
اتحاد هيئات 
األوراق المالية

العربية
ير  لتـقر ا
السنوي 
مس  خلا ا
عـــشر

2020



3 المحتويات2 المحتويات

4

6

9

17 

19
37
65
66
78

كلمة رئيس اإلتحاد

كلمة األمين العام

أداء األسواق المالية العالمية والعربية

أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
أواًل: التشريعات

ثانيًا: الرقابة على األسواق
ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ

رابعًا: التعليم والتوعية
خامسًا: التعاون الدولي



3 المحتويات2 المحتويات

87

89
91
92
93
101
101
106
107

109

115

134

أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية  
أواًل: محور تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء باالتحاد

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات لدول األعضاء باالتحاد     

رابعًا: محور بناء القدرات القدرات الذاتية
خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمرين

سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة العربية والدولية 
سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية

ثامنًا: المطبوعات والنشر

البيانات المالية التحاد هيئات األوراق المالية العربية لعام 2020

ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

دليل األعضاء 



4

ي�س��رين اأن اأقدم التقرير ال�س��نوي لحتاد هيئات الأوراق 
املالي��ة العربية لع��ام 2020 والذي يت�سمن ا�س��تعرا�ض 
اأه��م التطورات التي �س��هدتها اأ�س��واق را���ض امل��ال العربي��ة والدولية 
واأهم الأعمال التي اأجنزها الحتاد. لقد �سهد عام 2020 تطورات 
واأحداث هامة انعك�س��ت على اأداء اأ�س��واق املال العاملية. فقد تاأثرت 
الأ�سواق العاملية بتداعيات الأزمة الناجمة عن تف�سي فريو�ض كورونا 
كوفي��د – 19، حي��ث خ�س��رت الأ�س��واق يف الع��امل نحو ثل��ث قيمتها 
ال�س��وقية خ��ال �س��هر مار���ض/اآذار، اإذ تعت��ر ه��ذه اخل�س��ارة غري 
م�سبوقة وجتاوزت اخل�سائر التي حلقت بالأ�سواق املالية خال فرتة 
الك�س��اد الكبري والأزمة املالية العاملية. كما خ�س��رت اأ�س��واق ال�س��رق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا املالية خال �سهر مار�ض/اآذار 2020 نحو 
22% من قيمتها ال�سوقية لت�سل اإىل نحو 2.5 ترليون دولر وذلك 
ب�س��بب تداعي��ات اأزمة كورون��ا بالإ�سافة اإىل الرتاج��ع الدراماتيكي 
باأ�س��عار النفط. وعلى العموم، وبالرغم م��ن الآثار الكبرية الناجمة 
ع��ن الأزمة وجت��دد موجات تاأثري الفريو���ض بدرج��ات متفاوتة لدى 
خمتلف دول العامل، اإل اأن هناك بوادر اإيجابية بداأت تظهر انعك�ست 
على املوؤ�سرات القت�سادية الكلية وعلى اأداء الأ�سواق املالية الدولية 
والأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، حي��ث متكن ع��دد من هذه الأ�س��واق من 
جتاوز اآثار الأزمة والعودة اإىل م�ستويات ما قبل بداية اأزمة كورونا.

وعل��ى �سعيد هيئات الرقابة العربية فقد متكنت خال عام 2020 
وبالتع��اون م��ع الأ�س��واق املالي��ة واحلكوم��ات بالعم��ل لتج��اوز تاأث��ري 
تداعي��ات اأزم��ة كورون��ا عل��ى الأ�س��واق املالي��ة، فقد جل��اأت الهيئات 
الأع�س��اء بالحت��اد اإىل اتخ��اذ العدي��د م��ن التداب��ري متثل��ت بو�سع 
قيود على الأ�س��عار وتخفي�ض �ساعات التداول ومتديد فرتات انعقاد 
اجلمعي��ات العامة لل�س��ركات املدرج��ة وكذلك اإعطاء مه��ل اإ�سافية 
لأغرا�ض الإف�ساح عن البيانات املالية. كما طالب عدد من الهيئات 
الأع�س��اء بالحتاد ال�س��ركات املدرجة بالإف�ساح ع��ن تاأثري جائحة 
كورون��ا عل��ى اأو�ساعها املالي��ة الراهنة وامل�س��تقبلية، حيث اأ�س��همت 
هذه الإجراءات، بالإ�سافة اإىل ما قدمته احلكومات من حزم لدعم 

القطاعات املت�سررة، يف بدء تعايف الأ�سواق املالية باملنطقة.

وعل��ى �سعي��د اآخ��ر، ا�س��تمرت هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة خ��ال عام 
2020 يف حتقي��ق اجن��ازات هام��ة يف جم��الت الرقاب��ة وحتدي��ث 
الت�س��ريعات والتنظي��م والإنف��اذ، وو�س��ع الأط��ر والآلي��ات املنا�س��بة 
لتعزي��ز قدراته��ا الرقابي��ة وتطوي��ر قواع��د ال�س��فافية والإف�س��اح 
واحلوكمة والتعليم والتوعية وذلك ل�سمان ا�ستقرار وتوازن الأ�سواق 
املالي��ة. كم��ا حر�س��ت الهيئ��ات الأع�س��اء بالحت��اد عل��ى التق��دم 
بخط��وات ملمو�س��ة يف جمالت التطوير والتحدي��ث وتنمية املهارات 
والرتق��اء بالأنظم��ة املالي��ة الت��ي حتك��م اأعماله��ا مب��ا ين�س��جم م��ع 
اأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية، وكذلك اتخاذ التدابري الازمة 
لت�سجيع ا�ستخدام التكنولوجيا املالية احلديثة والرقمنة وتكنولوجيا 

البلوك�سني مبا يخدم اأ�سواق را�ض املال.
لق��د فر�س��ت التطورات الدولي��ة يف خمتلف الأ�سعدة على الأ�س��واق 
املالي��ة العربي��ة املزيد م��ن العمل يف جمالت ع��دة وخا�سة ما يتعلق 
منه��ا مبواجه��ة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ض لها الأ�س��واق املالية، 
ومن �سمنها خماطر ال�س��يولة واملخاطر واجلرائم الإلكرتونية التي 
�سهدت زيادة ملحوظة يف ظل وجود جائحة كورونا مما يتطلب تعزيز 
البني��ة املالية التحتية وتطبيق املب��ادئ الدولية يف هذا املجال وذلك 
لزيادة مقاومة الأ�سواق املالية ملختلف املخاطر املحتملة. كما اأ�سبح 
التوجه نحو تعزيز مبادئ ال�س��تدامة التي تراعي اأف�سل املمار�سات 
الدولية وخا�سة يف جمالت احلوكمة والبيئة وامل�سوؤولية الجتماعية 
وكذل��ك حتدي��ث الت�س��ريعات ل�س��تيعاب مثل هذه التط��ورات حمط 
اهتم��ام دويل كب��ري، مما يتطلب ت�سافر جهود اأ�س��واق املال العربية 
م��ع خمتل��ف اجله��ات ذات العاقة ومب��ا يعود بالفائدة على اأ�س��واق 
را���ض امل��ال العربية ويخدم امل�س��روعات واملب��ادرات ذات العاقة يف 

دولنا.
لقد �س��هد عام 2020، والذي ميثل العام اخلام���ض والأخري للخطة 
ال�س��رتاتيجية لاحت��اد، حمط��ات مهم��ة يف اإط��ار تنفي��ذ اأه��داف 
ومب��ادرات اخلطة، فقد ا�س��تمر اأع�ساء الحت��اد يف تعزيز مكانتهم 
يف املنظم��ة الدولي��ة لهيئات الأوراق املالي��ة IOSCO، حيث ارتفع 
ع��دد مقاعده��م مبجل���ض اإدارة املنظم��ة اإىل اأربع��ة مقاع��د مب��ا يف 
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 د. عبيد سيف حمد الزعابي

ذل��ك موق��ع نائب رئي���ض جمل���ض اإدارة املنظمة ورئا�س��ة جلنة النمو 
والأ�س��واق النا�سئة )GEMC(، وهي اأكر جلان املنظمة، وكذلك 
 . )AMERC(رئا�س��ة اللجنة الإقليمية لأفريقيا وال�سرق الأو�سط
كما �س��هد العام املا�سي تعاونًا وثيقًا مع عدد من املوؤ�س�س��ات العربية 
والإقليمي��ة والدولي��ة، مب��ا يف ذل��ك منظم��ة التع��اون القت�س��ادي 
والتنمي��ة )OECD(، وكذل��ك قي��ام الحت��اد بتعزي��ز التعاون مع 
اللجن��ة الدائمة للتعاون القت�سادي والتجاري لدول منظمة التعاون 
الإ�س��امي COMCEC بهدف زيادة تب��ادل اخلرات يف جمال 
التمويل الإ�س��امي، ومعه��د التمويل ال��دويل )IIF( و�سندوق النقد 

العربي وغريها من املوؤ�س�سات الدولية ذات العاقة.
ويف جم��ال تعزي��ز التع��اون م��ا بني اأع�س��اء الحتاد، فق��د حفل عام 
2020 بالعديد من الأن�سطة والفعاليات على جميع امل�ستويات، فقد 
ا�س��تكملت فرق العمل التي مت ت�سكيلها عام 2020 باإجناز الأعمال 
التي كلفت بها حيث مت النتهاء من و�سع قواعد ومبادئ عامة تتعلق 
بالإ�سدارات الأولية والإدراج وكذلك اإ�سدار قواعد عامة لاإف�ساح 
ع��ن التعام��ل الداخل��ي. كما ا�س��تكملت فرق العمل م��ن و�سع قواعد 
ا�سرت�س��ادية لارتقاء بامل�س��توى املهني لل�س��ركات واجلهات العاملة 
بالأ�س��واق املالي��ة العربي��ة. هذا وقد قام��ت الأمان��ة العامة لاحتاد 
بن�س��ر هذه القواعد على املوقع الإلكرتوين لاحتاد، كما ا�س��تكملت 
الأمان��ة العام��ة لاحت��اد يف جم��ال التع��اون ما بني اأع�س��اء الحتاد 
من متابعة ا�ستكمال الإجراءات الازمة للتوقيع على مذكرة تفاهم 
م�س��رتكة للتع��اون م��ا ب��ني اأع�ساء الحت��اد، حي��ث ا�س��تكمل غالبية 
اأع�س��اء الحت��اد اإج��راءات التوقي��ع عل��ى مذك��رة التفاه��م ح�س��ب 

الأ�سول.
ويف جمال تعزيز وبناء القدرات الذاتية لأع�ساء الحتاد فقد ا�ستمر 
الحت��اد وبالرغم من الظروف امل�س��تجدة الناجم��ة عن اأزمة كوفيد 
– 19 بتنظي��م ع��دد من الرام��ج والندوات وامللتقيات با�س��تخدام 
تقني��ات الت�س��ال املرئي وبالتع��اون مع موؤ�س�س��ات عربي��ة واإقليمية 
ودولي��ة مرموق��ة تناول��ت خمتل��ف املج��الت التي تهم اأ�س��واق را���ض 
املال العربية وخا�سة يف جمال التكنولوجيا املالية والتوعية والتعليم 

واحلوكم��ة والرقاب��ة والإنفاذ واأدوات ال�س��تثمار امل�س��رتك والتمويل 
الإ�س��امي ومكافحة اجلرائم املالية واملخاطر يف اخلدمات املالية. 
ومما يذكر باأن عام 2020 قد �س��هد تنفيذ اأكر عدد من الرامج 

التدريبية وذلك منذ تاأ�سي�ض الحتاد عام 2007. 
وعلى �سعيد التعاون يف جمال التعليم والتوعية وحماية امل�ستثمرين، 
ا�ستمر الحتاد بتحديث البوابة الإلكرتونية التي اأطلقها عام 2018 
وذلك لتمكني جميع اجلهات املهتمة ملتابعة اآخر التطورات يف جمال 
التعلي��م والتوعي��ة ل��دى اأع�س��اء الحت��اد بالإ�ساف��ة اإىل التط��ورات 

الدولية احلديثة يف هذا املجال. 
و�سمن اإطار اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة لاحتاد لاأعوام 
2021 - 2025، فقد ا�س��تكمل فريق العمل امل�س��كل مبوجب قرار 
جمل���ض الحتاد باجتماعه يف عّمان العمل على حت�سري اخلطة بعد 
التوا�س��ل م��ع اأع�ساء الحت��اد والتع��رف على متطلباته��م، حيث مت 
اإع��داد اخلطة مبا يلبي طموحاته��م وتطلعاتهم. ومما يذكر يف هذا 
املج��ال باأن اخلطة اجلديدة قد اأخ��ذت بنظر العتبار اأثر تداعيات 
اأزم��ة كورون��ا على الأ�س��واق املالية ورك��زت على اجلوان��ب املرتبطة 
بالتعامل مع املخاطر املختلفة التي ميكن اأن تواجهها الأ�سواق املالية 
بالإ�ساف��ة اإىل التط��ورات احلديث��ة املت�س��ارعة خا�س��ة يف جم��الت 

التكنولوجيا املالية والرقمنة والأ�سول امل�سفرة وغريها. 
ناأم��ل اأن ي�س��تمر ن�س��اط الحتاد خال ع��ام 2021 بنف���ض الزخم 
لتحقي��ق املزي��د م��ن اأه��داف وتطلع��ات الأع�س��اء وتعزي��ز التع��اون 
والتن�س��يق امل�س��رتك بينها ومب��ا يعود بالفائ��دة واخلري على اأ�س��واق 
را���ض املال العربية. وي�س��رين بهذه املنا�سبة اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر 
والمتن��ان لل�س��ادة اأع�س��اء الحتاد عل��ى الثقة التي منح��وين اإياها 
وعلى تعاونهم ودعمهم لاحتاد ولاأمانة العامة لاحتاد طيلة فرتة 

رئا�س��تي، �س��ائًا املوىل عزَّ وج��ل التوفيق وال�س��داد واأن 
تنعم بادنا العربية با�ستمرار التقدم والزدهار.

