحتاد مبوؤمتر اليورو موين / قطر الذي عقد مبدينة الدوحة يف �سهر دي�سمرب / كانون اأول 2012. وقد �ساركت الأمانة 

العامة بجل�سة العمل حول هيئات الرقابة العربية ودور الحتاد يف تعزيز التعاون فيما بينها.

3(  املوؤمتر ال�سابع للحوكمة
�ساركت الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية باملوؤمتر ال�سنوي ال�سابع ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حول حوكمة ال�سركات 
وال���ذي نظمه معهد حوكمة ال�سركات "حوكمة" ومنظمة التعاون القت�س���ادي والتنمية OECD يف مدينة دبي خلل �سهر نوفمرب/ت�سرين ثاين 
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4(  ملتقى اأ�سواق را�ض املال العربية الرتكية
�سارك���ت الأمان���ة العام���ة للحتاد مبلتقى اأ�سواق را�ض امل���ال العربية الرتكية الذي عق���د يف �سهر �سبتمرب/اأيل���ول 2013 مبدينة ا�سطنبول، حيث 
مت التاأكي���د يف كلم���ة افتت���اح املوؤمتر على دور احتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية يف تعزيز التعاون امل�سرتك ما بني هيئ���ات الأوراق املالية العربية 

واملوؤ�س�س���ات الدولي���ة والإقليمي���ة التي تعن���ى باأ�سواق را�ض امل���ال. كما �سارك���ت الأمانة العامة 
للحت���اد بجل�سة العمل ح���ول تاأثري الت�سريعات الدولية على اأ�سواق را�ض املال يف املنطقة و�سبل 
تعزيز ال�سفافية والإف�ساح بالأ�سواق املالية، حيث مت الإ�سارة اإىل التقدم امل�ستمر الذي ت�سهده 
هيئات الأوراق املالية العربية وخا�سة التزامها باملعايري الدولية، مبا يف ذلك حتقيقها ملتطلبات 
الن�سم���ام ملنظمة الأي�سكو والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMoU لتبادل 

املعلومات والتعاون الدويل.

5(  الدورة ال�سابعة والثلثون ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد 
العربية

�سارك���ت الأمان���ة العامة لحتاد هيئ���ات الأوراق املالية العربية باجتماعات ال���دورة العتيادية 
ال�سابعة والثلثون ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية الذي عقد مبدينة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة يف �سهر 

�سبتمرب/اأيلول 2013، حيث �سارك احتاد هيئات الأوراق املالية العربية بهذه الجتماعات ب�سفة ع�سو مراقب.

6(  املوؤمتر ال�سنوي لحتاد البور�سات العربية
�سارك���ت الأمان���ة العام���ة للحتاد يف موؤمتر احتاد البور�سات العربية ال�سن���وي الذي عقد بالتعاون مع �سوق م�سقط ل���لأوراق املالية وذلك يف �سهر 

مار�ض/اآذار 2013 مبدينة م�سقط يف �سلطنة عمان. 
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7(  موؤمتر جمعية املحللني املاليني املعتمدين CFA حول ال�ستثمار يف ال�سرق الأو�سط
�ساركت الأمانة العامة للحتاد مبوؤمتر ال� CFA / جمعية املحللني املاليني املعتمدين  حول ال�ستثمار يف ال�سرق الو�سط والذي عقد مبدينة دبي 
يف �سه���ر مار����ض/اآذار 2013. وقد �ساركت الأمانة العامة بجل�سة العمل التي عقدت ح���ول التطورات امل�ستقبلية يف جمالت الرقابة على الأ�سواق 
املالي���ة العربي���ة، حيث مت التاأكيد على اأهمية الدور الذي يقوم ب���ه احتاد هيئات الوراق املالية العربية فيما يتعلق بالتعاون و التن�سيق ما بني هيئات 

الوراق املالية العربية يف ق�سايا الت�سريعات  وتعزيز الرقابة على الأ�سواق الوراق املالية العربية.

ــًا: إطالق الموقع اإللكتروني الجديد التحاد هيئات األوراق المالية  خامس
العربية

 www.uasa.ae اأطل���ق احتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة موقعه الإلكرتوين اجلديد
يف �سه���ر مايو/اأي���ار 2013 وذلك بعد اأن مت ا�ستكمال اإن�ساء املوقع الإلكرتوين باللغتني العربية 
والإجنليزي���ة، حيث اأ�سبح املوقع ي�س���م املعلومات الأ�سا�سية املرتبطة بعمل الحتاد، مبا يف ذلك 
املعلوم���ات املتعلقة بالحتاد واأع�ساء الحتاد والت�سريعات التي حتكم عمل هيئات الأوراق املالية 
العربي���ة والإج���راءات التي تنفذه���ا الهيئ���ات الأع�ساء فيما يتعل���ق بالت�سريع���ات والرقابة على 

الأ�سواق واإجراءات التنفيذ وبرامج التوعية وحماية امل�ستثمرين. 
كم���ا ي�س���م املوقع معلومات عن الأح���داث الرئي�سية واأه���م الأخبار املتعلقة بالحت���اد والأع�ساء 
وكذل���ك الأخبار املرتبط���ة بالتطورات الإقليمية والعاملية ف�سًل ع���ن توفري حتديث م�ستمر لهذه 
 Investor Alerts املعلوم���ات وتوفري اإمكانية ن�سر حتذي���رات الهيئات حلماية امل�ستثمرين

وكذلك توفري نافذة خم�س�سة ل�ستخدامات الأع�ساء لت�سهيل التوا�سل ما بني الأع�ساء.

 وياأت���ي اإط���لق املوقع اجلدي���د للحتاد تنفيذًا خلط���ة العمل الت���ي اأقرها جمل�ض 
الحت���اد يف اجتماع���ه ال�سابع الذي عقد مبدينة الكوي���ت يف �سهر �سباط / فرباير 
املا�س���ي، حيث ت�سمنت اخلط���ة، بالإ�ساف���ة اإىل اإن�ساء املوقع الإلك���رتوين، تنفيذ 
جمموع���ة من املهام والن�ساطات والربامج الهادفة اإىل تعزيز التعاون والتن�سيق ما 
بني هيئات الأوراق املالية العربية مبا ي�سب يف م�سلحة اأ�سواق راأ�ض املال العربية.

ومم���ا يجدر الإ�سارة اإليه ب���اأن املوقع اجلديد للحتاد قد �سهد اإقباًل ملحوظًا منذ 
اإطلقه حيث انعك�ض ذلك من خلل تزايد حركة الدخول وت�سفح املوقع بالإ�سافة 

اإىل زيادة وقت ت�سفح املوقع. 
وت�س���ري الإح�ساءات املتوف���رة حول ا�ستخدام���ات املوقع الإلك���رتوين للحتاد باأن 
عدد الأ�سخا�ض الذين زاروا املوقع قد بلغ ) 1267 ( زائرًا وذلك خلل الن�سف 
الثاين من عام 2013 حيث توزعت هذه الزيارات على خمتلف دول العامل حيث 
�سمل���ت نحو ) 135 ( مدين���ة باأكرث من ) 71 ( دولة من اآ�سي���ا وافريقيا واأوروبا 

واأمريكا وا�سرتاليا والبا�سيفيك وغريها.
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سادسًا: المطبوعات والنشر
اأطلق���ت الأمان���ة العام���ة للحتاد الع���دد الأول 
م���ن الن�س���رة الإلكرتوني���ة الف�سلي���ة “ اأخب���ار 
الحت���اد” باللغتني العربية والإجنليزية، وذلك 
تنفيذًا خلطة العمل التي اأقرها جمل�ض الحتاد 
باجتماع���ه ال�ساب���ع الذي عق���د مبدينة الكويت 
وتغط���ي   .2013 �سب���اط  3 فرباي���ر /  ي���وم 
الن�س���رة الإلكرتونية اجلديدة اأخ���ر التطورات 
والأح���داث والأخب���ار املتعلق���ة باأ�س���واق را����ض 
املال العربي���ة والدولية م���ن خمتلف اجلوانب، 
و خا�س���ة فيما يتعل���ق بالت�سريع���ات اجلديدة و 

الأح���داث الهامة والإ�س���دارات اجلديدة والجراءات التي اتخذتها هيئات الأوراق املالية فيما يتعل���ق بالرقابة والإف�ساح والإنفاذ والتوعية وتعليم 
امل�ستثمرين وغريها من اجلوانب املرتبطة باأ�سواق را�ض املال. كما تغطي الن�سرة اأخبار الحتاد واأخبار الأمانة العامة للحتاد والربامج وامل�ساريع 
الت���ي تنفذه���ا يف خمتلف املج���الت. ومما يجدر الإ�سارة اإليه باأنه قد مت خلل عام 2013 اإ�سدار ثلثة اأع���داد من الن�سرة الإلكرتونية الف�سلية 
للحتاد وغطى العدد الأول منها اأخبار الحتاد خلل الن�سف الأول من عام 2013 فيما غطت الأعداد الأخرى بقية اأخبار العام. كما مت توزيع 
الن�س���رة الإخبارية للحت���اد على اأع�ساء الحتاد والبور�سات العربية وع���دد من املوؤ�س�سات العربية والإقليمية والدولي���ة واجلهات الأخرى املهتمة 

باأ�سواق را�ض املال العربية.

كم���ا ب���داأت الأمانة العامة للحت���اد اعتبارًا من �سهر يوليو/متوز 2013 باإط���لق ن�سرة �سهرية تلخ�ض اأهم الأخبار والأح���داث املتعلقة باأع�ساء 
احت���اد هيئ���ات الأوراق املالية العربية بالإ�سافة لأهم الأخبار والأحداث الدولية ذات العلقة باأ�سواق را�ض مال. ويت�سمن امللخ�ض ال�سهري روابط 
Links اإلكرتوني���ة لتلك الأخبار والأحداث وذلك لت�سهيل الو�س���ول اإليها من قبل اأع�ساء الحتاد وجميع الأطراف الأخرى واملهتمني باأ�سواق را�ض 
امل���ال العربي���ة. وقد �سدر من هذا امللخ�ض خلل عام 2013 �ستة تقارير �سملت رواب���ط اإلكرتونية لأهم ما �سهدته هيئات الأوراق املالية العربية 
من اأحداث وت�سريعات وتطورات على خمتلف الأ�سعدة العربية والإقليمية والدولية. وقد جاء اإعداد هذا امللخ�ض ل�سمان توفري املعلومات املحدثة 

واآخر امل�ستجدات التي ت�سهدها اأ�سواق را�ض املال العربية بالإ�سافة اإىل اأهم التطورات الدولية.