كلمة رئيس االتحاد
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ا�س��تمرت الأمانة العام��ة لاحتاد اإجن��از املهام املوكلة 
اإليها مبوجب اخلطة ال�س��رتاتيجية لاحت��اد بالتعاون 
م��ع اأع�س��اء الحت��اد واللج��ان امل�س��كلة له��ذه الغاية. ف�سم��ن اإطار 
حم��ور تعزي��ز التع��اون والتوا�سل ب��ني الهيئات الأع�س��اء بالحتاد، 
تابعت الأمانة العامة التوا�سل مع اأع�ساء الحتاد ب�س��اأن ا�س��تكمال 
الإج��راءات الازم��ة لديه��م للتوقي��ع عل��ى مذكرة تفاه��م متعددة 
الأط��راف ب��ني الهيئ��ات الأع�س��اء بالحت��اد والت��ي اأقرها جمل���ض 
الحت��اد باجتماع��ه الأخ��ري مبدين��ة عّم��ان. و�سم��ن ه��ذا الإطار، 
ا�س��تكملت غالبي��ة الأع�س��اء التوقي��ع عل��ى املذكرة ح�س��ب الأ�سول 
وذل��ك يف �سوء ا�س��تكمالها لاإجراءات الازمة لديه��ا. وعليه فاإن 
املذك��رة معرو�سة على جمل�س��كم املوقر لتخاذ ما يلزم ب�س��اأن بداأ 

العمل بها ومبا يعزز التعاون بني اأع�ساء الحتاد.

كم��ا قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد �سمن حم��ور تعزي��ز التعاون 
ب��ني اأع�س��اء الحت��اد من اإ�س��دار جمموعة م��ن القواع��د واملبادئ 
ال�سرت�سادية التي اأقرها جمل�ض الحتاد باجتماعه الأخري وبالتعاون 
م��ع فرق العمل امل�س��كلة لهذه الغاية واأع�ساء الحت��اد. و�سمن هذا 
الإط��ار، مت اإ�سدار قواعد ا�سرت�س��ادية لاإ�سدار والإدراج باأ�س��واق 
الأوراق املالي��ة العربي��ة غط��ت اجلوان��ب املتعلق��ة باإ�س��دار وط��رح 
الأوراق املالية ون�سر املعلومات واإ�سدار �سناديق ال�ستثمار وحتديد 
�س��روط الإدراج وتعلي��ق اأو اإلغ��اء الإدراج وكذل��ك اإدراج ال�س��ندات 
و�سنادي��ق ال�س��تثمار بالإ�ساف��ة اإىل قواع��د تتعل��ق ب��اإدراج وتداول 
الإ�س��دارات الأجنبي��ة. كم��ا مت اإ�س��دار قواع��د عامة ا�سرت�س��ادية 
تتعلق بالإف�ساح، حيث �س��ملت الإف�ساح يف تقرير جمل���ض الإدارة 
وعن الأحداث اجلوهرية وملكية الأوراق املالية والإف�ساح امل�س��تمر 
وكذل��ك التعامل الداخلي والغرام��ات والإنفاذ. كما مت اإ�سدار دليل 
ح��ول الإج��راءات الواج��ب اتباعه��ا للح��د م��ن خمالف��ات التداول 
بن��اء عل��ى املعلوم��ات الداخلي��ة والنم��اذج امل�س��تخدمة لاإف�س��اح 
ع��ن املعلومات الداخلي��ة. كما مت �سمن حمور التع��اون بني اأع�ساء 

الحتاد اإ�سدار قواعد ا�سرت�سادية للحد الأدنى للمتطلبات الواجب 
توافرها يف اجلهات العاملة بالأ�سواق املالية العربية حيث ت�سمنت 
القواع��د اإطار ع��ام وقواعد عامة لل�س��ركات املرخ�ض لها وحتديد 
املعاي��ري الت��ي تعتمدها اجله��ات الرقابي��ة املتعلقة بالأهلي��ة املالية 
ومعاي��ري الكف��اءة ومعاي��ري النزاه��ة والأمانة والمتث��ال. وت�سمنت 
اأي�سًا الوظائف واجبة الت�سجيل واملتطلبات العامة ملمار�سة الأعمال 
واجلوانب املتعلقة بحفظ ال�سجات والتوقف عن ممار�سة الأعمال 

واإلغاء الرتخي�ض والعقوبات.

و�سمن هذا الإطار، قامت الأمانة العامة لاحتاد بالتعاون مع فرق 
العمل لأع�ساء الحتاد من اإ�سدار القواعد ال�سرت�س��ادية لل�س��لوك 
املهني ملن�سوبي هيئات الأوراق املالية العربية حيث ت�سمنت معايري 
ا�سرت�سادية لل�س��لوك املهني ميكن لأع�ساء الحتاد ال�سرت�ساد بها 
ومبا يتنا�س��ب مع الأنظمة والت�س��ريعات النافذة لديهم. فقد غطت 
ه��ذه القواع��د الق�ساي��ا املتعلق��ة باللتزام��ات الوظيفي��ة وتعار�ض 
امل�سال��ح و�سواب��ط العم��ل خ��ارج الهيئ��ة والتبلي��غ ع��ن املخالفات 
والأن�س��طة غ��ري القانوني��ة وغريها من الأح��كام. وتتويج��ًا للجهود 
والأعم��ال التي مت اإجنازها �سمن اإطار حمور الن�س��جام والتقارب 
ب��ني ت�س��ريعات ال��دول الأع�س��اء بالحتاد، فق��د ا�س��تكملت الأمانة 
العام��ة لاحت��اد العم��ل باإ�س��دار دلي��ل للقواع��د العام��ة واملب��ادئ 
ال�سرت�س��ادية املعتمدة لأ�سواق را�ض املال العربية، حيث ي�سم هذا 
الدلي��ل جمي��ع القواعد واملبادئ العامة التي اأقرها جمل���ض الحتاد 

وذلك لت�سهيل الو�سول اإليها من قبل الأع�ساء واملهتمني.

ويف جمال بناء القدرات الذاتية، فقد اأولت الأمانة العامة لاحتاد 
ه��ذا اجلان��ب اهتمام��ًا خا�س��ًا لتلبية املتطلب��ات املختلف��ة لأع�ساء 
الحت��اد يف هذا املج��ال. فقد قامت الأمان��ة العامة لاحتاد خال 
الع��ام املا�س��ي بتنفيذ برام��ج تدريبية خم�س�سة لل��دول الأع�ساء 
بالحتاد، حيث تناولت هذه الرامج خمتلف املجالت والحتياجات 
التدريبي��ة خا�س��ة م��ا يتعلق منه��ا مبوا�سيع املخاط��ر يف اخلدمات 



7

جليـــل طريـــف

كلمة األمين العام

املالي��ة واكت�س��اف وماحق��ة اجلرائم املالي��ة والإلكرتونية بالأ�س��واق 
املالي��ة والرقابة والإنف��اذ يف احلوكمة بالإ�سافة اإىل جمالت الرقابة 
والتفتي���ض وال�سكوك واأدوات التمويل الإ�س��امي، كما �سملت برامج 
متخ�س�سة حول التكنولوجيا املالية والبلوك�س��ني والت�سوية والتقا�ض 
وغريه��ا. كم��ا قام��ت الأمان��ة العام��ة �سم��ن ه��ذا الإط��ار بت�سميم 
جمموعة م��ن الرامج ت�سم اأكرث من )65( برناجمًا متخ�س�سًا يف 
خمتل��ف اجلوانب التي ته��م هيئات الأوراق املالي��ة العربية واجلهات 
الأخرى ذات العاقة باأ�س��واق املال، حيث �س��يتم تنفيذ هذه الرامج 
وف��ق متطلب��ات اأع�س��اء الحت��اد واجله��ات الأخ��رى ذات العاق��ة. 
كم��ا قام��ت الأمانة العامة لاحتاد بامل�س��اركة بالعدي��د من اللقاءات 
والفعالي��ات واملوؤمت��رات م��ن بينه��ا تنظي��م املوؤمت��ر الث��اين لأ�س��واق 
را���ض امل��ال العربي��ة مبدينة عّمان مب�س��اركة عدد كبري م��ن اخلراء 
واملخت�س��ني وعدد من الهيئات الرقابية العربية واملوؤ�س�س��ات املحلية 

والدولية والإقليمية والعربية.

 وعل��ى ال�سعي��د الدويل، ا�س��تمرت الأمان��ة العامة لاحت��اد بدورها 
يف تعزي��ز التع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات الدولي��ة والإقليمي��ة والعربية ومبا 
يخ��دم اأع�ساء الحتاد، حيث ا�س��تمرت بالتوا�سل م��ع الأمانة العامة 
ملنظمة الأي�س��كو )IOSCO( مل�س��اعدة الأع�ساء غري املن�سمني لهذه 
املنظم��ة لان�سم��ام له��ا والتوا�س��ل م��ع الأع�ساء غ��ري املوقعني على 
مذك��رة التفاه��م متع��ددة الأط��راف لتمكينهم من اإمت��ام ذلك، كما 
عززت الأمانة العامة لاحتاد تعاونها مع منظمة التعاون القت�سادي 
والتنمية )OECD( مبا يف ذلك امل�ساركة بفريق عمل املنظمة املعني 
 MENA بحوكمة ال�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
الذي يبحث عدد من الق�سايا التي تهم املنطقة وخا�سة حتقيق تنمية 
اقت�سادي��ة م�س��تدامة م��ن خال مراع��اة حتقيق اجلوان��ب املرتبطة 
باحلوكمة والقت�ساد الأخ�سر وحتقيق التوازن بني اجلن�سني يف اإدارة 
 )SOEs( ال�سركات وتعزيز حوكمة ال�سركات اململوكة من احلكومة
اإ�سافة اإىل حتقيق مبادئ احلوكمة ملجموعة دول الع�سرين – منظمة 

التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة G20-OECD.  كما �س��اركت الأمانة 
 Financial العام��ة بفري��ق العم��ل الإقليم��ي لتعزي��ز ال�س��مول امل��ايل
Inclusion Task Force وكذل��ك الن�سم��ام كع�سو ملجموعة العمل 

 Regional FinTech Working الإقليمي��ة للتقنيات املالية احلديثة
Group التي اأطلقها �سندوق النقد العربي.

لق��د حفل عام 2020 بن�س��اط ملح��وظ على خمتلف امل�س��تويات وقد 
كان للدعم وامل�س��اندة الذي حظيت بهما الأمانة العامة لاحتاد من 
اأع�ساء الحتاد اأكر الأثر يف ت�سهيل قيامها بدورها املطلوب وتنفيذ 
امله��ام املوكل��ة اإليه��ا. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكر لاحت��اد يف تعزيز 
التعاون امل�سرتك بني هيئات الأوراق املالية العربية والقيام بدور فاعل 

يف هذا املجال ومب�ساركة جميع الأطراف ذات العاقة. 

اأرجو اأن ت�سمحوا يل بتقدمي ال�سكر والمتنان لرئا�سة الحتاد للدورة 
الرابعة ع�س��رة على توجيهاتها وحر�سها الأكي��د على تطوير الحتاد 
وكذل��ك لل�س��ادة اأع�س��اء الحتاد عل��ى تعاونهم املتوا�سل م��ع الأمانة 
العام��ة لاحت��اد. ول يفوتن��ي تقدمي ال�س��كر والمتنان لهيئ��ة الأوراق 
املالي��ة وال�س��لع بدول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة، دول��ة املقر، للدعم 

ال�سخي الذي تقدمه لاحتاد ولاأمانة العامة لاحتاد.
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�سهدت الأ�سواق العاملية خال عام 2020 تقلبات حادة ب�سبب تف�سي فريو�ض كورونا COVID-19 حيث اأدى ذلك اإىل انخفا�ض الأ�سواق املالية اإىل 
م�ستويات متدنية مل ت�سهدها من عقود. وعلى الرغم من ذلك فقد متكنت برامج الدعم املايل غري امل�سبوقة والو�سول اإىل لقاحات فاعلة ملواجهة 
الفريو���ض يف م�س��اعدة الأ�س��واق املالية للعودة اإىل الرتفاع وحتقيق معدلت منو قيا�س��ية فاقت امل�س��تويات التي كانت قد و�سلتها قبل تف�سي فريو�ض 

كورونا.

لقد �س��هد عام 2020 منوًا وا�سحًا انعك���ض على موؤ�س��رات 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 جممل القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية العاملية حيث و�سلت اإىل 109.4 ترليون 

دولر مقارنة مع 94.3 ترليون دولر عام 2019، اأي بارتفاع ن�س��بة 16%. وقد �س��كلت الأ�س��واق الأمريكية نحو 45.2% من جممل القيمة ال�س��وقية 
العاملية تلتها الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة 32.9%، والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة %21.9.

.

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

 للفرتة 2012 – 2020 

      
 

   
      
      

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

اأما بخ�سو�ض اأحجام التداول، فقد بلغت لعام 2020 نحو 142.2 ترليون دولر مقابل 101.6 ترليون دولر لعام 2019، اأي بارتفاع ن�سبته %40. 
وقد �سكلت اأحجام التعامل بالأ�سواق الأمريكية ما ن�سبة 51.7% من حجم التعامات الدولية تلتها الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة %37.1 

والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة %11.2.

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

 للفرتة 2012 – 2020 

     
                                                                                                  

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

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

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201670.184.8

201785.382.8

201874.597.4

201994.3101.6

2020109.4142.2

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

اجلدول رقم )2(
القيمة ال�سوقية واأحجام التداول لاأ�سواق املالية الدولية موزعة جغرافيًا             ترليون دولر اأمرييكي

اأحجام تداول �سيلبقل القيمة ال�سوقية
نسبة التغير % 2020 2019 نسبة التغير % 2020 2019

46.0 73.6 57.9 17.8 49.5 41.6 اأمريكا
68.4 52.7 32.4 24.5 36.0 31.0  اآ�سيا واملحيط الهادئ
27.2 15.9 11.3 12.2 23.9 21.7 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط
51.1 142.2 101.6 18.6 109.4 94.3 الإجمايل

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

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية لأهم الأ�سواق العاملية لعام 2020              ترليون دولر اأمرييكي
ن�سبة التغري %  2020  2019 البور�سة

8.2 26.1 24.1  NYSE (US) الوليات املتحدة    
46.9 19.1 13.0 NASDAQ OMX (US) الوليات املتحدة
8.0 6.7 6.2 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان

14.9 5.4 4.7 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
4.8 4.0 4.2  London Stock Exchange بور�سة لندن   

19.7 6.1 4.9 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ
37.3 7.0 5.1 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
15.0 2.3 2.0 Deutsche Börse البور�سة الأملانية
11.1 2.0 1.8 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي  
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وعلى �سعيد الأ�س��واق املالية العربية فقد حافظت القيمة ال�س��وقية لهذه الأ�س��واق عام 2020 على م�ستواها املحقق عام 2019 اإذ بلغت نحو )3.1( 
ترليون دولر اأي بانخفا�ض طفيف بلغت ن�س��بته 3%، وقد �س��كلت القيمة ال�س��وقية لل�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول( نحو 77% من جممل القيمة 

ال�سوقية لاأ�سواق املالية العربية جمتمعة، حيث بلغت 2.4 ترليون دولر وذلك يف نهاية عام 2020.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية العربية 2020

                                                                                                                     
امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�ض اأ�س��عار الأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب لأ�سعار الأ�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي ارتفاعًا لي�سل اإىل 425.4 نقطة يف نهاية عام 2020 مقارنة مع 381.5 نقطة يف نهاية عام 2019 اأي بارتفاع بن�سبة %11.5.

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

 الأ�سواق املالية العربية 2020

امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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وحول اأحجام التداول، فقد حققت ارتفاعًا ملحوظًا خال عام 2020،  حيث و�سلت اإىل نحو 575 مليار دولر مقابل 341 مليار دولر للعام 2019، 
اأي بارتفاع بن�س��بة 68.6%، علمًا باأن اأحجام التداول لدى معظم الأ�س��واق املالية العربية �س��هدت ارتفاعًا وا�سحًا خال عام 2020 وخا�سة ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول( التي �سهدت ارتفاعًا يف اأحجام التداول حيث �سكلت نحو 84% من حجم التداول الكلي لاأ�سواق املالية العربية.

ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لاأ�سواق املالية العربية 2020

                      

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

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

القيمة ال�سوقية 
)ترليون  - دولر اأمريكي(

اأحجام التداول 
املوؤ�سر املركب)بليون  - دولر اأمريكي(

20090,8567272.7

20101.0349292.2

20110.9380257.6

20120.9586261.9

20131.1483310.7

20141.2801265.7

20151.1541222.7

20161.1359304.4

20171.1268321.5

20181.2235324.5

20193.2341381.5

20203.1575425.4
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ا�س��تمرت هيئ��ات الأوراق املالّي��ة العربّي��ة الأع�س��اء بالحت��اد باتخ��اذ الإج��راءات الازم��ة يف اإط��ار ال�ّس��عي اإىل الرتق��اء بالأ�س��واق املالّي��ة 
العربّي��ة، وذل��ك مبواكب��ة الّتط��ورات واللت��زام بتطبي��ق املعايري العاملّي��ة يف جمالت تنظي��م ومراقبة تداول الأوراق املالّية من خال حت�س��ني 
امل�س��توى الّت�س��ريعي مبا يحقق العدالة وال�س��فافية. وقد �س��ملت اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد جمالت الت�س��ريعات والرقابة على الأ�س��واق والإنفاذ 

والتدري��ب والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�ض اأهم اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد لعام 2020 عل��ى النحو التايل:

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2020 قي��ام هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��ات عل��ى عدد م��ن القوان��ني والأنظمة 
والتعليم��ات ذات العاق��ة باأ�س��واق را���ض املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديات خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���ض املال، 
فق��د قام��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة الأردني��ة باإدخ��ال تعليم��ات تنظي��م تعامل �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة بالبور�س��ات الأجنبية املق��رة من قبل 
جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية بتاريخ 2019/11/27 حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ ن�س��رها باجلريدة الر�س��مية وذلك يف 2020/1/2. 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن التعليم��ات امل�س��ار اإليه��ا اأع��اه ق��د األغ��ت تعليم��ات تنظي��م تعام��ل �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة يف الأوراق املالية يف 
البور�س��ات الأجنبي��ة وال�س��ادرة بتاري��خ 2017/10/19. كم��ا ق��رر جمل���ض مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة تعدي��ل تعليم��ات اأ�س��هم اخلزين��ة 
عل��ى نح��و يب�س��ط وي�س��رع م��ن قي��ام ال�س��ركات املدرج��ة يف البور�س��ة ب�س��راء الأ�س��هم ال�س��ادرة عنه��ا ومب��ا ميكنها م��ن ا�س��تخدام اأرباحها 
واحتياطياته��ا يف �س��راء الأ�س��هم ال�س��ادرة عنه��ا. وتتمث��ل اأب��رز التعدي��ات الت��ي قررها املجل���ض يف ال�س��ماح لل�س��ركات بالبدء ب�س��راء هذه 
الأ�س��هم حتى مع وجود ا�س��ناد قر�ض قائمة لديها، وعدم اإلزام ال�س��ركات التي ترغب ب�س��راء اأ�س��همها بال�س��راء باأي ن�سبة من معدل التداول 
اليوم��ي لل�س��هم يف �س��وء انخفا���ض معدل التداول لبع�ض الأ�س��هم. كما ت�سمن التعدي��ل الكتفاء بالإف�ساح عن قرار ال�س��راء للهيئة ولبور�سة 
عم��ان ب��دًل م��ن الإعان يف ال�سحف املحلية. كما �س��مح التعديل لل�س��ركة املبا�س��رة ب�س��راء هذه الأ�س��هم يف يوم العمل الت��ايل لاإف�ساح عن 

قرار املوافقة على ال�س��راء. 

 XBRL كم��ا اأعلن��ت هيئة الأوراق املالية عن النتهاء من اإعداد م�س��روع اأ�س���ض لتنظيم التبادل والإف�ساح الإلك��رتوين باللغة العاملية املعروفة
حي��ث مت ن�س��ر امل�س��روع عل��ى املوق��ع الإلكرتوين للهيئ��ة بهدف تلق��ي الآراء واملاحظات واملقرتحات ب�س��اأنه من قبل كاف��ة اجلهات والأطراف 
املعني��ة با�س��تخدام النظ��ام. وياأتي ا�س��تخدام النظام ملواكبة ما هو معتمد يف معظ��م الهيئات التنظيمية الدولية ووفقًا للمعايري وللممار�س��ات 
العاملي��ة الف�سل��ى املتبع��ة يف عملي��ات الإف�س��اح وال�س��فافية م��ن اأج��ل تطبي��ق العدال��ة وتكافوؤ الفر���ض يف الو�س��ول اإىل املعلوم��ات ال�سرورية 
قبي��ل اتخ��اذ الق��رار ال�س��تثماري، حي��ث �س��ي�سبح النظ��ام الو�س��يلة الوحي��دة املعتمدة للرتا�س��ل م��ع الهيئة واجله��ات اخلا�سع��ة لرقابتها يف 
 XBRL عملي��ات الإف�س��اح. وق��د األزم م�س��روع الأ�س���ض كافة اجله��ات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة با�س��تخدام نظ��ام الإف�ساح الإلك��رتوين بلغة
يف تعاماته��ا م��ع الهيئ��ة وعن��د تزويده��ا بالإف�ساح��ات املالية وغ��ري املالية ووف��ق النم��اذج الإلكرتونية املعدة له��ذه الغاية، علم��ًا باأن تبادل 
املعلوم��ات واملرا�س��ات ب��ني الهيئ��ة واجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة لن يتم اإل ب�س��كل اإلك��رتوين ومن خ��ال النظ��ام . وتت�سمن اجلهات 
املعنية با�س��تخدام النظام والتي حددها م�س��روع الأ�س���ض: ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، وال�س��ركات امل�س��اهمة اخلا�سة، و�س��ركات اخلدمات 
املالي��ة، و�سناديق ال�س��تثمار امل�س��رتك، وال�س��ركات ذات الغر�ض اخلا�ض، واجلهات احلكومية امل�سدرة ل��اأوراق املالية، واجلهات امل�سدرة 
ل��اأوراق املالي��ة الخ��رى، ومكاتب التدقيق ومدققي احل�س��ابات، وجمعية املحا�س��بني القانونيني الأردنيني، واأي جهات اأخ��رى قد ترى الهيئة 
�س��رورة لو�سله��ا عل��ى النظ��ام. كما حدد م�س��روع الأ�س���ض كافة اخلدم��ات الإلكرتونية املقدمة من خ��ال النظام وتوزيعها عل��ى كل جهة من 
اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة، حي��ث قام��ت الهيئ��ة بعق��د �سل�س��لة م��ن اجلل�س��ات وور���ض العم��ل التدريبية على ط��رق ا�س��تخدام النظام 

وت�س��غيله، و�س��تقوم عن��د اإطاق النظام ب�س��كل فعلي بتوفري اأدلة ار�س��ادية ل�س��تخدام النظام باللغت��ني العربية والإجنليزية.

اأ�س��درت هيئ��ة الأوراق املالي��ة ق��رارًا تنظيميًا يت�سمن املحافظة على حق ال�س��ركة املمولة لعمائها يف ح�س��اب التمويل على الهام���ض واأجازت 
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في��ه للمرخ���ض ل��ه بي��ع الأوراق املالي��ة التي موله��ا بالقدر الذي يكف��ي للوفاء بحقوق��ه املتعلقة بها دون احلاج��ة للح�سول عل��ى تفوي�ض بذلك 
م��ن العمي��ل م��ع مراع��اة ع��دم التاأث��ري عل��ى املعام��ات املتعلقة ب��الأوراق املالية وفق��ًا لأحكام امل��ادة )106( م��ن قان��ون الأوراق املالية رقم 
)18( ل�س��نة 2017، وع��دم تعطي��ل تنفي��ذ ق��رارات اجله��ات املخت�س��ة يف ح��ال ورود ق��رار باحلج��ز عل��ى العم��اء املمول��ني بالهام���ض. كما 
اأعلن��ت هيئ��ة الأوراق املالية عن النتهاء من اإعداد م�س��ودة م�س��روع ”اأ�س���ض تعليق ترخي�ض الو�س��يط املايل املحلي بن��اء على طلبه” واأ�سدرت 
تعميم��ًا ل�س��ركات اخلدم��ات املالية بذلك، ون�س��رت الهيئة م�س��ودة امل�س��روع والتعميم على موقعها الإلك��رتوين بهدف تلقي الآراء واملاحظات 

واملقرتحات ب�س��اأنها من قبل كافة اجلهات والأطراف املعنية با�س��تخدام الأ�س���ض، وذلك خال اأ�س��بوعني من تاريخ الن�س��ر.