كم���ا قامت الأمانة العامة بطباعة ن�سخ من النظ���ام الأ�سا�سي لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية والنظام الداخلي وذلك ل�ستخدامات الأع�ساء 
واملهتمني.
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Bilateral Exchange Program سابعًا: برنامج التبادل الثنائي
تنفي���ذًا لق���رارات جمل�ض احت���اد هيئات الأوراق املالية العربي���ة يف اجتماعه ال�سابع الذي عق���د مبدينة الكويت يوم 3 فرباي���ر 2013 فيما يتعلق 

بربامج التدريب الثنائي بهدف تعزيز تبادل اخلربات ونقل املعرفة ما بني 
هيئ���ات الأوراق املالية العربية، فقد قام���ت الأمانة العامة للحتاد باإعداد 
ا�ستبيان خا�ض بهدف التعرف على الحتياجات التدريبية لأع�ساء الحتاد 
وكذلك التعرف على المكانيات املتاحة لدى بع�ض الهيئات العربية القادرة 
على تقدمي التدريب للهيئات العربية الأخرى. وقد ا�ستجابت جميع الهيئات 
العربي���ة لطلب الأمانة العامة ومت تزويد الأمانة العامة للحتاد باملعلومات 

املطلوبة.

ت�سمن���ت الحتياج���ات التدريبي���ة نح���و )15( جم���اًل تدريبي���ًا، بلغ عدد 
املوظف���ني املطل���وب تدريبهم مبوج���ب احتياجات الأع�س���اء نحو )157( 

موظف���ًا م���ن جمي���ع الهيئات التي ردت عل���ى ال�ستبيان. ولقد ترك���زت الحتياجات التدريبية ب�س���كل خا�ض على اجلوانب املتعلق���ة باأنظمة الرقابة  
عل���ى الت���داول Surveillance Systems واأ�سالي���ب اإدارته���ا، وعلقة دوائر الرقابة م���ع الأ�سواق املالية، ومو�س���وع الإف�ساح والإف�ساح 
الإلك���رتوين واإف�س���اح املطلعني والربامج الإلكرتونية املطبق���ة بهذا ال�ساأن، وكذلك الرقاب���ة على اأدوات ال�ستثمار امل�س���رتك والتعامل مع الأدوات 

.Enforcement والتنفيذ Investigation واأ�ساليب التحقيق ETF’s اجلديدة و�سناديق املوؤ�سرات والتداول

وبال�ستناد اإىل نتائج امل�سح الذي مت اإعداده لغايات تنفيذ برامج التبادل الثنائي للتدريب، فقد مت حتديد )6( برامج تدريبية عملية بحيث تتوىل 
كل هيئة اأبدت رغبتها وا�ستعدادها لتقدمي التدريب بتنفيذ الربامج التدريبية العملية التي اقرتحتها، ومبا يتنا�سب مع الحتياجات التدريبية لبع�ض 
اأع�س���اء الحتاد، حي���ث مت حتديد الربامج وفقًا للجدول رقم )3( والذي يبني تفا�سيل الربامج التدريبي���ة من حيث املوا�سيع التي �سيتم التدريب 

عليها من اجلهات التي طلبت التدريب. علمًا باأن الربامج التدريبية املذكورة تغطي اجلزء الأكرب من الحتياجات التدريبية املطلوبة.
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جدول رقم )3(:

وم���ن جانب اآخر، فقد طلبت بع����ض الهيئات العربية تدريبًا حمددًا يف جمالت معينة تتعلق بطبيعة احتياجاتها وذلك اإ�سافة للربامج املقرتحة يف 
ال�ستبي���ان، حي���ث تركزت هذه الحتياجات ب�سكل خا�ض على موا�سيع تنظيم التعامل بال�سك���وك الإ�سلمية والرقابة عليها واملخالفات واجلرائم 

املالية واأنواع الحتيال والقوانني املطبقة بهذا املجال وموا�سيع اإدارة املخاطر والبحث يف تعزيز ن�ساط ال�سركات امل�ساهمة العامة. 
ويبني اجلدول رقم )4( جمالت التدريب املطلوبة ب�سكل حمدد واجلهات التي طلبتها. علمًا باأن عدد املوظفني املطلوب تدريبهم لهذه الربامج بلغ 

)50( موظفًا، وبذلك يكون العدد الكلي للموظفني املطلوب تدريبهم من خلل برنامج التبادل الثنائي )207( موظفًا.

موا�سيع التدريبالبلدا�سم اجلهة التي تقدم التدريب

اأنظمة التفتي�ض على اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة واأ�ساليب اإدارتها.. 1الأردنهيئة الأوراق املالية. 1
2 ..Enforcement والتنفيذ Investigation اأ�ساليب التحقيق

الف�ساح والإف�ساح الإلكرتوين واف�ساح املطلعني والربامج اللكرتونية املطبقة بهذا . 1الإماراتهيئة الأوراق املالية وال�سلع. 2
ال�ساأن.

ال�سعوديةهيئة ال�سوق املالية. 3

الرقابة على اأدوات ال�ستثمار امل�سرتك والتعامل مع الدوات اجلديدة و�سناديق . 1
. ETF املوؤ�سرات

2 ..Insider Training التعامل الداخلي
ا�ساليب مراقبة عمليات غ�سيل الأموال.. 3
انظمة املحا�سبة ل�سركات الو�ساطة Back Office وكيفية متابعتها والتدقيق . 4

اللكرتوين IT Audit لهذه النظمة.

قطرهيئة قطر للأ�سواق املالية. 4

 1. اجراءات حل املنازعات.
ادارتها  وا�ساليب   Surveillance Systems التداول  على  الرقابة  اأنظمة   .2  

وعلقة دوائر الرقابة مع ال�سواق املالية

م�سرالهيئة العامة للرقابة املالية. 5

مراقبة الكفاء املالية وكفاية روؤو�ض الأموال ل�سركات الو�ساطة واأ�ساليب واأنظمة . 1
املراقبة على �سركات الو�ساطة.

الرتخي�ض و�سروطه والتعامل مع اجلهات املرخ�سة.. 2
اأ�ساليب متابعة تطبيق مبادئ احلوكمة والجراءات املطبقة لتقييم مدى اللتزام . 3

مببادئ احلوكمة.

املغربجمل�ض القيم املنقولة. 6

برامج تعليم امل�ستثمرين والتوعية املطبقة وا�ساليب التعامل مع امل�ستثمرين.. 1
تعامل هيئة الرقابة مع و�سائل العلم والرقابة على الخبار املتعلقة باأ�سواق را�ض . 2

املال والتعامل مع �سركات ن�سر املعلومات
. التخطيط ال�سرتاتيجي لأعمال الهيئة واهميته يف تطوير العمل وتقييم الجناز .3. 
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جدول رقم )4(:

اأما عن الربامج التي مت تنفيذها خلل عام 2013 �سمن اإطار برنامج التبادل الثنائي فيمكن تلخي�سها مبا يلي:

1( برنامج التبادل الثنائي حول الإف�ساح والإف�ساح الإلكرتوين
عق���دت هيئة الأوراق املالي���ة وال�سلع بالتعاون مع الأمان���ة العامة لحتاد 
هيئات الأوراق املالي���ة العربية برنامج تدريب حول الف�ساح والف�ساح 
اللك���رتوين وذل���ك يف مقر هيئة الأوراق املالي���ة وال�سلع مبدينة دبي يوم 
20 مايو/اي���ار 2013. وقد �سارك بالربنام���ج )15( متدربًا ميثلون 
اأربع هيئات اأوراق مالية عربية بالإ�سافة اإىل م�ساركة من هيئات حملية 
اأخ���رى، حيث مت خل الربنام���ج ا�ستعرا�ض جتربة هيئ���ة الأوراق املالية 
وال�سلع يف جم���ال الإف�ساح والإف�ساح الإلك���رتوين والتطورات احلديثة 
الت���ي متت يف هذا املجال مبا يف ذل���ك ا�ستخدام لغة ال�  XBRL بهدف 
تعزي���ز كفاءة الإف�ساح ومبا يع���زز ال�سفافية يف �سوق را����ض املال بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.