وق��رر جمل���ض مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة تعديل قرار املجل���ض بخ�سو�ض ت�س��وية حق املرخ���ض له بالتمويل على الهام���ض ب��الأوراق املالية 
اخلا�س��ة ب��اأي م��ن عمائ��ه يف ح��ال وق��وع اأي من احل��الت املح��ددة �سمن احكام امل��ادة )55( م��ن قان��ون الأوراق املالية رقم )18( ل�س��نة 
2017، وذل��ك بح��ذف عب��ارة )هام���ض ال�سيان��ة( ال��واردة يف البن��د )2( م��ن الق��رار امل�ُس��ار اليه وا�س��تبدالها بعب��ارة )الهام���ض الأويل(. 

وياأت��ي ه��ذا التعدي��ل نتيج��ة ملجريات الجتماع الذي عقدته الهيئة مع ممثلني عن �س��ركات الو�س��اطة املالية العاملة يف بور�سة عمان ملناق�س��ة 
ومراجع��ة الق��رار، وذل��ك جت�س��يدا ل�سيا�س��ة الهيئ��ة الهادف��ة اىل حماي��ة كاف��ة املتعامل��ني يف الأوراق املالي��ة ولغاي��ات تقيي��م ومراجع��ة تل��ك 
الإج��راءات وتعديله��ا مب��ا ين�س��جم مع متطلب��ات املرحلة واأخذ التغذية الراجعة ب�س��كل م�س��تمر مع كافة �س��ركائها. اجلدير بالذكر ان اأحكام 
ه��ذا التعدي��ل ت�س��ري اعتب��ارًا م��ن تاريخ��ه على املرخ���ض له الذي مل يق��م بت�س��وية حقوقه حت��ى تاريخه يف احلالت امل�س��ار اإليه��ا يف الفقرة 
)د( م��ن امل��ادة )55( م��ن القان��ون الأوراق املالي��ة رقم )18( ل�س��نة 2017. كما قرر جمل���ض مفو�سي هيئ��ة الأوراق املالية رفع ن�س��بة احلد 
الأدنى لن�س��بة هام���ض ال�سيانة حل�س��ابات التمويل على الهام���ض لي�سبح 15% بدًل من 10% وذلك لل�س��وقني الأول والثاين، ومنح �س��ركات 
الو�س��اطة املالية املمار�س��ة لأعمال التمويل على الهام���ض مهلة لت�سويب اأو�ساع ح�س��ابات عماء الهام���ض لديها وفقًا للن�س��بة اجلديدة تنتهي 

.2020/09/30 بتاريخ 

ويف الإم��ارات، اأعلن��ت نخب��ة من املوؤ�س�س��ات املالية الرائدة عن اإ�سدار املبادئ الإر�س��ادية حول التمويل امل�س��تدام يف دول��ة الإمارات العربية 
املتح��دة والت��ي تع��د الأوىل م��ن نوعها يف الدول��ة وتهدف لاإ�س��هام يف تبني وتنفي��ذ اأولويات التمويل امل�س��تدام حمليًا. وق��د جاء الإعان عن 
املب��ادئ اجلدي��دة �سم��ن فعاليات ال��دورة الثانية من ملتق��ى اأبوظبي للتمويل امل�س��تدام. جاءت املبادئ الإر�س��ادية، والتي ت�س��تند اإىل اأجندة 
الأمم املتح��دة للتموي��ل امل�س��تدام، نتيج��ة لتع��اون موؤ�س�س��ات مالي��ة ع��دة يف الدول��ة ومنه��م: �س��وق اأبوظب��ي العامل��ي، ووزارة التغ��ري املناخ��ي 
والبيئ��ة وم�س��رف الإم��ارات العربي��ة املتحدة املركزي وهيئة التاأمني وهيئة الأوراق املالية وال�س��لع و�س��لطة دبي للخدم��ات املالية ومركز دبي 
لتطوير القت�ساد الإ�س��امي و�س��وق اأبوظبي لاأوراق املالية و�س��وق دبي املايل ونا�س��داك دبي. كما اأ�سدر رئي���ض جمل���ض اإدارة هيئة الأوراق 
املالي��ة وال�س��لع ثاث��ة ت�س��ريعات ت�سمن��ت قراري��ن جديدي��ن وتعديًا لأح��د اأنظمة الهيئة. ت�س��مل الق��رارات اجلديدة التي �س��بق اأن اعتمدها 
جمل���ض اإدارة الهيئ��ة عل��ى اعتم��اد دلي��ل حوكم��ة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة، وق��رار رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئ��ة رق��م )05/ر.م( ل�س��نة 
2020 ب�س��اأن معاي��ري املاءم��ة واملنا�س��بة، وبالإ�ساف��ة اإىل ذلك �سدر قرار رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )04/ر.م( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن 

تعدي��ل ق��رار جمل���ض اإدارة الهيئ��ة رقم )157/ر( ل�س��نة 2005 يف �س��اأن النظام اخلا�ض ب��اإدراج وتداول ال�س��لع وعقود ال�س��لع. كما اعتمدت 
الهيئ��ة مب��ادرة لتوحي��د من��اذج اإف�س��اح موح��دة لل�س��ركات املدرجة يف اأ�س��واق الدول��ة املالية، وقام��ت بتعمي��م النماذج املوح��دة على كل من 
ال�س��ركات املدرجة والأ�س��واق املالية. وقد قامت الهيئة بالتن�س��يق مع كل من �س��وقي اأبوظبي لاأوراق املالية و�س��وق دبي املايل من اأجل توفري 
من��اذج الإف�س��اح املوح��دة املعتم��دة باللغتني العربية والجنليزي��ة على املوقع الإلكرتوين لكل من ال�س��وقني )الرابط الإلك��رتوين على �سفحة 

املنتج��ات واخلدم��ات "اخلدمات" بالن�س��بة ل�س��وق اأبوظبي( و)من خال نظام الإف�ساح الإلكرتوين "اإف�ساح" بالن�س��بة ل�س��وق دبي(.

كم��ا قام��ت الهيئ��ة بتوجي��ه ال�س��ركات املدرج��ة لالت��زام به��ذه النم��اذج عن��د قي��ام ال�س��ركة بن�س��ر الإف�ساح��ات عل��ى موق��ع ال�س��وق امل��ايل 
اللك��رتوين، علم��ًا ب��اأن النم��اذج املعتم��دة عدده��ا )22( منوذج. كم��ا اأ�سدر جمل���ض اإدارة هيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع قرارًا ب�س��اأن تعديل 
مق��دار حت��رك �س��عر ال�س��هم انخفا�س��َا. ومبقت�س��ى الق��رار يكون مق��دار التحرك يف �س��عر ال�س��هم بن�س��بة )5%( من �س��عر الإقفال ال�س��ابق 
كح��د اأق�س��ى انخفا�س��ًا يف ي��وم الت��داول الواح��د، ويجوز لل�س��وق رف��ع الن�س��بة اإىل )7%( لعدد حمدود من اأ�س��هم ال�س��ركات يت��م اختيارها 
وفق��ًا ملعاي��ري يحدده��ا ال�س��وق وتوافق عليها الهيئة.يطبق القرار اعتبارًا من جل�س��ة تداول الأربعاء 18 مار���ض وحتى اإ�س��عار اآخر من الهيئة.
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واأ�س��درت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع اج��راءات ا�س��تثنائية لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة التي ترغب يف �س��راء اأ�س��همها به��دف توفري مزيد 
م��ن املرون��ة والدعم لأ�س��واق الأوراق املالية املحلية، ومبا ل يوؤثر �س��لبًا على التداولت يف ال�س��وق املايل. واتخ��ذت الهيئة موؤخًرا جمموعة من 
ا، تطوير اآلية �س��راء ال�س��ركات املدرجة لأ�س��همها وتتيح ا�ستخدامها  الإجراءات �س��ملت قرار ب�س��ان تعديل مقدار حترك �سعرال�س��هم انخفا�سً
ب�س��كل �س��هل ومبا�س��ر، اإ�س��دار تعميم يلزم ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة باعتم��اد ح�سور اجتماع��ات اجلمعيات العمومية من خال امل�س��اركة 
الإلكرتوني��ة للم�س��اهمني دون احل�س��ور ال�س��خ�سي، اإ�س��دار تعمي��م لكافة ال�س��ركات املرخ�سة لو�سع خطة مدرو�س��ة و�سيا�س��ة مكتوبة ت�سمن 
ا�س��تمرارية �س��ري العم��ل وتفعي��ل خط��ة التع��ايف يف حال��ة الط��وارئ، اإىل جانب حثه��ا على اتخ��اذ التداب��ري الحرتازية والإج��راءات الوقائية 

ل�سم��ان �سحة و�س��امة كافة العامل��ني بقطاع الأوراق املالية.

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة على اتخاذ الإجراءات الازمة مب��ا يكفل الوفاء باملدة املحددة من ِقَب��ل وزارة املالية لإ�سدار القرار الازم 
ب�س��اأن حتدي��ث اإج��راءات الإف�س��اح ال�سريب��ي امل�س��رتك م��ن قب��ل اجله��ات الرقابي��ة. ويف اإط��ار جهوده��ا املتوا�سل��ة لارتق��اء ب��دور ومهام 
ال�س��ركات املرخ�س��ة والو�س��ول اإىل من��وذج �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة املتكامل��ة، قامت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع باإع��ادة هيكلة جذرية 
للرتاخي���ض الت��ي ت�سدره��ا للتحول اإىل منوذج موؤ�س�س��ات و�س��اطة مالية متكاملة ت�سم و�س��طاء عمليات الفورك���ض. ومتت اإع��ادة الهيكلة بعد 
اإج��راء درا�س��ات متعمق��ة لأف�سل املمار�س��ات العاملية؛ حيث قام فري��ق متخ�س�ض بكوادر مواطنة م��ن الهيئة ب�سياغة الت�س��ريعات بعد اإعادة 
هيكل��ة الأن�س��طة وف��ق م�سفوف��ة الرتاخي�ض املهنية للتوافق مع اأف�سل املمار�س��ات العاملية يف الأ�س��واق املتط��ورة ت�سم كتب الأنظمة ، الأحكام 
العام��ة، والرتخي���ض، واعتم��اد املوظفني، وممار�س��ة الأعمال، وقامو���ض امل�سطلحات اخلا�ض بهم. ت�س��تهدف املبادرة تعزيز البني��ة التحتية 
لل�س��ركات املرخ�س��ة؛ مب��ا ميكنه��ا م��ن الوف��اء باللتزام��ات املرتتبة عليها جت��اه امل�س��تثمرين مع الو�سول اإىل م�س��تويات قيا�س��ية م��ن الن�سج 
املوؤ�س�س��ي ل�س��ركات اخلدم��ات املالي��ة ملناف�س��ة مثياته��ا يف الأ�س��واق املتقدم��ة. كما ت�س��تهدف كذل��ك التاأ�سي���ض لبيئة تناف�س��ية بني �س��ركات 
اخلدم��ات املالي��ة ل�سم��ان حتقي��ق اأعل��ى معايري التميز، مب��ا يتيح للم�س��تثمرين اختيار م��زود اخلدمات املالية الأكرث متي��زًا والتزامًا والأقدر 

عل��ى تقدمي خدمات راقي��ة تتميز بال�س��فافية والنزاهة.