2( برنامج التبادل الثنائي حول اأنظمة التفتي�ض والتحقيق والإنفاذ على اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة واأ�ساليب اإدارتها
عقدت هيئة الأوراق املالية الأردنية بالتعاون مع الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية برنامج تدريب حول اأنظمة التفتي�ض والتحقيق 
والإنفاذ على اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة واأ�ساليب اإدارتها وذلك يف مقر هيئة الأوراق املالية الأردنية مبدينة عّمان يوم 29 و30 مايو / ايار 

.2013

اجلهة / اجلهات التي املجالت التدريبية الأخرى املطلوبة
اقرتحت الربنامج

ال�سعودية 1. املخالفات واجلرائم املالية واأنواع الحتيال والتعرف على القوانني املطبقة بهذا املجال

ال�سعودية 2. التعرف على الأحكام والعقوبات امل�سدرة �سد املتورطني يف خمالفات مالية
 3. �سيا�سات واجراءات التعامل مع �سكاوى امل�ستثمرين و حتليلها والتن�سيق مع الإدارات املعنية ب�ساأن كل 

ق�سية.
ال�سعودية

�سوريا 4. حتليل �سوق الأوراق املالية وتقييم الأ�سهم املدرجة فيها ورفع تقارير دورية

�سوريا 5. اإدارة خماطر

�سوريا 6. البحث يف اأ�ساليب تعزيز ن�ساط ال�سركات امل�ساهمة و�سركات الو�ساطة املالية
 7. ا�سدار ال�سكوك ال�سلمية و ن�سرة ال�سدار لهذه الدوات و املتطلبات الرقابية و التنظيمية لهذه الدوات 

وتنظيم التعامل بها
الأردن، ُعمان، فل�سطني، 

اجلزائر
ليبيا 8. الرقابة على الإ�سدار الأويل

ليبيا 9. اإعداد التقارير الرقابية

ُعمان10. اأ�سواق را�ض املال 
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وق���د �سارك بالربنام���ج )42( متدرب���ًا ميثلون �سب���ع هيئ���ات اأوراق مالية 
عربي���ة بالإ�ساف���ة اإىل م�ساركة من هيئ���ات حملية اأخ���رى، حيث مت خلل 
الربنام���ج ا�ستعرا�ض جتربة هيئة الأوراق املالي���ة الأردنية يف جمال اأنظمة 
التفتي�ض والتحقيق والإنفاذ على اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة واأ�ساليب 
اإدارتها والتطورات احلديثة التي متت يف هذا املجال بهدف تعزيز الكفاءة 

وال�سفافية يف �سوق را�ض املال باململكة الأردنية الها�سمية.

3(  انعقاد برنامج التبادل الثنائي حول »اإجراءات حل املنازعات والتحكيم«
عق���دت هيئة قطر للأ�س���واق املالية بالتعاون مع الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربي���ة برنامج تدريب حول »اإجراءات حل املنازعات 
والتحكي���م« وذل���ك يف فن���دق �سانت ريج�ض مبدين���ة الدوحة يوم 15 دي�سمرب / كان���ون اأول 2013. وقد �سارك بالربنام���ج )34( متدربًا ميثلون 
ع���دد من هيئات الأوراق املالي���ة العربية بالإ�سافة اإىل م�ساركة من عدد من الأ�سواق املالية العربية وجهات حملية اأخرى، حيث مت خلل الربنامج 

ا�ستعرا�ض جتربة هيئة قطر للأ�سواق املالية يف اإجراءات حل املنازعات والتحكيم.

و�سم���ن اإط���ار التبادل الثنائي، فقد مت ا�ستكمال الرتتيبات لعقد الربنامج التدريبي الرابع للتب���ادل الثنائي حول عمليات الرقابة لدى هيئة ال�سوق 
املالية ال�سعودية خلل عام 2014، حيث �ستنظم هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية بالتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالية العربية الربنامج التدريبي 
الراب���ع للتب���ادل الثنائ���ي حول عمليات الرقابة ل���دى هيئة ال�سوق املالي���ة ال�سعودية. ويهدف الربنام���ج اإىل تزويد امل�ساركني بالآلي���ات والإجراءات 

الرقابي���ة املطبقة لدى هيئة ال�س���وق املالية ال�سعودية و ب�سكل 
خا����ض يف جم���الت تنظيم �سنادي���ق ال�ستثم���ار والإ�سراف 
عليه���ا والت���داول بن���اء عل���ى املعلوم���ات الداخلي���ة والرقابة 
الإلكرتونية، هذا بالإ�سافة اإىل الإجراءات املطبقة يف جمال 
التحقي���ق والدعاء يف خمالفات نظام ال�سوق املالية واللوائح 
التنفيذي���ة وكذلك اأ�سالي���ب مراقبة عملي���ات غ�سيل الأموال 
والتفتي�ض على نظم املعلوم���ات لأ�سواق املال. و�سوف ي�سرف 
على تنفيذ هذا الربنامج جمموعة من م�سوؤويل  هيئة ال�سوق 
املالية ال�سعودي���ة، حيث �سيعقد هذا الربنامج يف مقر الهيئة 

خلل يومي 25 و 26 / 02 / 2014. 
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ثامنًا: توسيع قاعدة العضوية باالتحاد

ا�ستم���ر الحت���اد خلل عام 2013 بتكثيف الت�سالت ل�ستكمال ان�سمام مزيد من ال���دول العربية لع�سوية الحتاد وذلك لتعزيز اأوا�سر التعاون 
امل�سرتك ما بني الدول العربية ومبا يعود بالفائدة على اأ�سواق را�ض املال والقت�سادات العربية ومبا يلبي اأهداف الحتاد الأ�سا�سية يف هذا املجال.

و�سمن هذا الإطار، وافق جمل�ض الحتاد على قبول ع�سوية هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية كع�سو عامل جديد بالحتاد، وذلك باجتماع املجل�ض الذي 
عقد يف فرباير 2013 مبدينة الكويت. ومما يذكر باأن هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية قد تاأ�س�ست مبوجب القانون رقم 161 ل�سنة 2011 بهدف 
املحافظ���ة على �سلمة الدخ���ار بالقطاع املايل وت�سجيع الأ�سواق املالية يف لبنان وبالتن�سيق مع خمتل���ف القطاعات املعنية وذلك من خلل تنظيم 
وتطوير الأ�سواق املالية وتقليل خماطر النظام Systemic Risk وحماية امل�ستثمرين من التعاملت غري امل�سروعة وغريها من املهام الرقابية 

الأخرى املرتبطة بتنظيم �سوق را�ض املال. علمًا باأنه يتوىل جمل�ض اإدارة الهيئة جمل�ض موؤلف من �سبعة اأع�ساء برئا�سة حاكم م�سرف لبنان.

كم���ا مت خ���لل ع���ام 2013 تكثيف الت�سالت والتن�سيق مع هيئة ال�س���وق املالية التون�سية بهدف ا�ستكمال متطلب���ات الع�سوية للحتاد، علمًا باأن 
هيئ���ة ال�س���وق املالي���ة التون�سية قد تاأ�س�ست ع���ام 1994 مبوجب القانون رق���م 117-94، وتعترب الهيئ���ة �سلطة عامة، م�ستقل���ة، ولها �سخ�سية 
اعتباري���ة وا�ستق���لل مايل ومقره���ا يف تون�ض. ومن �سمن م�سوؤولياتها �سمان حماية املدخرات امل�ستثم���رة يف الأوراق املالية و تنظيم الأ�سواق ومنع 
التلع���ب ل�سم���ان ح�سن �سري العمل. كما اأنها م�سوؤولة عن مراقبة املعلومات املالية واملخالف���ات والعقوبات اأو انتهاكات اللوائح والقوانني. وتخ�سع 
بور�سة تون�ض لرقابة هيئة ال�سوق املالية التون�سية مبا يف ذلك اإدارة املقا�سة والت�سوية للأوراق املالية وال�سم�سرة، كما ت�سرف الهيئة على ال�ستثمار 

اجلماعي. ويتاألف جمل�ض اإدارة الهيئة من رئي�ض وت�سعة اأع�ساء.

تاسعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية

قامت الأمانة العامة للحتاد بالتعاون مع اأع�ساء الحتاد باإعداد عدد من التقارير والدرا�سات واملم�سوحات الإح�سائية ميكن تلخي�سها مبا يلي:-

1( اإعداد تقرير حول توعية وتعليم امل�ستثمرين باأ�سواق را�ض املال العربية
اأظه���رت اأ�س���واق املال العاملية واملنظمات الدولية اهتماما كبريا ومتزايدا مبو�سوع توعية  وتعليم امل�ستثمرين نظرا لدور هذه الربامج يف توفري بيئة 
ا�ستثماري���ة منا�سب���ة ت�سهم يف تعزيز كف���اءة و�سفافية اأ�سواق را�ض املال. لق���د خ�س�ست موؤ�س�سات �سوق را�ض املال لدى ع���دد كبري من دول العامل 
م���وارد كب���رية لتوفري برامج توعية وتعليم متطورة ومتنوعة و تلبي احتياجات امل�ستثمرين مبختل���ف قطاعاتهم، بحيث ت�سمل جميع �سرائح املجتمع 
من طلب مدار�ض وطلب جامعات وربات البيوت وال�سرطة واجلي�ض واملهنيون وغريهم. كما مت توفري الو�سائل التعليمية ب�سكل مب�سط بحيث تلبي 
املتطلب���ات الأ�سا�سي���ة لل�ستثمار بالأ�سواق املالية وكذلك توفري و�سائل متطورة تغطي اجلوانب املعقدة لل�ستثمار واأدوات ال�ستثمار اجلديدة، مثل 

�سناديق املوؤ�سرات ETF’s  والعقود امل�ستقبلية واخليارات Futures and Options  وغريها من الأدوات.
  IOSCO كم���ا اأب���دت معظم املوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة اهتماما خا�سا بهذا اجلانب، حيث اأطلق���ت املنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية
�سه���ر يوني���و / حزيران املا�سي نافذة جديدة با�سم ناف���ذة امل�ستثمرينInvestor Gateway  والتي ته���دف اإىل توفري معلومات وبيانات 

�ساملة عن برامج تعليم امل�ستثمرين للدول الأع�ساء، بالإ�سافة اإىل املعلومات املتوفرة لدى هذه املنظمة حول مو�سوع تعليم امل�ستثمرين. 
كما اأولت منظمة التعاون القت�سادي والتنمية OECD  هذا الأمر اهتماما خا�سا حيث يظهر ذلك من خلل العديد من الإ�سدارات والن�سرات 

والفعاليات املرتبطة بال�سرتاتيجيات املطبقة لتعليم امل�ستثمرين وغريها من الربامج الأخرى. 