ويف اإطار �س��عيها الدائم لتحديث النظام الإ�س��رايف والرقابي والرتقاء به وتعزيز عمل الأ�س��واق واآليات التداول لديها مبا ي�س��هم يف تطوير 
قط��اع الأوراق املالي��ة يف الدول��ة وتنظيم��ه، قام��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع مبراجع��ة واعتم��اد حزم��ة �سواب��ط فني��ة ت�سمن��ت "اقرا�ض 
واقرتا���ض الأوراق املالي��ة" ل�س��وق اأبوظب��ي ل��اأوراق املالية التي يت��م مبوجبها نق��ل ملكية الأوراق املالي��ة ب�سفة موؤقتة م��ن طرف )املقر�ض( 
اإىل اآخ��ر )املقرت���ض( م��ع الت��زام املقرت���ض برده��ا بن��اًء على طل��ب املقر�ض يف اأي وق��ت خال الف��رتة املتفق عليه��ا اأو يف نهايته��ا ما مل يتم 
التف��اق عل��ى غ��ري ذلك. كذلك قام��ت الهيئة مبراجع��ة واعتماد "�سوابط البيع على املك�س��وف املغطى" ل�س��وق اأبوظبي ل��اأوراق املالية والتي 
تخت���ض ببي��ع العمي��ل لأوراق مالي��ة مقرت�س��ة اأو اأوارق مالي��ة مت التعه��د اأو التاأكي��د باإقرا�سه��ا . ويف ال�س��ياق ذات��ه، اأمت��ت الهيئ��ة مراجع��ة 
واعتم��اد "�سواب��ط الت��داول ق�سري الأمد" ل�س��وق دبي املايل، والتي تنظم عملية متويل �س��ركة الو�س��اطة لن�س��بة من القيمة ال�س��وقية لاأوراق 
املالي��ة امل�س��رتاه م��ن العمي��ل �س��رط الت��زام العميل ببي��ع الأوراق املالية املمولة خ��ال فرتة ل تتجاوز املدة املحددة من ال�س��وق وهي اجلل�س��ة 

الثالث��ة التالي��ة لتاريخ ال�س��راء )T+3( اأو بحد اأق�سى وفقًا لتقدير �س��ركة الو�س��اطة )T+7( من تاريخ ال�س��راء.

كم��ا قام��ت هيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع يف اإطار �س��عي الدائم لتحديث النظام الإ�س��رايف والرقابي والرتقاء به وتعزيز عمل الأ�س��واق اللية 
واآليات التداول لديها مبا ي�س��هم يف تطوير قطاع الأوراق املالية يف الدولة وتنظيمه، قامت الهيئة واعماًل لقرار رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة 
رق��م )22 /ر.م( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تنظي��م عقود امل�س��تقات، مبراجع��ة واعتماد �سوابط تداول عقود امل�س��تقات املنظمة ل�س��وق دبي املايل. 
ت�سدر عقود امل�س��تقات وفقًا ل�س��روط و�سوابط ال�س��وق، ويتم تداولها يف ال�س��وق من خال �سركات الو�س��اطة اأو �سناع ال�سوق احلا�سلني على 
موافق��ة ال�س��وق لت��ويل مه��ام ع�سو امل�س��تقات، وذلك وفقًا لل�س��روط واللتزام��ات الواردة يف تلك ال�سواب��ط املعتمدة. ومبوج��ب تلك املوافقة 
ميك��ن )لع�س��و امل�س��تقات( اإب��رام اتفاقيات مع عمائ��ه للتداول وفقًا لأوامرهم يف عقود امل�س��تقات املنظمة بعد اإيداع العميل للهام���ض الأويل 
)املح��دد م��ن املقا�س��ة املركزي��ة( يف ح�س��ابه اخلا���ض )بت��داول عق��ود امل�س��تقات( وتعه��ده بتغذية ذلك احل�س��اب ف��ورًا عند انخفا���ض قيمة 
الهام���ض الأويل اإىل هام���ض ال�سيان��ة )ال��ذي ميث��ل احل��د الأدن��ى م��ن الهام���ض الأويل املتف��ق علي��ه ب��ني العميل وع�سو امل�س��تقات مب��ا ل يقل 
ع��ن احل��د املق��رر م��ن املقا�س��ة املركزية( وذل��ك لإعادة ح�س��اب العميل اإىل الهام���ض الأويل. كم��ا ت�سمنت تل��ك ال�سواب��ط كذلك اإجراءات 



23 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية22 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

ال�س��وق املتعلقة بتلك التداولت والجراءات الحرتازية التي يجوز لل�س��وق القيام بها حفاظًا على ح�س��ن �س��ري العمل يف ال�س��وق و�سمان عدم 
خمالف��ة اأي من الت�س��ريعات املعم��ول بها، ف�سًا عن الف�ساحات امللزم بها ال�س��وق وم�س��وؤوليته.

 ،)IFRS( ويف تون���ض، �س��در من�س��ور البن��ك املرك��زي التون�س��ي املتعلق بالإجراءات الأولي��ة لعتماد املعاي��ري الدولية لإعداد التقاري��ر املالية
كما مت حتيني قرار وزير املالية املوؤرخ يف 27 مار���ض 1996 املتعلق ب�سبط ن�س��ب و�سيغ ا�س��تخا�ض املعاليم والعمولت الراجعة لهيئة ال�س��وق 
املالي��ة وبور�س��ة الأوراق املالي��ة بتون���ض بعن��وان الإ�سدارات واملعام��ات وبقية عملي��ات البور�س��ة مبقت�سى قرار وزير املالي��ة ال�سادر يف 15 
م��اي 2020. ولق��د مت مبقت�س��ى ه��ذا التحي��ني مراجع��ة ن�س��بة املعالي��م والعم��ولت الراجع��ة للهيئ��ة خا�سة يف م��ا يتعل��ق باملعلوم امل�س��تخل�ض 
�س��نويا عل��ى �س��ركة الإي��داع واملقا�س��ة والت�س��وية، واملعالي��م امل�س��تخل�سة م��ن الأ�س��ول ال�سافي��ة بالن�س��بة لل�سنادي��ق امل�س��رتكة للتوظيف يف 
راأ���ض امل��ال تنمي��ة ول�سنادي��ق �سنادي��ق ال�س��تثمار وال�سنادي��ق امل�س��رتكة لل�سكوك و�سناديق امل�س��اعدة عل��ى النطاق اإ�ساف��ة اإىل املعاليم 
امل�س��تخل�سة من الر�سيد املتبقي من راأ���ض املال امل�س��تحق من الديون بالن�س��بة لل�سناديق امل�س��رتكة للديون، وعمولة التاأ�س��ري على الن�س��رات 

الت��ي يوجبه��ا الت�س��ريع يف حالت الإ�سدار اجلدي��د والإدراج بالبور�سة والقيام بالعرو���ض العمومية مهم��ا كان مو�سوعها.

كما �سدر الأمر احلكومي املتعلق ب�سبط مبادئ اختيار وتقييم اآداء واإعفاء املت�سرفني ممثلي امل�س��اهمني العموميني واملت�سرفني امل�س��تقلني، 
ومن�س��ور رئي���ض احلكومة حول اإلزامية اإ�س��عار القوائم املالية وتقارير مراجعي احل�س��ابات وتقارير الآداء باملوؤ�س�س��ات و املن�س��ات العمومية، 
اإ�سافة اإىل �سدور القانون عدد 19 ل�س��نة 2020 املتعلق بالتفوي�ض اإىل رئي���ض احلكومة يف اإ�سدار مرا�س��يم لغر�ض جمابهة تداعيات انت�س��ار 
فريو���ض كورونا، ويف هذا الإطار فقد �سدرت جملة من الأوامر احلكومية واملرا�س��يم والقرارات يف ظل تداعيات جائحة الكوفيد 19 اأهمها 
الأم��ر احلكوم��ي امل��وؤرخ املتعلق ب�سبط مقايي���ض تعريف املوؤ�س�س��ات املت�سررة و�س��روط انتفاعها باأحكام، ومر�س��وم رئي���ض احلكومة املوؤرخ يف 
16 اأفريل 2020 املتعلق ب�س��ن اإجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انت�س��ار فريو���ض كورونا، ومر�س��وم رئي�ض  احلكومة املوؤرخ 

يف 17 اأفري��ل 2020 املتعل��ق بتعلي��ق الإج��راءات والآج��ال، والأم��ر احلكوم��ي املوؤرخ يف 15 م��اي 2020 املتعل��ق بتطبيق اأح��كام الف�سل 2 من 
مر�س��وم رئي���ض  احلكوم��ة امل��وؤرخ يف 17 اأفريل 2020 املتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، وقرار وزي��ر املالية املوؤرخ يف 08 ماي 2020 املتعلق 
باإح��داث جلن��ة الإحاط��ة ودع��م املوؤ�س�س��ات املت�سررة من وب��اء الكورونا، و�سدور من�س��ور البن��ك املركزي التون�س��ي املوؤرخ يف 28 ماي 2020 
ح��ول التموي��ات ال�س��تثنائية مل�س��اندة املوؤ�س�س��ات واملهني��ني يف مواجه��ة تداعي��ات وب��اء الكورونا. و�س��دور من�س��ور البنك املركزي التون�س��ي 
امل��وؤرخ يف 02 ج��وان 2020 املتعل��ق باإ�سفاء مزيد من املرونة يف م��ا يتعلق بانتفاع ال�س��ركات املقيمة بالتمويات اخلارجي��ة بالعملة الأجنبية.  

و�س��در كل م��ن القان��ون ع��دد 36 ل�س��نة 2020 املوؤرخ يف 06 اأوت 2020 واملتعل��ق بالتمويل الت�س��اركي  » crowdfunding «. حيث يهدف هذا 
القان��ون اإىل تنظي��م التموي��ل الت�س��اركي لتوفري التمويل الازم للم�س��اريع وال�س��ركات بغاية دفع ال�س��تثمار والت�س��جيع عل��ى املبادرة اخلا�سة 
والبت��كار والتجدي��د. والقان��ون ع��دد 30 ل�س��نة 2020 املوؤرخ يف 30 جوان 2020 واملتعل��ق بالقت�س��اد الجتماعي والت�سامن��ي والذي ي�سبط 
الإط��ار املرجع��ي لاقت�س��اد الجتماع��ي والت�سامني كما يحدد مفهومه واأهدافه و�س��بل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة باإر�س��ائه ومتابعته 

وتقييم��ه وتطويره ودعمه.

اأما يف اجلزائر،  فقد اأعدت جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها م�س��روع نظام يتعلق ب�س��روط اعتماد وممار�س��ة  ومراقبة امل�ست�س��ارين 
يف جم��ال التموي��ل اجلماع��ي )crowdfunding Advisers(، حي��ث يح��دد ه��ذا النظام �س��روط منح العتم��اد و مزاولة الن�س��اط و مراقبة 
م�ست�س��اري التمويل اجلماعي الذين �س��يتولون مهمة ا�س��تحداث و ت�س��يري، عر النرتنت، من�سات توظيف اأموال العامة يف م�ساريع ال�ستثمار 
الت�س��اركي. ومتنح �سفة م�ست�س��ار يف ال�س��تثمار الت�س��اركي التي اأُ�س�س��ت مبوجب املادة 45 من قانون املالية التكميلي ل�س��نة 2020، لل�س��ركات 
التجاري��ة امل�س��تحدثة و املكر�س��ة ا�س��تثنائيا له��ذا الن�س��اط و كذا للو�س��طاء يف عمليات البور�سة و موؤ�س�س��ات ت�س��يري اأموال ال�س��تثمار. ووفقا 
ل�س��روط ه��ذا النظ��ام ف��ان �سف��ة امل�ست�س��ار يف التموي��ل اجلماعي مُتنح بعد درا�س��ة جلن��ة تنظيم عملي��ات البور�س��ة ومراقبتها ملل��ف يت�سمن 
اأ�سا�س��ا ا�س��تعرا�سا للن�س��اط املق��رر مبا فيه منوذج ال�س��تثمار والنطاق التقدي��ري للمبالغ املحددة جلمع الأموال مع اإجراء انتقاء للم�س��اريع 
والإج��راءات الواج��ب اجنازه��ا ف�س��ا ع��ن اإجراء التثم��ني و�سيا�س��ة مراقبة ن�س��اط امل�سادر و �س��كليات دفع رواتب امل�ست�س��ار يف ال�س��تثمار 
األت�س��اركي. وي�س��رتط يف اإط��ار م�س��روع النظ��ام  توف��ر بع���ض املعلوم��ات املوجهة للن�س��ر ع��ر موقع املن�س��ة �س��يما اجبارية التمت��ع باملوؤهات 
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التقني��ة ال�سروري��ة ملزاول��ة هذا النوع من الن�س��اط واحرتام اأخاقيات املهنة ال�سرورية لإر�س��اء مناخ ت�س��وده الثقة و تق��دمي معلومة وا�سحة 
و مف�سل��ة عن امل�س��اريع املقرتح��ة و املخاطر التي قد يواجهها امل�س��تثمر.

و يف نف���ض ال�س��ياق، تعمل جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها على و�سع اإطار قانوين ب�سدده اإن�س��اء ق�س��م متويل على م�س��توى بور�سة 
اجلزائ��ر خم�س���ض للموؤ�س�س��ات النا�س��ئة الت��ي بلغ��ت نوع��ا م��ا م��ن الن�سج وال�س��تقرار م��ن الناحي��ة املالية والذي م��ن خال��ه ميكنها جمع 

الأموال يف �س��وق الأوراق املالية عن طريق الإدراج.