و�سم���ن ه���ذا الإطار، ويف �س���وء الهتمام الدويل املتنامي يف هذا املج���ال، وتنفيذًا خلطة عمل الحتاد، اأعدت الأمان���ة العامة للحتاد خلل عام 
2013 تقري���رًا ح���ول "واقع برامج توعية وتعليم امل�ستثمرين باأ�سواق را�ض املال العربية ومقارنتها مع بع�ض التجارب الدولية"، وقد بحث التقرير 
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يف اأه���داف برامج التوعية وتعلي���م امل�ستثمرين وطبيعتها من حيث توفري املعلوم���ات والربامج والتوثيق عن 
ط���رق ال�ستثم���ار والعمليات احل�سابية امل�ستخدم���ة �سمن هذا الإطار بالإ�ساف���ة للمعلومات والربامج حول 
الأدوات ال�ستثماري���ة احلديثة. كما تطرق التقرير اإىل املوؤ�س�سات التي تدعم برامج التوعية والتعليم وتقيم 
هذه الربامج مع الإ�سارة اإىل  اأكرث برامج التوعية والتعليم جناحًا على امل�ستوى الدويل وخا�سة يف تاأثريها 

على قرارات امل�ستثمرين.

لقد ا�ستند التقرير على املعلومات املتوفرة عن مو�سوع تعليم وتوعية امل�ستثمرين لدى هيئات الأوراق املالية 
العربي���ة والدولي���ة، اإذ مت ا�ستعرا�ض وحتليل جتارب اأ�سواق را�ض املال العربية بهذا املجال ومقارنة ذلك مع 
بع����ض التج���ارب الدولية، حيث خل�ض التقري���ر اإىل جمموعة من النتائج والتو�سي���ات التي ميكن اأن ي�سهم 
تبنيها يف تعزيز دور هيئات الأوراق املالية العربية يف توفري برامج تعليمية موؤثرة ت�ساعد يف حتقيق اأهداف 
حماي���ة امل�ستثمري���ن ومتكنهم من اتخ���اذ قراراتهم ال�ستثماري���ة بحكمه، مما يدعم اأه���داف زيادة كفاءة 

و�سفافية وعمق اأ�سواق را�ض املال العربية.

لقد اأظهر التقرير يف �سوء املعلومات املتوفرة حول مو�سوع تعليم وتوعية امل�ستثمرين لدى املواقع الإلكرتونية لهيئات الأوراق املالية العربية والأ�سواق 
املالي���ة العربي���ة اإىل وجود تفاوت يف م�ستوى الربامج املطروحة للم�ستثمرين من حيث �سموليتها وكفاءتها وفعاليتها، حيث تبني بان هناك جمموعة 
من اأ�سواق را�ض املال العربية تقدم برامج توعية وتعليم تتميز بال�سمولية واملهنية العالية ومت بناوؤها وفقًا ل�سرتاتيجية وا�سحة لتعليم امل�ستثمرين، 
ف�س���ل ع���ن توفري اآليات لتحديث و تطوير هذه الربام���ج وتقييمها من قبل متلقي هذه الربامج. ويف املقابل فاإن هن���اك نق�سًا يف الربامج املتوفرة 
لتعلي���م امل�ستثمري���ن لدى عدد اآخر م���ن اأ�سواق را�ض املال العربية، حيث اأن الربامج املتوفرة لدى ه���ذه الأ�سواق ل زالت حمدودة جدا وبحاجة اإىل 
تطوي���ر ا�سرتاتيجي���ات وا�سحة بهذا املجال وبناء الق���درات Capacity Building الذاتية املحلية لتوف���ري برامج تتنا�سب مع واقع احلال 

لدى هذه الأ�سواق.

 Related Party Transactions 2( اإعداد درا�سة حول التعاملت مع الأطراف ذوي العلقة
بن���اًء عل���ى خطة العمل الت���ي اأقرها جمل�ض احتاد هيئات الأوراق املالي���ة العربية يف اجتماعه الذي عقده يف مدين���ة الكويت يف 3 فرباير 2013، 
قام���ت الأمان���ة العام���ة باإعداد درا�سة ح���ول التعاملت مع الأط���راف ذوي العلقة RPTs، ولق���د ا�ستندت هذه الدرا�سة عل���ى امل�سح الذي اأعدته 
الأمان���ة العامة للحتاد ومنظمة التعاون القت�س���ادي والتنمية OECD بهذا ال�ساأن، حيث مت الطلب من هيئات الأوراق املالية العربية الأع�ساء 
بالحت���اد، بالإ�ساف���ة اإىل هيئ���ة الرقابة يف تون����ض، تعبئة ال�ستبيان للتعرف على جت���ارب اأ�سواق را�ض املال العربية يف الرقاب���ة على التعاملت مع 
الأطراف ذوي العلقة. و�سمن هذا الطار، قامت جميع الدول الأع�ساء بالحتاد م�سكورة بالإجابة على ال�ستبيان، حيث مت درا�سة وحتليل نتائج 
ال�ستبي���ان م���ن قبل الأمانة العام���ة للحتاد ومنظمة التع���اون القت�سادي والتنمية وذلك للتو�س���ل اإىل فهم اأعمق ملو�س���وع الرقابة على تعاملت 

الأط���راف ذوي العلقة واملمار�سات العملية لدى اأ�سواق را����ض املال العربية يف هذا اجلانب. ومما يذكر باأن 
الدرا�س���ة قد ت�سمنت درا�سة املفاهيم الأ�سا�سية للتعامل مع الأطراف ذوي العلقة والتعريف والف�ساح عن 
ه���ذه التعاملت والرقابة عليها وبالتحدي���د رقابة جمل�ض اإدارة ال�سركات وكذلك اإج���راءات الإنفاذ املتعلقة 

بتعاملت الأطراف ذوي العلقة باأ�سواق را�ض املال العربية.

وعموما، فقد اأظهرت نتائج امل�سح الدور الهام واحليوي الذي تلعبه هيئات الأوراق املالية العربية يف الرقابة 
عل���ى التعاملت مع الأطراف ذوي العلقة، حيث يظهر ذلك من خلل الإجراءات املطبقة لدى اأ�سواق را�ض 
امل���ال العربية يف جمالت الإف�ساح عن التعاملت مع الأط���راف ذوي العلقة والإجراءات الرقابية والإنفاذ 
الت���ي تطبقها هيئات الأوراق املالية العربية وذلك للحد م���ن تاأثري التعاملت مع الأطراف ذوي العلقة غري 

املن�سجمة مع الت�سريعات النافذة.

تقرير حول

»واقع برامج توعية وتعليم 
المستثمرين بأسواق راس 

المال العربية ومقارنتها مع 
بعض التجارب الدولية«

األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية
دبي -  نوفمبر / تشرين الثاني 2013
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الشكل البياني رقم )5(
تعريف الأطراف ذوي العلقة مبوجب الت�سريعات املطبقة لدى اأ�سواق را�ض املال العربية

لقد خل�ست هذه الدرا�سة لتقدمي جمموعة من التو�سيات التي ا�ستندت على نتائج امل�سح الذي مت اإعداده بهذا ال�ساأن اإ�سافة اإىل التجارب الدولية 
يف هذا املجال، حيث �سي�سهم تبني هذه التو�سيات يف تعزيز اجلهود الرقابية يف مواجهة الآثار ال�سلبية الناجمة عن التعاملت مع الأطراف ذوي 

العلقة غري املن�سجمة مع الت�سريعات النافذة، مما يعزز من كفاءة الأ�سواق املالية وجاذبيتها لل�ستثمارات املحلية واخلارجية.

3( اإعداد م�سح حول تعزيز ال�سفافية لدى اأ�سواق را�ض املال العربية
قام���ت الأمان���ة العامة للحتاد مبوجب خطة العمل لعام 2013 باإعداد م�سح حول �سبل تعزي���ز ال�سفافية لدى اأ�سواق را�ض املال حيث يهدف هذا 
امل�سح اإىل التعرف على واقع اأ�سواق را�ض املال العربية يف خمتلف الق�سايا املعنية بتعزيز ال�سفافية وخا�سة يف جمالت حوكمة ال�سركات والإف�ساح 

.Insider Trading والتعامل الداخلي

فف���ي جمال احلوكمة، غطى امل�سح ق�سايا الأ�سالي���ب املطبقة يف جمال احلوكمة وامل�سوؤولية الجتماعية وعلقة معايري احلوكمة مع تقارير مدققي 
احل�سابات بالإ�سافة اإىل الإمكانيات املتوفرة لدى هيئات الأوراق املالية العربية بقيا�ض مدى اللتزام مببادئ احلوكمة.

ويف جم���ال الإف�ساح، ناق����ض امل�سح مو�سوع الإطار الت�سريعي للإف�س���اح والأنظمة الإلكرتونية املعتمدة يف هذا املج���ال وطبيعة املعلومات املطلوب 
الإف�ساح عنها ودور هيئات الرقابة يف مراقبة الف�ساحات وكذلك قيا�ض مدى اللتزام بت�سريعات الإف�ساح والعقوبات املفرو�سة على املخالفني. 

اأما بخ�سو�ض مو�سوع التعامل الداخلي، فيهدف امل�سح اإىل التعرف على الإطار الت�سريعي الذي يحكم الرقابة على التعاملت الداخلية وفيما اإذا 
كان هناك اأنظمة اإلكرتونية ت�ساعد يف اكت�ساف مثل هذه التعاملت ف�سًل عن التعرف على الإجراءات الرقابية والعقوبات املفرو�سة وال�سلحيات 

املمنوحة للهيئات يف هذا املجال.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة أعضاء مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تقرير حول البيانات المالية
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية )"الحتاد"(، و التي تت�سمن بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013 
و بي���ان الي���رادات و امل�سروفات، و بيان التغريات يف ح�ساب الحتياطي العام و بيان التدفق���ات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، و ملخ�ض 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و الإي�ساحات الأخرى.

اإن الإدارة م�سوؤول���ة ع���ن الإعداد و العر�ض الع���ادل لهذه البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالي���ة، و نظام الرقابة الداخلية التي ترى 
الإدارة اأنه �سروري لتتمكن من اعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء املادية، �سواء كان ذلك نتيجة احتيال اأو خطاأ.

اإن م�سوؤوليتن���ا ه���ي ابداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�ستنادا اإىل اأعمال تدقيقنا. لق���د مت تدقيقنا وفقا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا 
اللتزام مبتطلبات اآداب املهنة و تخطيط و تنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية خالية من اأية اأخطاء مادية.

يت�سم���ن التدقي���ق القيام بالإج���راءات للح�سول غلى اأدلة التدقيق حول املبال���غ و الإف�ساحات الواردة يف البيانات املالي���ة. اإن الجراءات املختارة 
تعتم���د عل���ى تقدير مدققي احل�ساب���ات و ت�سمل تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية �سواء نتيج���ة لحتيال اأو خلطاأ. و عند تقييم هذه 
املخاطر، ياأخذ املدقق بعني العتبار نظام الرقابة الداخلية املعني باعداد و عر�ض البيانات املالية ب�سورة عادلة لكي يتم ت�سميم اجراءات تدقيق 
منا�سبة ح�سب الظروف، و لي�ض لغر�ض ابداء الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للحتاد. و يت�سمن التدقيق اأي�سا تقدمي ملئمة ال�سيا�سات 

املحا�سبية املتبعة و مدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي اأجرتها الإدارة و كذلك تقدمي العر�ض العام للبيانات املالية.
و باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية و منا�سبة لتوفر لنا اأ�سا�سا لإبداء راأينا حول البيانات املالية.

يف راأين���ا اأن البيان���ات املالية تعرب ب�سورة عادلة، من جمي���ع النواحي املادية، عن املركز املايل يف الحتاد كما يف 31 دي�سمرب 2013 و عن اأدائه 
املايل و تدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

بتوقيع:
حممد مبني خان - �سريك
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بيان اإليرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اإليرادات
ر�سوم ع�سوية

م�ساهمة الدولة امل�سيفة
اإيرادات الفوائد

2012 )درهم(2013 )درهم(اإي�ساحات

4
5

607,200
534,060
25,288

552,000
535,973
36,575

1,166,5481,124,548إجمالي اإليرادات
المصروفات

الرواتب و الأجور
امل�ساريف الإدارية و العمومية

6
7

)1,177,600(
)685,024(

)379,178(
)305,594(

)684,772()1,862,624(إجمالي المصروفات
439,776)696,076()عجز( فائض اإليرادات عن المصروفات للسنة

ملحظة: ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 16 جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

بيان المركز المالي كما في  31 ديسمبر 2013 

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ممتلكات و معدات

2012 )درهم(2013 )درهم(اإي�ساحات

816,79428,814
الموجودات المتداولة

اأر�سدة مدينة
النقد و ما يعادله

10
9

281,688
3,718,880

210,275
4,405,946

إجمالي الموجودات
4,000,5684,616,221
4,017,3624,645,035

المطلوبات غير المتداولة
1168,8284,907خم�س�ض نهاية خدمة املوظفني

المطلوبات  المتداولة
1297,76493,282اأر�سدة دائنة وم�ستحقات
166,59298,189إجمالي المطلوبات
3,850,7704,546,846صافي الموجودات

متمثلة بـ: 
133,850,7704,546,846احتياطي عام

مت اعتماد اإعداد البيانات املالية بتاريخ 23 يناير بالنيابة عن الحتاد من قبل: 
 ال�سيد جلي���ل طري����ف

الأمي���������ن الع��������ام

ملحظة: ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 16 جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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بيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)العجز( الفائ�ض لل�سنة

ت�سويات ل�:
ال�ستهلك 
فوائد بنكية

خم�س�ض نهاية اخلدمة للموظفني

2012 )درهم(2013 )درهم(اإي�ساحات

)696,076(439,776

8

11

14,930
)25,288(
63,921

14,405
)36,575(

4,907
)642,513(422,513

التغريات يف راأ�ض املال العامل:
الأر�سدة املدينة

الأر�سدة الدائنة و امل�ستحقات
النقد )امل�ستخدم يف( من العمليات

)71,413(
4,482

)709,444(

7,698
)55,654(
374,557

)54,688(-11املدفوع من خم�س�ض نهاية اخلدمة للموظفني
319,869)709,444(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
�سراء ممتلكات و معدات
اإيرادات الفوائد امل�ستلمة

8)2,910(
25,288

-
36,575

22,37836,575صافي النقد من األنشطة التشغيلية
)النقص( الزيادة في النقد و ما يعادله

النقد و ما يعادله يف بداية ال�سنة
)687,066(
4,405,946

)356,444(
4,049,502

93,718,8804,405,946النقد و ما يعادله في نهاية السنة

بيان التغييرات في حساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

الر�سيد يف 1 يناير

2012 )درهم(2013 )درهم(
4,546,8464,107,070

439,776)696,076()عجز( فائ�ض الإيرادات عن امل�سروفات لل�سنة

3,850,7704,546,846الر�سيد يف 31 دي�سمرب

ملحظة: ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 16 جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

ملحظة: ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 16 جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في 31 ديسمبر 2013



482013

1. الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
يتمّتع احتاد هيئات الوراق املالّية العربّية )"الحتاد"( بال�ّسخ�سّية العتبارية امل�ستقّلة ول يهدف اإىل الّربح، وقد اأن�سئ مبوجب موافقة الأع�ساء 
يف 30 يناير 2007، على اأن تكون مدينة اأبوظبي يف دولة الإمارات العربّية املّتحدة املقر الّرئي�سي للحتاد و الأمانة العاّمة. بحيث يتحّمل الع�سو 
�سنوّية. بالّت�ساوي، �سداد ر�سوم ع�سوّية  الأع�ساء،  ويتحّمل  ال�ّسنوّية،  املوازنة  العامل الّذي يقع يف دولته مقر الأمانة للحتاد %25 من جمموع 

اإّن اأهداف الحتاد الّرئي�سّية هي الرتقاء بامل�ستوى الّت�سريعي والّتنظيمي لأ�سواق الأوراق املالّية العربّية وتقدمي امل�ساعدات الفّنية املمكنة لتطوير 
الأ�سواق.

الّدميقراطّية  اجلزائرّية  اجلمهورّية  الها�سمّية،  الأردنّية  اململكة  املّتحدة،  العربّية  الإمارات  الّتالية:  الّدول  من  الحتاد  جمل�ض  ع�سوّية  وتتاأّلف 
الكويت،  دولة  قطر،  دولة  فل�سطني،  دولة  عمان،  �سلطنة  العراق،  جمهورّية  ال�ّسورّية،  العربّية  اجلمهورّية  ال�ّسعودّية،  العربّية  اململكة  ال�ّسعبّية، 

جمهورّية م�سر العربّية، اجلمهورّية الّلبنانّية، اململكة املغربّية واجلمهورّية الّليبّية.
بلغ عدد موّظفي الحتاد كما يف 31 دي�سمرب 2013 ثلث موّظفني )31 دي�سمرب 2012:موّظفان(.

2. أساس اإلعداد
مّت اإعداد البيانات املالّية بدرهم الإمارات العربّية املّتحدة، وهي العملة الّت�سغيلّية للحتاد، وفقا ملعايري الّتقارير املالّية الّدولّية.

مّت اإعداد هذه البيانات املالّية على اأ�سا�ض مبداأ الّتكلفة الّتاريخّية.

2.1 استخدام الّتقديرات و األحكام
يتطّلب اإعداد البيانات املالّية من الإدارة و�سع الأحكام والّتقديرات والفرتا�سات اّلتي توؤّثر على تطبيق ال�ّسيا�سات املحا�سبّية واملبالغ املدرجة 

للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات. وقد تختلف النتائج الفعلّية عن هذه الّتقديرات.
يتم العرتاف بالّتعديلت اّلتي تطراأ على الّتقديرات املحا�سبّية يف الفرتة اّلتي يتم فيها تعديل تلك الّتقديرات ويف اأي فرتات م�ستقبلّية متاأّثرة 

بهذه الّتعديلت.

2.2 التغييرات في الّسياسات المحاسبّية واإلفصاحات
اإّن ال�سيا�سات املحا�سبّية املعتمدة للحتاد وامل�سادر الّرئي�سّية للّتقديرات غري املوؤّكدة هي نف�ض تلك املطّبقة عند اإعداد البيانات املالّية كما يف 
1 يناير  الّتقارير املالّية الفّعالة اعتبارا من  الّدولّية لإعداد  الّتالية على املعايري  الّتعديلت  2012، با�ستثناء  31 دي�سمرب  ولل�ّسنة املنتهية يف 

2013 والتي  لي�ض لها اأي تاأثري جوهري على البيانات املالّية:

المعيار  على  تعديالت  األخرى-  الّشاملة  اإليرادات  بنود  1 عرض  رقم  الّدولي  المحاسبي  المعيار 
المحاسبي الّدولي رقم 1

اإّن التعديلت على املعيار املحا�سبي الّدويل رقم1 تقّدم جتميع البنود املعرو�سة يف الإيرادات ال�ّساملة الأخرى. 
اإّن البنود اّلتي قد يتّم اإعادة ت�سنيفها )اأو تدويرها( اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف تاريخ م�ستقبلي)على �سبيل املثال، �سايف الأرباح من حتوط �سايف 
ال�ستثمارات، والفروقات عند حتويل العملت اجلنبّية من العملّيات الأجنبّية و�سايف احلركة يف حتوطات الّتدفقات الّنقدية و�سايف اخل�سائر اأو 
الأرباح من املوجودات املالّية املتوّفرة للبيع( �سيتم عر�سها ب�سكل منف�سل عن البنود اّلتي قد ل يتّم اإعادة ت�سنيفها اأبدا )مثال: الأرباح الأكتوارية  
واخل�سائر من خطط املزايا املحّددة واإعادة تقييم الأرا�سي واملباين(. توؤثر التعديلت على العر�ض فقط ولي�ض لها تاأثري على املركز املايل اأو اأداء 

الحتاد.
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معيار إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية رقم -10 البيانات المالّية الموّحدة والمعيار المحاسبي الّدولي 
رقم 27 للبيانات المالّية المنفصلة

يقوم معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 10 بتاأ�سي�ض منوذج فردي للّرقابة اّلذي يتّم تطبيقه على كاّفة املن�ساآت مبا يف ذلك املن�ساآت لغايات 
ة. خا�سّ