اأم��ا يف ال�س��عودية، اأ�س��در جمل���ض هيئة ال�س��وق املالية ق��راره باعتماد لئحة مراكز مقا�س��ة الأوراق املالية، والتي ته��دف اىل تنظيم عمليات 
مقا�س��ة الأوراق املالي��ة يف اململك��ة، وحتدي��د اإج��راءات احل�سول على الرتخي�ض الازم ملمار�س��تها و�س��روطها، مما �سُي�س��هم يف توفري فئات 
جدي��دة م��ن الأوراق املالي��ة كعقود امل�س��تقات، اإ�سافة اإىل �سمان اكتمال الت�س��وية ووفاء الأطراف كاف��ًة بالتزاماتهم عند ت�س��وية ال�سفقات، 

الأم��ر الذي من �س��اأنه تطوير البنية الأ�سا�س��ية احلالية لل�س��وق املالي��ة وتعزيز كفاءتها.

وج��اء اإق��رار لئح��ة مراكز مقا�سة الأوراق املالية ا�س��تناًدا اإىل التعديات التي اأُقّرت خ��ال الفرتة املا�سية على نظام ال�س��وق املالية، والتي 
ق�س��ت مبن��ح الهيئ��ة ال�ساحي��ة للرتخي�ض ملوؤ�س�س��ات البنية الأ�سا�س��ية لل�س��وق املالية، التي ت�س��مل الأ�س��واق املالية ومراك��ز املقا�سة ومراكز 
الإي��داع، وتفعي��ل دوره��ا يف تاأدي��ة مهامه��ا والتزاماته��ا �سم��ن موؤ�س�س��ات البني��ة الأ�سا�س��ية لل�س��وق املالي��ة. وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن الهيئ��ة 
تدر���ض كذل��ك تنظي��م الرتخي���ض لاأ�س��واق املالي��ة ومراكز الإي��داع، ا�س��تكماًل للتطوير ال�س��امل ملوؤ�س�س��ات البنية الأ�سا�س��ية لل�س��وق املالية. 
كم��ا اأو�سح��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأن جمل���ض الهيئة اأ�س��در قراره الذي يق�س��ي بتعليق عق��د اجلمعيات لل�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية 
ح�سوري��ًا حت��ى اإ�س��عار اآخ��ر ، والكتف��اء بعقدها عر و�س��ائل التقنية احلديثة التي متكن امل�س��اهمني من ال�س��رتاك يف مداولته��ا والت�سويت 
على قراراتها عر منظومة )تداولتي( املقدمة من قبل �س��ركة مركز اإيداع الأوراق املالية )اإيداع(. وياأتي هذا القرار حر�سًا على �س��امة 
املتعامل��ني يف ال�س��وق املالي��ة و�سم��ن دع��م اجله��ود والإج��راءات الوقائي��ة والحرتازية م��ن قبل اجله��ات ال�سحي��ة املخت�س��ة وذات العاقة 
للت�س��دي لفريو���ض كورون��ا اجلدي��د )COVID-19(، وامت��دادا للجه��ود املتوا�سلة الت��ي تبذله��ا كافة اجله��ات احلكومية يف اململك��ة العربية 

ال�س��عودية يف اتخ��اذ التدابري الوقائية الازمة ملنع انت�س��اره.

واأ�س��در جمل���ض الهيئ��ة قراره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع تعديل تعريف م�سطل��ح "طرف ذو عاقة" الوارد يف قائمة امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف 
لوائ��ح هيئ��ة ال�س��وق املالية وقواعدها لأغرا�ض قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�س��تمرة وتعري��ف م�سطلح "الأطراف ذوو العاقة" 
ال��وارد يف لئح��ة حوكم��ة ال�س��ركات )"امل�س��روع"(، ل�س��تطاع مرئيات العموم ملدة �س��تني يوم��ًا تقوميي��ًا، تنتهي بتاريخ 2020/07/02. ومل����ا 
متثل����ه ثق����ة امل�س����تثمرين بال�س����وق م����ن اأهمي����ة لنم��و ال�س��وق املالية وازدهاره����ا، وحر�سًا على حت�س����ني وتطوي��ر كل م��ا م����ن �س��اأنه تعزي��ز 
ثق����ة امل�س����اركني بال�س����وق املالي����ة، ورف��ع كف��اءة البيئ����ة التنظيمي����ة وم�س����توى احلوكم��ة وال�س����فافية ف����ي ال�س����وق، ت�س��ع الهيئ��ة م�س��وؤولية 
املراجع��ة والتح�س��ني امل�س��تمر للبيئ��ة التنظيمي��ة عل��ى قائم��ة اأولوياتها، لذا �س��عت الهيئة اإىل اإر�س��اء اأف�سل املعايري الدولي��ة يف جمال حوكمة 
ال�س��ركات وتعزي��ز املمار�س��ات الر�س��يدة يف تطبيقه��ا.  ويهدف امل�س��روع اإىل تطوير تعري��ف م�سطلح "طرف ذو عاقة" امل�س��تخدم لأغرا�ض 
قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�س��تمرة وتعريف "الأطراف ذوو العاقة" امل�س��تخدم لأغرا�ض لئحة حوكمة ال�س��ركات، اإميانًا من 

هيئة ال�س��وق املالية باأهمية احلوكمة الر�س��يدة يف حماية امل�س��تثمرين وا�س��تدامة ال�س��ركات ومنوها.

كما اأ�سدر جمل���ض الهيئة قراره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع تعديل القواعد املنظمة للمن�س��اآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة ل�س��تطاع مرئيات العموم 
مل��دة �س��تني يوم��ًا تقوميي��ًا، تنته��ي بتاريخ 2020/07/29. و�س��عيًا م��ن هيئة ال�س��وق املالية يف بناء �س��وق مالي��ة متقدمة ومنفتح��ة على العامل، 
ق��ادرة عل��ى ج��ذب روؤو���ض الأموال املحلي��ة والدولي��ة، وذات دور فاعل وحم��وري يف تلبي��ة الحتياج��ات التمويلي��ة لاقت�ساد واإيج��اد كيانات 
اقت�سادي��ة ق��ادرة عل��ى دع��م القت�س��اد الوطن��ي، ترز اأهمي��ة تعزيز دور ال�س��وق كقن��اة متويل يف بن��اء وا�س��تدامة لبنات القت�س��اد واإتاحة 
املزي��د م��ن الفر���ض ال�س��تثمارية لعموم امل�س��تثمرين. واأ�سدر جمل���ض الهيئة قراره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع تعديل قواع��د طرح الأوراق املالية 
واللتزام��ات امل�س��تمرة ل�س��تطاع مرئي��ات العم��وم مل��دة �س��تني يوم��ًا تقومييًا، تنته��ي بتاريخ 2020/08/12. و�س��عيًا م��ن هيئة ال�س��وق املالية 
يف بن��اء �س��وق مالي��ة متقدم��ة، ذات دور فاع��ل وحم��وري يف تلبية الحتياج��ات التمويلي��ة لاقت�ساد، ت��رز اأهمية تعزيز دور ال�س��وق يف دعم 
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من��و ال�س��ركات وا�س��تدامتها ، ته��دف التعديات املقرتح��ة على قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�س��تمرة اإىل تنظيم وتطوير ال�س��وق 
املالي��ة، وتعزي��ز دوره��ا يف تكوي��ن روؤو���ض الأم��وال، لت�سبح �س��وًقا متقدمة تدع��م تنمي��ة القت�ساد الوطن��ي وتزيد من كف��اءة القطاع املايل. 
وت�سم��ن م�س��روع تعدي��ل قواع��د ط��رح الأوراق املالي��ة واللتزام��ات امل�س��تمرة ع��ددًا م��ن التعدي��ات املقرتحة يف �س��وء التعدي��ات املقرتحة 
�سمن م�س��روع تعديل لئحة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم الذي �س��بق ن�س��ره ل�س��تطاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات ت�سنيف 
العم��اء، ومتطلب��ات معرف��ة العمي��ل، وفه��م العمي��ل للمخاط��ر، وماءم��ة العمي��ل، اإ�سافًة اإىل تعدي��ل متطلبات احل��د الأدن��ى للمبلغ املرتتب 
عل��ى كل مط��روح علي��ه )من غري امل�س��تثمرين من فئة العماء املوؤهلني والعماء املوؤ�س�س��يني( يف الطرح املحدود، وق�سر طرح الأوراق املالية 
التعاقدي��ة غ��ري املدرج��ة عل��ى احلالت التي يك��ون فيها جميع املط��روح عليهم م�س��تثمرين من فئة العم��اء املوؤهلني والعماء املوؤ�س�س��يني، اأو 
موظف��ني ل��دى امل�س��در اأو ل��دى اأي من تابعيه . كما جرى اقرتاح عدد م��ن التعديات على قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�س��تمرة 
يف �س��وء التعدي��ات املقرتح��ة عل��ى الهي��كل اخلا�ض باملن�س��اأة ذات الأغرا�ض اخلا�سة التي تط��رح اأدوات دين �سمن م�س��روع تعديل القواعد 
املنظمة للمن�س��اآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة الذي �س��بق ن�س��ره ل�س��تطاع مرئيات العموم، اإ�سافًة اإىل اقرتاح عدد من التعديات فيما يتعلق 

بطرح املن�س��اآت ذات الأغرا���ض اخلا�سة لأدوات الدين.

ودع��ت وزارة التج��ارة وهيئ��ة ال�س��وق املالي��ة املهتم��ني والعم��وم اإىل اإب��داء اآرائه��م ومقرتحاته��م حي��ال م�س��روع نظ��ام ال�س��ركات اجلدي��د، 
ع��ر الري��د الإلك��رتوين )CLR@mc.gov.sa(، وذل��ك قبل تاري��خ 2020/08/13. وتهدف هذه املب��ادرة اإىل تطوي��ر املنظومة الت�س��ريعية 
لل�س��ركات، يف �س��وء تق�س��ي نتائ��ج تطبي��ق اأحكامه��ا، وال�سعوب��ات الت��ي ظه��رت ل��دى ال�س��ركات وجمتم��ع الأعم��ال، وبال�سرت�س��اد باأف�س��ل 
التج��ارب واملمار�س��ات الدولية. ويهدف م�س��روع نظام ال�س��ركات اجلديد اإىل تي�س��ري الإجراءات واملتطلب��ات النظامية لتحفي��ز بيئة الأعمال 
ودع��م ال�س��تثمار، كم��ا يه��دف اإىل حتقيق التوازن ب��ني اأ�سحاب امل�سال��ح، وتوفري اإطار فعال حلوكمة ال�س��ركات ويت�س��م بالعدالة، وتكري���ض 
العم��ل املوؤ�س�س��ي، وي�س��اهم يف ا�س��تدامة الكيان��ات القت�سادي��ة، مب��ا يف ذل��ك ال�س��ركات العائلية، وج��ذب ال�س��تثمارات املحلي��ة والأجنبية، 
وتواف��ر م�س��ادر متويلي��ة م�س��تدامة، ويلبي احتياجات ومتطلب��ات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على منو املن�س��اآت ال�سغرية واملتو�س��طة. ومن 
اأب��رز مامح م�س��روع  نظام ال�س��ركات اجلديد ا�س��تحداث �س��كل جديد يتمثل يف �س��ركة امل�س��اهمة الب�س��يطة، واإع��ادة تنظيم �س��ركة التو�سية 
بالأ�س��هم، وال�س��ماح ب��اأن تتخ��ذ ال�س��ركة ا�س��مًا مبتك��رًا اأو م�س��تقًا م��ن غر�سه��ا، اأو ا�س��م واح��د اأو اأك��رث م��ن ال�س��ركاء اأو امل�س��اهمني فيه��ا، 
بالإ�ساف��ة اإىل اإمكاني��ة ت�سم��ني عق��د تاأ�سي���ض ال�س��ركة اأو نظامه��ا الأ�سا���ض بالأحكام الت��ي يتفق عليها ال�س��ركاء �س��واء يف )اتفاقية �س��ركاء 
اأو ميث��اق عائل��ي(، اإ�ساف��ة اإىل خف�ض كلفة اإجراءات تاأ�سي���ض ال�س��ركات وقيدها مبا يف ذلك �س��ركة ال�س��خ�ض الواحد، وكذلك ال�س��ماح باأن 
يك��ون ال�س��ريك املت�سام��ن ذو �سفة اعتبارية. كما ت�سمن م�س��روع النظام اأحكام��ًا منظمة لاأرباح واخل�س��ائر، واإمكانية توزيع اأرباح مرحلية 
عل��ى ال�س��ركاء اأو امل�س��اهمني، وتطوير الأح��كام املتعلقة بالندم��اج والتحول، واإ�سفاء املرون��ة على اإ�سدار الأ�س��هم وتداولها، واإتاحة اإ�سدار 
ع��دة اأن��واع وفئ��ات م��ن الأ�س��هم بحقوق خمتلف��ة، اإىل جانب عدم ا�س��رتاط قيمة ا�س��مية حمددة لإ�س��دار الأ�س��هم، وتنظيم عملي��ات اإ�سدار 
اأدوات الدي��ن وال�سك��وك وال�س��ماح لل�س��ركة ذات امل�س��وؤولية املح��دودة باإ�سداره��ا وفق��ًا لنظام ال�س��وق املالية. وم��ن منطل��ق تخفيف الأعباء 
الإداري��ة واملالي��ة ت�سم��ن امل�س��روع املق��رتح، اإعفاء ال�س��ركات متناهي��ة ال�سغر وال�سغرية م��ن متطلب تعيني مراجع احل�س��ابات، كم��ا ت�سمن 
اإلغ��اء متطل��ب الحتياطي لل�س��ركات، مع اإمكانية التفاق على جتنيب ن�س��بة م��ن �سايف الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما ت�سمن امل�س��روع 
تعدي��ل حك��م انق�س��اء ال�س��ركة بقوة النظام عند بلوغ خ�س��ائرها ن�سف راأ���ض املال. وقد ت�سمن م�س��روع النظام ع��ددًا من الأحكام اجلديدة 
ل�س��ركة امل�س��اهمة، من اأبرزها: عدم ا�س��رتاط حد اأق�سى لعدد اأع�ساء جمل���ض الإدارة، وعدم و�سع حد اأعلى ملكافاآت اأع�ساء املجل���ض، مع 
منح جمعية امل�س��اهمني حق حتديد تلك املكافاآت، بالإ�سافة اإىل بيان حقوق امل�س��اهمني واإي�ساح واجبات والتزامات اأع�ساء جمل���ض الإدارة. 
وق��د اأوىل م�س��روع النظ��ام عناي��ة بو�س��ائل التقني��ة احلديثة م��ن خال تعزيز اأوجه ا�س��تخدامها �س��واًء يف توجي��ه الدعوة لنعق��اد اجلمعيات 
العام��ة للم�س��اهمني اأو ال�س��ركات وال�س��رتاك يف مداولته��ا والت�سوي��ت عل��ى قراراته��ا وغريها. كم��ا تناول م�س��روع النظ��ام تقرير الأحكام 
املنظم��ة لل�س��ركات غ��ري الربحي��ة، مب��ا يكف��ل من��و وتط��ور العم��ل غري الربح��ي بال�س��كل ال��ذي يتواكب م��ع التط��ور القت�سادي وال�س��تثماري 
ال��ذي ت�س��هده اململك��ة، بالإ�سافة اإىل الأحكام املنظمة لل�س��ركات املهنية التي تناولت: التاأ�سي���ض، والإدارة، وممار�س��ة الأن�س��طة، واحلوكمة، 
والنق�س��اء. وق��د اأع��د مل�س��روع نظام ال�س��ركات اجلدي��د وثيق��ة تعريفية تت�سم��ن بيان اأبرز مامح واأحكام م�س��روع النظ��ام واأهدافه والدول 

حم��ل الدرا�س��ة املقارن��ة. وتدعو الوزارة والهيئة املهتمني والعموم اإىل امل�س��اركة واإبداء الآراء حيال م�س��روع نظام ال�س��ركات اجلديد.
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كم��ا اأ�س��در جمل���ض الهيئة ق��راره املت�سمن اعتم��اد تعديل لئحة اأعمال الأوراق املالية ولئحة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم وقائم��ة امل�سطلحات 
امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة ال�س��وق املالية وقواعدها، وتعديل ا�س��م "لئحة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم" ليكون "لئحة موؤ�س�س��ات ال�سوق املالية". 
وتاأت��ي ه��ذه التعدي��ات الت��ي اأقرته��ا الهيئة لتنظيم ال�س��وق املالي��ة وتطويرها، ودعم من��و القطاع امل��ايل يف اململكة، ورفع م�س��توى اخلدمات 
املقدم��ة اإىل امل�س��تثمرين، وتطوي��ر اأن�س��طة اأعم��ال الأوراق املالي��ة، والعم��ل عل��ى اإيج��اد بيئ��ة تناف�س��ية عادل��ة، والتنظي��م والتطوير امل�س��تمر 
للجه��ات اخلا�سع��ة لإ�س��راف الهيئ��ة التي ت��زاول اأعمال الأوراق املالي��ة، ورفع امل�س��توى املعريف واملهن��ي للعاملني لديه��م، وتعزيز الإجراءات 
الرقابي��ة، وتطوي��ر متطلب��ات احلد الأدنى لراأ���ض املال، بالإ�ساف��ة اإىل حتقيق احلماية للم�س��تثمرين، وزيادة جاذبية الرتخي�ض يف ممار�س��ة 

اأعمال الأوراق املالية، وتي�س��ري ممار�س��ة الأعمال، مبا يتوافق مع اأف�سل املمار�س��ات واملعايري الدولية يف هذا ال�س��اأن.

اعتم��د جمل���ض هيئ��ة ال�س��وق املالية "تعليمات اإ�سدار �س��هادات الإيداع خارج اململكة"، والت��ي تهدف اإىل و�سع اإطار تنظيم��ي لعمليات اإ�سدار 
�س��هادات الإي��داع خ��ارج اململكة مقابل اأ�س��هم م�سدرة يف اململكة ومدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية اأو اتخذ ُم�سدره��ا الرتتيبات الازمة 
لإدراجها يف ال�س��وق. وتاأتي هذه التعليمات بغر�ض فتح ال�س��وق املالية ال�س��عودية على الأ�س��واق املالية العاملية وامل�س��اهمة يف بناء �س��وق مالية 
متقدم��ة ومنفتح��ة عل��ى الع��امل، بالإ�ساف��ة اإىل توف��ري ط��رق متوي��ل اإ�سافي��ة للُم�سدري��ن ال�س��عوديني املدرج��ة اأ�س��همهم اأو اتخ��ذوا الرتتيب 
ال��ازم لإدراجه��ا يف ال�س��وق. ومتّك��ن ه��ذه التعليمات ال�س��ركة )املُ�سدر( من تخ�سي�ض ن�س��بة من اأ�س��هم ال�س��ركة ُي�سدر مقابلها �س��هادات 
اإي��داع، ليت��م ط��رح واإدراج هذه ال�س��هادات يف �س��وق مالية اأجنبية، وت�س��تخدم عادًة ال�س��ركات املدرجة اأو غري املدرجة يف الأ�س��واق النا�س��ئة 
�س��هادات الإي��داع بغر���ض الط��رح والإدراج يف اأ�س��واق اأجنبية متقدمة، حيث ت�س��اهم �س��هادات الإيداع يف زي��ادة كفاءة ت�س��عري الورقة املالية 
للُم�س��در ب��ني ال�س��وقني املحلي��ة والأجنبي��ة. بالإ�سافة اإىل كونها اأحد الو�س��ائل املرنة للُم�سدر لط��رح الأوراق املالية بعملة ال�س��وق الأجنبية.

واأ�س��در جمل���ض هيئ��ة ال�س��وق املالية قراره املت�سمن ال�س��ماح لاأجان��ب املقيمني وغري املقيمني بال�س��تثمار املبا�س��ر يف اأدوات الدين املدرجة 
وغ��ري املدرج��ة. وياأت��ي ذل��ك انطاقًا من اأه��داف الهيئ��ة بخطتها ال�س��رتاتيجية لتطوير ال�س��وق املالي��ة )برنامج الريادة املالية(، ومتا�س��يًا 
م��ع برنام��ج )تطوي��ر القط��اع امل��ايل( اأح��د الرام��ج الرئي�س��ية لتحقي��ق روؤية اململك��ة 2030. وياأت��ي هذا الق��رار ا�س��تمرارًا يف �س��عي الهيئة 
لتطوي��ر �س��وق اأدوات الدي��ن م��ن خ��ال مواءم��ة متطلباته��ا التنظيمية م��ع اأف�س��ل املمار�س��ات الدولية. بالإ�ساف��ة اإىل ذلك ال�س��تمرارية يف 
نهج انفتاح ال�س��وق املالية ال�س��عودية على العامل وتعزيز البيئة ال�س��تثمارية اجلاذبة للم�س��تثمرين الأجانب مبا ي�س��هم يف رفع كفاءة ال�س��وق 
ويزي��د م��ن تناف�س��يتها اإقليمي��ًا ودولي��ًا. و�سي�س��اهم هذا القرار اأي�س��ًا يف تعميق ال�س��وق املالية وتعزيز دورها يف تكوين روؤو���ض الأموال وتنويع 
املنتج��ات ال�س��تثمارية ل�س��رائح امل�س��تثمرين الأجان��ب. واإ�س��ارة اإىل الأم��ر امللك��ي الك��رمي رق��م )15016( وتاري��خ 1442/03/16ه�، ب�س��اأن 
تعلي��ق العم��ل ببع���ض اأح��كام م��واد نظ��ام ال�س��ركات ال�سادر باملر�س��وم امللك��ي رقم )م/3( وتاري��خ 1437/01/28ه�، واإ�س��ارًة اإىل التن�س��يق 
امل�س��رتك ب��ني هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ووزارة التج��ارة ت��ود، هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اإي�س��اح م�سم��ون م��ا ورد يف الأم��ر امللكي الك��رمي فيم��ا يتعلق 
بال�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة، حي��ث ت�سم��ن ا�س��تثناًء م��ن حك��م امل��ادة )اخلم�س��ني بع��د املائ��ة( من نظ��ام ال�س��ركات والذي ي�س��مل متديد 
امل��دة الت��ي يتع��ني عل��ى جمل���ض الإدارة دع��وة اجلمعي��ة العامة غ��ري العادية خالها م��ن علمه ببلوغ خ�س��ائر ال�س��ركة امل�س��اهمة ن�سف راأ���ض 
امل��ال املدف��وع، لت�سب��ح )�س��تني( يومًا، من تاريخ علم جمل���ض الإدارة باخل�س��ائر، وذلك ملدة )�س��نتني( من تاري��خ 1441/08/01ه�. ومتديد 
امل��دة الت��ي يتع��ني خاله��ا عقد اجتماع اجلمعي��ة العامة غري العادي��ة لت�سبح )مائة وثمانني( يومًا من تاريخ علم جمل���ض الإدارة باخل�س��ائر 
وذل��ك مل��دة )�س��نتني( م��ن تاري��خ 1441/08/01ه�. وُيعل��ق العم��ل بالفقرة )2( من املادة )اخلم�س��ني بعد املائ��ة( من نظام ال�س��ركات، ملدة 
)�س��نتني( من تاريخ 1441/08/01ه�، وعلى ال�س��ركات امل�س��اهمة عند بلوغ خ�س��ائرها املقدار املحدد يف الفقرة )1( من املادة )اخلم�س��ني 
بع��د املائ��ة( م��ن نظام ال�س��ركات الإف�ساح عن تطورات خ�س��ائرها ب�س��كل م�س��تمر وفق��ًا لل�سوابط الت��ي ت�سعها وزارة التجارة وهيئة ال�س��وق 
املالي��ة – كل فيم��ا يخ�س��ه، وذل��ك خ��ال م��دة تعلي��ق العمل بالفق��رة )2( من املادة امل�س��ار اإليه��ا، بالإ�سافة اإىل ا�س��تثناًء من حك��م الفقرة 
)1( من املادة )الثالثة والثاثني بعد املائة( ي�س��مح لل�س��ركات امل�س��اهمة باإعادة تعيني مراجع احل�س��ابات الذي بلغت مدة تعيينه )خم���ض( 
�س��نوات مت�سل��ة، مل��دة ل تزي��د عل��ى )�س��نتني( اإ�سافيت��ني، عل��ى اأن ل يتج��اوز جمموع م��دة تعيينه )�س��بع( �س��نوات مت�سلة ملكت��ب املراجعة، 
و)خم���ض( �س��نوات مت�سل��ة ل�س��ريك امل�س��رف عل��ى عملي��ة املراجع��ة، عل��ى اأن ينته��ي العمل به��ذا ال�س��تثناء بعد م�سي )�س��نتني( م��ن تاريخ 
1441/08/01ه���. كم��ا جت��در الإ�س��ارة ب��اأن الهيئة قام��ت بو�سع �سواب��ط تلزم ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة الت��ي بلغت خ�س��ائرها املرتاكمة 

50% فاأك��رث من راأ���ض املال بالإف�س��اح عن اآخر تطورات اخل�س��ائر املرتاكمة وذلك تنفيذًا لاأم��ر امللكي الكرمي.
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ويف �س��وريا، مت بن��اًء عل��ى ق��رار جمل���ض مفو�س��ي الهيئة رق��م 47/م تاري��خ 2020/03/24 اقت�سار تداول الأ�س��هم يف �س��وق دم�س��ق لاأوراق 
املالي��ة عل��ى ي��وم واحد فقط اأ�س��بوعيًا وهو ي��وم الثنني، وذلك بداية من يوم الثنني 2020/03/30، حتى اإ�س��عار اآخر.