ي�ستبدل معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 10 اجلزء املتعّلق املوجود �سابقا باملعيار املحا�سبي الّدويل رقم 27 البيانات املالّية املوّحدة 
ة. اإّن معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 10  واملنف�سلة اّلذي يعالج البيانات املالّية املوّحدة واإ�ض اآي �سي- 12 توحيد املن�ساآت لغايات خا�سّ
يغرّي تعريف الّرقابة مثل اأن يقوم امل�ستثمر بالّرقابة على �سركات م�ستثمر فيها عندما يتعّر�ض، اأو لديه حقوق، اإىل عوائد متغرّية من م�ساركته 
مع ال�ّسركة امل�ستثمر فيها وله القدرة على الّتاأثري على تلك العوائد من خلل �سيطرته على ال�ّسركة امل�ستثمر فيها. لتلبية تعريف الّرقابة يف معيار 
( م�ستثمر لديه �سيطرة على ال�ّسركة امل�ستثمر فيها،  اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 10، يجب اأن تتحّقق كاّفة املعايري ال�ّستة ،مبا يف ذلك : )اأ
ا�ستخدام  على  القدرة  امل�ستثمر  لدى  و)ج(  فيها،  امل�ستثمر  ال�ّسركة  مع  م�ساركته  متغرّية من  عوائد  اإىل  اأو حقوق،  تعّر�ض،  امل�ستثمر  لدى  )ب( 
�سيطرته على ال�ّسركة امل�ستثمر فيها ليوؤّثر على مبالغ عائدات امل�ستثمر. اإّن معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 10 مل يكن له تاأثري على 

توحيد ال�ستثمارات املحتفظ بها من قبل الحتاد. 

معيار إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية رقم -13 قياس القيمة العادلة
13 بو�سع الأ�سا�ض مل�سدر فردي للّتوجيه مبوجب معايري اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية جلميع  يقوم معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 
قيا�سات القيمة العادلة. اإّن معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 13 ل يتغرّي عندما يكون مطلوبا من من�ساأة ما اأن ت�ستخدم القيمة العادلة، 
ولكن يقّدم الّتوجيه حول كيفّية قيا�ض القيمة العادلة �سمن معايري اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية وذلك عندما تكون القيمة العادلة املطلوبة اأو 

م�سموح بها. اإن تطبيق معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 13 مل يوؤّثر جوهرّيا على قيا�سات القيمة العادلة املدرجة من قبل الحتاد.
يتطّلب معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 13 اأي�سا  اإف�ساحات حمدّدة عن القيمة العادلة، بع�سها يحّل حمّل متطّلبات الإف�ساح املوجودة 
يف املعايري الأخرى، مبا يف ذلك معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية رقم 7 الأدوات املالّية - الإف�ساحات. اإّن معيار اإعداد الّتقارير املالّية الّدولّية 

رقم 13 مل يكن له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للحتاد.

معيار إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية رقم -1 إّتباع ألّول مّرة لمعايير إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية
مّت تعديل املعيار وي�سري مفعوله لفرتات اإعداد الّتقارير اّلتي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. اإّن الإحّتاد مل يتبع لأّول مّرة معايري اإعداد الّتقارير 

املالّية الّدولّية، وبالتّايل، هذا الّتعديل لي�ض له علقة بالحتاد.
مل يتبع الحتاد مبّكرا اأّية معايري اأو تف�سريات اأو تعديلت اأخرى واّلتي مّت اإ�سدارها ولكن مل ي�سر مفعولها حّتى الآن.

المعيار المحاسبي الّدولي رقم 1 توضيح متطّلبات الحصول على معلومات المقارنة)المعّدل(
ح الفرق بني معلومات املقارنة الّطوعّية الإ�سافّية و معلومات املقارنة املتوّجبة باحلد الأدنى.  اإّن الّتعديل على املعيار املحا�سبي الّدويل رقم 1 بو�سّ
يجب على املن�ساأة اأن تقوم باإدراج معلومات املقارنة يف الإي�ساحات حول البيانات املالّية ذات العلقة عندما تقّدم طوعا معلومات املقارنة اّلتي 
تتجاوز احلّد الأدنى املطلوب خلل فرتة املقارنة. اإّن معلومات املقارنة الّطوعّية الإ�سافّية لي�ست بحاجة اإىل اأن تظهر يف جمموعات كاملة من 

البيانات املالّية.

اإّن بيان املركز املايل الفتتاحي )املعروف با�سم "امليزانّية العمومّية الّثالثة"( يجب تقدميه عندما تقوم املن�ساأة بتطبيق ال�سيا�سة املحا�سبّية باأثر 
رجعي، وجتري اإعادة اإدراج باأثر رجعي، اأو تعيد ت�سنيف البنود يف البيانات املالّية، ب�سرط اأن يكون لأي من تلك الّتغرّيات تاأثري جوهري على بيان 
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روري للميزانّية العمومّية الّثالثة اأن تكون م�سحوبة مبعلومات املقارنة يف  ح الّتعديل اأّنه لي�ض من ال�سّ املركز املايل يف بداية الفرتة ال�ّسابقة. يو�سّ
الإي�ساحات ذات العلقة، مبوجب املعيار املحا�سبي الّدويل رقم 24، فاإّن احلّد الأدنى للبنود املطلوبة للبيانات املالّية املوجزة املرحلّية ل تت�سمن 

ميزانّية عمومّية ثالثة. اإّن هذا مل يكن له تاأثري على البيانات املالّية املوجزة املرحلّية للحتاد.

المحاسبي  )المعيار   )2011 )المعّدل في عام  الموّظفين  19 مزايا  الّدولي رقم  المحاسبي  المعيار 
الّدولي رقم 19 المعّدل(.

يت�سّمن املعيار املحا�سبي الّدويل رقم 19 اآر عددا من الّتعديلت على احت�ساب خطط املزايا املحّددة، مبا يف ذلك الأرباح و اخل�سائر الكتوارّية 
اّلتي يتّم تثبيتها الآن يف بنود الإيرادات ال�ّساملة الأخرى وا�ستبعدت نهائيا من الأرباح واخل�سائر؛ العوائد املتوّقعة على املوجودات ح�سب اخلّطة 
اّلتي مل تعد تثبت يف الأرباح اأو اخل�سائر، بدل من ذلك، هناك �سرورة لتثبيت الفائدة على �سايف مزايا اللتزام املحددة )الأ�سل( يف الرباح اأو 
اخل�سائر، وحت�سب با�ستخدام معّدل اخل�سم امل�ستخدم لقيا�ض مزايا اللتزام املحّدد، ويتّم تثبيت تكاليف اخلدمات غري املمنوحة ال�ّسابقة الآن يف 
الأرباح اأو اخل�سائر عند حدوث الّتعديل اأو عندما يتّم تثبيت تكاليف اإعادة الهيكلة اأو الإنهاء ذات العلقة اأّيهما اأ�سبق. ت�سمل الّتعديلت الأخرى 

اإف�ساحات جديدة مثل اإف�ساحات احل�سا�سية الكمّية.
يف حالة الحتاد، فاإّن الّتحّول اإىل املعيار املحا�سبي الّدويل رقم 19 املعّدل مل يكن له تاأثري على التزامات مكافئة نهاية اخلدمة للموّظفني.

معيار إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية رقم 7 األدوات المالّية - إفصاحات تسوية الموجودات المالّية 
والمطلوبات المالّية- تعديالت على معيار إعداد الّتقارير المالّية الّدولّية رقم 7.

تتطّلب هذه الّتعديلت من املن�ساأة الإف�ساح عن معلومات حول احلقوق لت�سوية الأدوات املالّية والرّتتيبات ذات العلقة )على �سبيل املثال، اّتفاقّيات 
مان(. �سوف توّفر الإف�ساحات للم�ستخدمني معلومات مفيدة يف تقدمي تاأثري ترتيبات الّت�سفية على املركز املايل للمن�ساأة. اإّن الإف�ساحات  ال�سّ
اجلديدة �سرورّية لكاّفة الأدوات املالّية املثّبتة اّلتي مّت ت�سويها وفقا للمعيار املحا�سبي الّدويل رقم 32. تنطبق الإف�ساحات اأي�سا على الأدوات 
املالّية املثّبتة الّتي تخ�سع اإىل ترتيب الت�سفية الّرئي�سي امللزم اأو التفاقات املماثلة، بغ�ّض الّنظر عّما اإذا مّت ت�سويتها وفقا للمعيار املحا�سبي الّدويل 
رقم 32. مبا اأّن املجموعة لن تقوم بت�سوية الأدوات املالّية وفقا للمعيار املحا�سبي الّدويل رقم 32 ول متتلك ترتيبات ت�سوية ذات علقة، فاإّن 

الّتعديل لي�ض له تاأثري على الحتاد.

2.3 الّتغّيرات المستقبلّية في الّسياسات المحاسبّية- المعايير الّصادرة ولكن غير فّعالة بعد
ادرة، ولكن غري فّعالة حّتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالّية للحتاد مّت مناق�ستها اأدناه: اإّن املعايري و الّتف�سريات ال�سّ

9 الأدوات املالّية: الّت�سنيف و القيا�ض رقم  املالّية  الّتقارير  لإعداد  الّدويل  • املعيار 
املالّية      الّتقارير  لإعداد  الّدولّية  املعايري  على  • حت�سينات 

ل يتوّقع الحتاد اأي تاأثري جوهري يف حال تطبيق املعيار املحا�سبي اجلديد وتعديلته على املركز املايل اأو اأدائه املايل. 

3. الّسياسات المحاسبّية الهاّمة

اإليرادات
تتكّون اإيرادات الحتاد ب�سكل اأ�سا�سي من ر�سوم ع�سوّية �سنوّية يتلّقاها من الأع�ساء، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة ال�ّسنوّية اّلتي يتلّقاها الحتاد من 

ال�ستحقاق. ملبداأ  وفقا  وامل�سروفات  بالإيرادات  العرتاف  يتّم  و  للحتاد،  ال�ّسنوّية  املوازنة  من  دولة الإمارات العربّية املّتحدة لتغطية 25% 
يتّم العرتاف باإيرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلّية.
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الممتلكات والمعدات
يتّم قيد املمتلكات و املعدات ب�سعر التكلفة ناق�سا ال�ستهلك املرتاكم واأي انخفا�ض يف القيمة.

تقوم الإدارة بتحديد الأعمار الإنتاجية واملبالغ املتبّقية لبع�ض بنود املوجودات الّثابتة بناء على ال�ستعمال املحدد للموجودات والأعمار القت�سادية 
توؤدي  اأن  ميكن  املعينة  للموجودات  املحتمل  ال�ستخدام   اأو  الّتكنولوجي  كالّتقّدم  الّظروف  يف  اللحقة  الّتغيريات  اإّن  املوجودات.  لهذه  املتوّقعة 
بالأعمار الإنتاجّية اأو القيمة املتبّقية اإىل اأن تختلف عن الّتقديرات الأّولّية. قامت الإدارة مبراجعة القيم املتبّقية والأعمار الإنتاجّية من البنود 

الّرئي�سّية للممتلكات واملعّدات ومّت املوافقة على عدم القيام باأي تعديلت.  
املرحلة  بالقيمة  ال�ستبعاد  متح�سلت  مقارنة  خلل  من  واملعّدات  املمتلكات  بنود  اأحد  ا�ستبعاد  عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  حتديد  يتّم 

للم�ستهلكات واملعدات ويتّم العرتاف بها �سمن بيان الإيرادات وامل�سروفات.
مّت احت�ساب ال�ستهلك يف بيان الإيرادات وامل�سروفات على اأ�سا�ض الق�سط الّثابت على مدى العمر الإنتاجي املقّدر لكّل بند من بنود املمتلكات 

واملعّدات كما يلي:
4 �سنوات • �سّيارات                    
3 �سنوات  ومعّدات               • اآلت 

األدوات المالّية
اأو  امل�ستقبلّية  الّنقدّية  للّتدّفقات  احلالّية  القيمة  �سايف  مثل  با�ستخدام طرق  املقّدرة  العادلة  القيمة  على  املالّية  للأدوات  العادلة  القيمة  ت�ستند 

بالّرجوع اإىل القيمة ال�ّسوقّية لأدوات مماثلة.

انخفاض القيمة 

الموجودات المالّية
ت لنخفا�ض يف القيمة، يتّم اعتبار  يتّم تقييم املوجودات املالّية بتاريخ البيانات املالّية لتحديد فيما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأّنها تعر�سّ
اأ�سل مايل باأّنه تعّر�ض لنخفا�ض يف قيمته اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي ي�سري لتواجد حدث يوؤّثر �سلبا على الّتدّفقات الّنقدّية امل�ستقبلّية املتوّقعة 

لذلك الأ�سل.
يتّم قيا�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة املتعّلقة بالأ�سل اّلذي يتّم قيا�سه بالّتكلفة املطفاأة بالفرق ما بني قيمته املرحلة و القيمة احلالّية للتدّفقات 

الّنقدّية امل�ستقبلّية املتوّقعة خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي.
يتّم عك�ض خ�سائر انخفا�ض القيمة اإذا كان من املمكن ربط ذلك العك�ض ب�سورة مو�سوعّية بحدث وقع بعد العرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة. 

بالّن�سبة للموجودات املالّية اّلتي يتّم قيا�سها بالّتكلفة املطفاأة، يتّم العرتاف بعك�سها �سمن بيان الإيرادات وامل�سروفات.

األرصدة المدينة
يتّم بيان الأر�سدة املدينة بتكلفتها ناق�سة خ�سائر انخفا�ض القيمة.

الّنقد وما يعادله
ندوق والّر�سيد امل�سريف ذي فرتة ا�ستحقاق ثلثة اأ�سهر اأو اأقل. ي�ستمل الّنقد وما يعادله على الّنقد يف ال�سّ

الّذمم الّدائنة والمستحّقات
يتّم العرتاف بالتزامات املبالغ املدفوعة يف امل�ستقبل ب�ساأن اخلدمات اأو الب�سائع امل�ستلمة �سواء مّت اإ�سدار فواتري ب�ساأنها من املورد اأو مل يتّم.
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العمالت األجنبّية 
رف ال�ّسائدة بتاريخ املعاملة. كما يتّم حتويل املوجودات واملطلوبات  يتّم حتويل املعاملت بالعملت الأجنبّية اإىل عملة الّتداول وفقا لأ�سعار ال�سّ
اأو خ�سائر العملت  اأرباح  تتمّثل  الّتاريخ.  ال�ّسائدة يف ذلك  رف  العملة املعتمدة وفقا لأ�سعار ال�سّ اإىل  الّتقارير  بتاريخ  املالّية بالعملت اجلنبّية 
ة بالبنود الّنقدّية بالفرق ما بني الّتكلفة املطفاأة يف العملة املعتمدة لعملّيات الحتاد يف بداية الفرتة - واملعّدلة للفائدة الفعلّية  الأجنبّية اخلا�سّ

رف ال�ّسائد يف نهاية الفرتة. والّدفعات خلل الفرتة وبني الّتكلفة وبني الّتكلفة املطفاأة بالعملت الأجنبّية املحّولة ب�سعر ال�سّ
رف ال�ّسائد بتاريخ املعاملة،  يتّم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالّية بالعملة الأجنبّية اّلتي قيا�سها بالّتكلفة الّتاريخّية با�ستخدام �سعر ال�سّ

ويتّم العرتاف بفروقات �سرف العملت اجلنبّية الّناجتة عن الّتحويل يف بيان الإيرادات وامل�سروفات.

المخّصصات
اإن�سائي( نتيجة حدث �سابق وي�سبح من املمكن تقدير وقيا�ض  اأو  )قانوين  التزام مايل  �ض ما عندما يكون لدى الحتاد  يتّم العرتاف مبخ�سّ

تكاليف ت�سوية هذا اللتزام ب�سورة موّثقة.

األرصدة الّدائنة والمستحّقات
حينما تكون القيمة الّزمنّية للّنقود هاّمة، تقّدر القيمة العادلة على اأّنها القيمة احلالّية للمبالغ الّرئي�سّية والتّدفقات النقدّية امل�ستقبلّية للفائدة، 

خم�سومة على �سعر فائدة ال�ّسوق يف تاريخ الّتقرير.

4. رسوم عضوّية
 31(  2013 دي�سمرب   31 �سّتة ع�سر ع�سوا كما يف  البالغ عددهم  امل�ساركني  الأع�ساء  قبل  تدفع من  �سنوّية  ر�سوم  ر�سوم ع�سوّية من  تتكّون 
دي�سمرب 2013: خم�سة ع�سر ع�سوا( وتبلغ قيمة الّر�سم الواحد 55,200 درهم اإماراتي للأع�ساء اجلدد وبالن�سبة لتجديد الع�سوية فاإن قيمة 

الر�سوم تبلغ 36,800 درهم اإماراتي.

5. مساهمة الّدولة المضيفة
للحتاد. ال�ّسنوّية  املوازنة  من  تتمّثل هذه امل�ساهمة مب�ساهمة دولة الإمارات العربّية املّتحدة لتغطية 25% 

6. الرواتب واألجور

رواتب اأ�سا�سية
2012 )درهم(2013 )درهم(

936,660292,467
176,64071,177علوة ال�سكن

11,0007,767علوة ال�سيارة و بدل النتقال
53,3007,767علوات اأخرى

1,177,600379,178املجموع
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7. المصاريف اإلدارية والعمومية

8. ممتلكات ومعدات

موؤمترات و ندوات
2012 )درهم(2013 )درهم(

10,93321,760
-150,760ر�سوم ا�سرتاكات

118,20026,116تذاكر �سفر
2,55814,426فنادق و �سيافة

6,50049,372م�سروفات اإعلن و دعاية و مطبوعات
7,7767,759م�ساريف بنوك

40,6653,527التاأمني
15,00015,000اأتعاب خرباء و م�ست�سارين

32,80028,600م�ساريف املوقع اللكرتوين
133,25061,000م�ساريف ال�سفر و املهمات الر�سمية

14,93014,405م�ساريف ال�ستهلك
151,65263,629م�ساريف اأخرى

685,024305,594املجموع

التكلفة: كما يف 1 يناير 2013 
الإ�سافات خلل ال�سنة

كما يف 31 دي�سمرب 2013

سيارات 
درهم

آالت و معدات 
درهم

اإلجمالي 
درهم

102,800
-

102,800

68,527
2,910

71,437

171,327
2,910

174,237
ال�ستهلك: كما يف 1 يناير 2013

ال�ستهلك املحمل على ال�سنة
كما يف 31 دي�سمرب 2013

102,800
-

102,800

39,713
14,930
54,643

142,513
14,930

157,443

16,79416,794-صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2013
التكلفة: كما يف 1 يناير 2012 

الإ�سافات خلل ال�سنة
كما يف 31 دي�سمرب 2012

102,800
-

102,800

68,527
-

68,527

171,327
-

171,327

ال�ستهلك: كما يف 1 يناير 2012
ال�ستهلك املحمل على ال�سنة
كما يف 31 دي�سمرب 2012

102,800
-

102,800

25,308
14,405
39,713

128,108
14,405

142,513

28,81428,814-�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2012
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ح�سابات جارية
2012 )درهم(2013 )درهم(

218,880905,946
3,500,0003,500,000ودائع لأجل لدى بنوك حملية

3,718,8804,405,946املجموع

فوائد م�ستحقة

2012 )درهم(2013 )درهم(
5,6887,875

276,000202,400اأر�سدة مدينة لأطراف ذات علقة
281,688210,275املجموع

غري م�ستحق الإجمايل
الدفع اأو منخف�ض

م�ستحق الدفع و لكن غري منخف�ض
60-30 يوما

)درهم(
90-60 يوما

)درهم(
120-90 يوما

)درهم(
اأكرث من 120 يوما

)درهم( )درهم()درهم(
2013276,000----276,000
2012202,400----202,400

10. أرصدة مدينة

11. مخصص نهاية الخدمة للموظفين

من املتوقع ا�سرتداد قيمة املدينون غري املنخف�سة بالكامل بناء على اخلربة ال�سابقة. لي�ض من عادة الحتاد احل�سول على �سمانات على 
املدينني و بالتايل، فاإن الغالبية العظمى من املدينني غري م�سمونة.

الر�سيد كما يف 1 يناير

2012 )درهم(2013 )درهم(
4,90754,688

63,9214,907املخ�س�ض خلل ال�سنة
)54,688(-املدفوع خلل ال�سنة

68,8284,907الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

9. النقد وما يعادله

حتمل الودائع لأجل لدى بنوك حملية ب�سعر فائدة �سنوي مبقدار 0,72 % )2012: 1,64%(
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14. المعامالت مع األطراف ذات العالقة

رواتب ومزايا الموظفين الرئيسيين

تتمّثل املعاملت مع الأطراف ذات العلقة يف املعاملت اّلتي تّتم مع اع�ساء الحتاد، وموّظفي الإدارة الّرئي�سيني يف الحتاد.
اإّن اأر�سدة الأطراف ذات العلقة املدرجة يف بيان املركز املايل هي كالّتايل:

 552,000  :2012( 607,200 درهم  متّثل املعاملت مع الأطراف ذات العلقة يف بيان الإيرادات وامل�سروفات، ر�سوم الع�سوّية مببلغ 
درهم( و م�ساهمة الدولة امل�سيفة مببلغ 534,060 درهم )2012: 535,973 درهم(.

ي�سمل موّظفو الإدارة الّرئي�سيون كّل من ال�سّيد الأمني العام وموّظفي الحتاد. ويف ما يلي اإجمايل رواتب ومزايا ومكافاآت املوّظفني الّرئي�سيني:

12. أرصدة دائنة ومستحقات

13. احتياطي عام

ميّثل هذا احل�ساب �سايف موجودات الحتاد. اإّن احلركة على هذا احل�ساب تتمّثل بعجز ال�ّسنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 والبالغ 696,076 
درهم )2012:فائ�ض 439,776 درهم(.

م�ساريف م�ستحقة
2012 )درهم(2013 )درهم(

36,019-
61,74593,282اأر�سدة دائنة اأخرى

97,76493,282املجموع

اجلمهورية اجلزائرية
2012 )درهم(2013 )درهم(

110,40073,600
36,80036,800اجلمهورية العربية ال�سورية

128,80092,000اجلمهورية الليبية
276,000202,400املجموع

رواتب و مزايا و مكافاآت

2012 )درهم(2013 )درهم(
1,177,600379,178

68,82854,688مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني الرئي�سيني
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15. اهداف وسياسات إدارة المخاطر المالّية
العملت  ال�ّسيولة وخماطر  الفائدة خماطر الئتمان وخماطر  اأ�سعار  املالّية للحتاد هي خماطر  الأدوات  تن�ساأ من  اّلتي  الّرئي�سّية  اإّن املخاطر 

الأجنبّية.
يقوم اأع�ساء اإدارة الحتاد باملراجعة واملوافقة على ال�ّسيا�سات لإدارة كّل هذه املخاطر اّلتي مّت تلخي�سها كما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة
اإّن الحتاد معر�ض ملخاطر اأ�سعار الفائدة فيما يتعّلق بودائع لأجل لدى بنوك حملّية.

يعر�ض اجلدول الّتايل احل�سا�سّية للتغيري املعقول يف اأ�سعار الفائدة، مع الحتفاظ بجميع املتغرّيات الأخرى ثابتة. اإّن ح�سا�سّية بيان الإيرادات 
و امل�سروفات هو تاأثري التغيريات املفرت�سة يف اأ�سعار الفائدة على اإيرادات الحتاد ل�سنة واحدة، بناء على معّدل املوجودات و املطلوبات املالّية 

املحتفظ بها يف 31 دي�سمرب 2013.

مخاطر االئتمان 
تتمّثل خماطر الئتمان يف عدم التزام اأحد الأطراف لعقود الأدوات املالّية بالوفاء بالتزامه مّما يوؤّدي اإىل تكّبد الّطرف الآخر  خل�سائر مالّية.

ي�سعى الحتاد للحّد من خماطر الئتمان املتعّلقة بالبنوك من خلل الّتعامل مع البنوك ذات �سمعة جّيدة.

مخاطر الّسيولة
يحّد الحتاد من خماطر ال�ّسيولة من خلل تاأمني الّنقد يف البنوك.

الفائدة  واأ�سعار  عليها  املتعاقد  الّدفع  تواريخ  و2012، ح�سب   2013 دي�سمرب   31 كما يف  املخ�سومة  املالّية غري  املطلوبات  ا�ستحقاقات  اإّن 
احلالّية كانت اأقل من 3 ا�سهر.

مخاطر العمالت األجنبّية
اإّن خماطر العملت الأجنبّية هي خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالّية املدرجة بالعملت الأجنبّية ب�سبب الّتغرّيات يف معّدلت تغيري العملت 

الأجنبّية.
يقوم الحتاد باإدارة ح�ساباته البنكّية بالّدرهم والذي ميّثل العملة الّرئي�سّية لدولة الإمارات العربّية املّتحدة، وبناء على ذلك فاإّن الإدارة تعتقد 

باأّن الحتاد ل يتعّر�ض ملخاطر العملت.

16. القيمة العادلة لألدوات المالّية
ت�سمل الأدوات املالّية على موجودات مالّية و مطلوبات مالّية.

ت�ستمل املوجودات املالّية على الأر�سدة املدينة، الأر�سدة يف البنوك و الّنقد. ت�ستمل املطلوبات املالّية على الأر�سدة الّدائنة.
اإّن القيم العادلة للأدوات املالّية ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الّدفرتّية.

:2013
+1 زيادة نقاط اأ�سا�سية
-1 نق�ض نقاط اأ�سا�سية

التاأثري على الإيرادات )درهم(

35,000
)35,000(

:2012
+1 زيادة نقاط اأ�سا�سية
-1 نق�ض نقاط اأ�سا�سية

35,000
)35,000(
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اململكة الأردنية الها�سمية
هيئة الوراق املالية الردنية

مبنى �سوق راأ�ض املال � �سارع املن�سور بن اأبي عامر منطقة العبديل � حي املدينة الريا�سية
ال�سيد حممد �سالح احلوراينالرئي�ض:
7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�ض:

www.jsc.gov.joاملوقع اللكرتوين:

المارات العربية املتحدة
هيئة الأوراق املالية وال�سلع

اأبوظبي - �سارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13
ال�سيدعبداهلل �سامل الطريفيالرئي�ض:
6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�ض:

www.sca.gov.aeاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية اجلزائرية
جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها

campagne chkiken 16045 vald hydra 17

عبدالكرمي براحالرئي�ض:
21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�ض:

www.cosob.orgملوقع اللكرتوين:

اململكة العربية ال�سعودية
هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية

برج الفي�سلية ، طريق امللك فهد
ال�سيد حممد بن عبد امللك اآل ال�سيخالرئي�ض:
3000 205 )1 966+(الهاتف:

الفاك�ض:
www.cma.org.saاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية العربية ال�سورية
هيئة الوراق وال�سواق املالية ال�سورية

مبنى رئا�سة جمل�ض الوزراء القدمي -ط3 ال�سبع بحرات
الدكتور حممد العماديالرئي�ض:
0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�ض:

www.scfms.syاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية العراقية
هيئة الوراق املالية العراقية

بغداد ، املن�سور، حي املتنبي، حملة 603، زقاق 48، دار2
الدكتور عبد الرزاق داود ال�سعديالرئي�ض:
7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

ال�سيد عبد اهلل �سامل ال�سامليالرئي�ض :
3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�ض:

www.cma.gov.omاملوقع اللكرتوين:

دولة فل�سطني
هيئة �سوق را�ض املال الفل�سطينية

4041 – البرية

ال�سيد ماهر امل�سريالرئي�ض:
973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�ض:

www.pcma.psاملوقع اللكرتوين:

دولة قطر
هيئة قطر لل�سواق املالية

اخلليج الغربي ، برج مركز قطر للمال ، برج2
ال�سيد نا�سر اأحمد ال�سيبيالرئي�ض:
9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�ض:

www.qfma.org.qaاملوقع اللكرتوين:

دولة الكويت
هيئة ا�سواق املال الكويتية

برج اأحمد، ال�سرق، �سارع اخلليج العربي
ال�سيد �سالح مبارك الفلحالرئي�ض:
3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�ض:

www.kuwaitcma.orgاملوقع اللكرتوين:

جمهورية م�سر العربية
الهيئة العامة للرقابة املالية

القرية الذكية ، مبنى 5أ -٨٤ب - الكيلو٢٨ طريق م�سر/ ا�سكندرية ال�سحراوي - حمافظة اجليزة
ال�سيد �سريف �ساميالرئي�ض:
35345352 )00202(, 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�ض:

oir@efsa.gov.egالربيد الإلكرتوين:

www.efsa.gov.egاملوقع اللكرتوين:

اململكة املغربية
جمل�ض القيم املنقولة

6�سارع جبل مو�سى اأكدال - الرباط
ال�سيد ح�سن بو لقنادلالرئي�ض:
00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�ض:

www.cdvm.gov.maاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية
هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية

و�سط بريوت – �سارع ريا�ض ال�سلح – بناء رقم 87
ال�سيد ريا�ض �سلمةالرئي�ض:
0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

اجلمهورية الليبية
ال�سوق املايل الليبي

حي الندل�ض - طرابل�ض
ال�سيد حممد على فكرونالرئي�ض:
6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�ض:

www.lsm.lyاملوقع اللكرتوين:

دليل األعضاء 