اأم��ا يف هيئ��ة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية، اأ�س��درت الهيئة تعميما ملوؤ�س�س��ات القط��اع املايل غري امل�س��ريف اخلا�سعة ل�س��رافها، بخ�سو�ض 
الج��راءات الحرتازي��ة ملواجه��ة فريو���ض كورونا وذل��ك بناءا على املر�س��وم الرئا�س��ي ال�سادر عن فخامة الرئي���ض باإع��ان حالة الطوارىء 
ملواجهة فريو���ض كورونا يف دولة فل�س��طني، والتعليمات ال�سادرة عن دولة رئي���ض الوزراء ب�س��اأن التعامل مع الفريو���ض، وان�س��جاما مع احلالة 
الوطني��ة ال�س��ائدة. كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة �س��وق راأ���ض املال بتاري��خ 2020/03/16 قرارا ب�س��اأن متدي��د فرتة تق��دمي الإف�ساحات ع��ن البيانات 

املالي��ة املدقق��ة لع��ام 2019 لي�سب��ح يوم 2020/04/30، هو املوع��د النهائي لإف�ساح ال�س��ركات عن البيانات املالي��ة املدققة للعام 2019.

كما قرر جمل���ض اإدارة هيئة �س��وق راأ�ض املال الفل�س��طينية تعديل نظام الإف�ساح ال�ساري لدى بور�سة فل�سطني بهدف تعزيز قدرة امل�ستثمرين 
عل��ى اتخ��اذ قراراته��م ال�س��تثمارية ا�س��تنادا عل��ى معلوم��ات اأك��رث دق��ة و�س��فافية. وين���ض الق��رار على اإل��زام ال�س��ركات املدرج��ة مبراجعة 
اف�ساحه��ا للربيع��ني الأول والثال��ث م��ن قبل املدقق اخلارجي، والزامية ا�س��تخدام الإف�س��اح الإلكرتوين عند قيام ال�س��ركة بالإف�ساح املايل 
واملعلومات��ي، بالإ�ساف��ة اىل الف�س��اح باللغت��ني العربي��ة والجنليزي��ة وف��ق النم��وذج ال��ذي تعتم��ده البور�س��ة به��ذا ال�س��اأن. وت�سم��ن القرار 
�س��رورة تفعي��ل زاوي��ة خا�س��ة للتوا�س��ل م��ع جمهور امل�س��تثمرين عر املوق��ع اللكرتوين لدى كل �س��ركة. ووفق��ا للقرار يتوجب على ال�س��ركات 
الت��ي تتج��اوز خ�س��ائرها الرتاكمي��ة اأعل��ى م��ن 20% من راأ���ض مال ال�س��ركة اإرفاق حتلي��ل تف�سيل��ي لتلك اخل�س��ائر ومقدارها، ون�س��بتها اإىل 
راأ���ض امل��ال، والأ�س��باب الرئي�س��ة الت��ي اأدت اإىل بلوغ ه��ذه اخل�س��ائر، وتاريخها، والإجراءات التي �س��يتم اتخاذه��ا ملعاجلته��ا. ومينح القرار 
البور�س��ة �ساحي��ة اإ�ساف��ة عامات مميزة بجانب ا�س��م ال�س��ركة على �سا�س��ة الت��داول املعرو�سة على اأمام جمهور امل�س��تثمرين تفيد بن�س��بة 
اخل�س��ائر املرتاكمة لل�س��ركة، حيث �سي�س��ري اللون ال�سفر اىل اأن ال�س��ركة بلغت خ�س��ائرها الرتاكمية من راأ���ض املال ما بني 20% اىل %50، 

يف حني �سي�س��ري اللون الحمر اىل ال�س��ركات التي جتاوزت خ�س��ائرها الرتاكمية اأعلى من 50% من راأ���ض مالها.

ويف �س��لطنة ُعم��ان، دع��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال اجلمه��ور وجمي��ع املهتم��ني بحوكم��ة ال�س��ركات الت��ي متتل��ك احلكوم��ة فيه��ا ح�س�س��ا 
م��ن امل�س��تثمرين ومكات��ب تدقي��ق احل�س��ابات ومكات��ب ال�ست�س��ارات القانونية والرملاني��ني والأكادمييني للم�س��اركة يف اإب��داء مرئياتهم حول 
م�س��ودة امليثاق الذي مت اإعداده من قبل الهيئة ا�س��تنادا اىل املادة 20 من قانون ال�س��ركات التجارية ال�سادر باملر�س��وم ال�س��لطاين رقم 18 
لع��ام 2019 والت��ي تن���ض عل��ى اأنه "على الهيئ��ة و�سع املبادئ املنظم��ة للحوكمة، تلتزم بها �س��ركات ال�س��اهمة العامة وال�س��ركات التي متتلك 
احلكوم��ة فيه��ا ح�س�س��ا". وياأتي عر�ض امل�س��ودة على اجلمه��ور واملهتمني عر املوقع الإلكرتوين للهيئة وملدة اأ�س��بوعني يف اإطار املنهجية التي 
تتبعه��ا الهيئ��ة يف عر�ض م�س��ودات م�س��اريع القوانني واللوائح على اجلمهور بهدف ا�س��تطاع مرئياته��م وماحظاتهم قبل اعتمادها ب�س��كلها 
النهائ��ي؛ حتقيق��ا للم�س��اركة املجتمعي��ة والعم��ل عل��ى �سياغة املنظومة الت�س��ريعية املنظمة لقطاع �س��وق راأ���ض امل��ال والتاأمني بروؤية ت�س��اركية 
ت�سم��ن ال�س��تفادة م��ن اخلرات العلمية والعملية، ومبا يجعل هذه الت�س��ريعات مواكبة للممار�س��ات الف�سل��ى وتطلعات ذوي العاقة. وتنطلق 
اأهمي��ة ا�س��دار ميث��اق خا���ض حلوكم��ة ال�س��ركات اململوك��ة للحكوم��ة م��ن دور احلوكم��ة يف �سب��ط اإدارة ال�س��ركات مبا يربط م��ا بني اأهداف 
التنمي��ة امل�س��تدامة والغرا���ض الت��ي اأن�س��ئت هذه ال�س��ركات من اأجله��ا، و�سول اإىل تنمي��ة �س��املة واقت�ساد متني م�س��تدام، وذلك من خال 
حتقي��ق الت��وازن فيم��ا بني الأهداف القت�سادي��ة والجتماعية للدولة، وفيما بني الأهداف الفردية واجلماعية للمجتمع وت�س��جيع ال�س��تخدام 
الكف��وؤ للم��وارد الب�س��رية واملالي��ة والأ�س��ول املتاحة، والعم��ل على اإيجاد اإط��ار ينظم عمليات املحا�س��بة وامل�س��اءلة وتي�س��ريها لاأطراف ذات 
امل�سلحة. ويت�سمن امليثاق اأحد ع�س��ر مبداأ من مبادئ الإدارة الر�س��يدة، والتي يقوم مبداأها الأول على اأن الأ�سل يف ال�س��ركات التي متتلك 
احلكوم��ة فيه��ا ح�س�سا اأنها �س��ركات جتارية، ويجب اأن تعمل وفق الأ�س���ض التجاري��ة والقت�سادية وتخ�سع جلميع القوان��ني التي تنظم عمل 
ال�س��ركات التجاري��ة يف ال�س��لطنة، وج��اء املبداأ الثاين ليو�س��ح اأنه يجب اأن يكون لل�س��ركة احلكومية الإطار التنظيم��ي والقانوين الفعال، واأن 
يج��ري تطبيق��ه بحر���ض وعناي��ة، ووفق��ا ملب��داأ الثالث ف��اإن احلكوم��ة تعتر مالكا وم�س��اهما يف ال�س��ركة وله��ا اأن تت�سرف وفق ه��ذا املنطلق، 
كم��ا اأو�سح��ت املب��ادئ الأخ��رى تفا�سيل كثرية تتعلق بت�س��كيل جمل���ض الإدارة وم�س��وؤولياته واخت�سا�ساته وح��دود �ساحياته ، والإطار الذي 
ينظم عمليات امل�س��اءلة واملحا�س��بة لأع�ساء جمل���ض الإدارة، بالإ�سافة اإىل ميثاق ال�س��لوك املهني لأع�ساء جمل���ض الإدارة واملعاملة املت�ساوية 
للم�س��اهمني الآخري��ن غ��ري احلكوم��ة ف�سا عن بنود تنظيمي��ة تنظم تعامات الأطراف ذات العاقة والأطراف ذات امل�سلحة، وبنود اأخرى 
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حت��دد اأدوار و�ساحي��ات الإدارة التنفيذي��ة، واملبداأ الأخري جاء ليحدد امل�س��وؤولية الجتماعية لل�س��ركة.

واأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ق��رارا بتعدي��ل بع�ض اأح��كام لئحة تنظي��م املقا�سة والت�س��وية وذل��ك با�س��تبدال امل��ادة )44( املتعلقة 
بتحوي��ل اتفاقي��ات اإع��ادة ال�س��راء )REPO( عل��ى اأن تنح�س��ر التحوي��ات يف حتوي��ل ملكي��ة �س��ندات التنمي��ة احلكومي��ة اأو ال�سك��وك التي 
ت�سدره��ا احلكوم��ة اأو اأذون��ات اخلزان��ة اأو اأي منتج��ات اآخ��رى يقبله��ا البنك املرك��زي العماين، وذلك من واإىل ح�س��ابات البن��وك التجارية 
ونوافذها الإ�س��امية اأو البنوك الإ�س��امية وح�س��اب البنك املركزي العماين واخلا�سة باتفاقيات اإعادة ال�س��راء )REPO( على اأن ت�س��دد 
يف مقاب��ل ه��ذه التحوي��ات العمولة املقررة لل�س��ركة مببلغ وقدره )50( خم�س��ون ري��ال عمانيا، وتوؤخذ من مقدم الطلب ع��ن كل عملية. ياأتي 
ا�س��تبدال ه��ذه امل��ادة انطاق��ا من دور الهيئ��ة الت�س��ريعي والتنظيم��ي لقطاع �س��وق املال واجله��ات اخلا�سعة لرقابته��ا وتطوي��ر قوانينها مبا 
يخ��دم القت�س��اد الوطن��ي ويتواك��ب مع الأنظمة الت�س��ريعية على امل�س��توى الإقليمي والعاملي وي�س��هل عمل اجلهات، كما اأنه ي�س��هم يف تخفي�ض 
الر�س��وم املفرو�س��ة وبالت��ايل تعزي��ز عملي��ة الت��داول فيما بني البنوك، ؛ والذي من �س��اأنه ي�س��اهم يف دعم القطاع امل�س��ريف خ�سو�سا يف ظل 
الظ��روف الراهن��ة، وحتقي��ق ال�س��يولة النقدي��ة يف خمتلف اجله��ات املالية وامل�سرفي��ة. اجلدير بالذكر باأن املادة ال�س��ابقة كان��ت تن�ض على 
اأن ت�س��دد يف مقاب��ل ه��ذه التحوي��ات العمولة املقررة ل�س��ركة م�س��قط للمقا�سة والإيداع وهي ن�س��بة )0.00005( خم�س��ة م��ن مائة األف من 
القيمة ال�س��وقية لل�س��ندات املحولة وتوؤخذ من مقدم الطلب بحد اأق�سى )500( ريال عماين ، وعلى األ تقل عن )5( خم�س��ة ريالت عمانية 

عملية. كل  عن 

اأم��ا يف قط��ر، فق��د اأ�س��درت هيئ��ة قطر لاأ�س��واق املالية قواعد مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب، وذلك مبوج��ب القانون رقم )20( 
ل�س��نة 2019 باإ�س��دار قان��ون مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب ولئحت��ه التنفيذية ال�سادرة بقرار جمل���ض الوزراء رقم )41( ل�س��نة 
2019. كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالية عن موافقته��ا على تعديل قواع��د التعامل يف بور�سة قطر، وذل��ك فيما يتعلق ب�سانع ال�س��وق 

وم��زود ال�س��يولة والإف�س��اح عن البيانات املالية وغري املالية لل�س��ركات املدرجة يف البور�سة من خ��ال النظام الإلكرتوين املوحد لاإف�ساح. 
وتاأت��ي ه��ذه التعدي��ات فيم��ا يتعل��ق ب�سان��ع ال�س��وق وم��زود ال�س��يولة لتتوافق م��ع قواعد مزود ال�س��يولة الت��ي �س��بق للهيئ��ة اإ�سدارها يف وقت 
�س��ابق. وفيم��ا يتعل��ق باإف�ساح��ات ال�س��ركات املدرج��ة يف بور�س��ة قطر من خ��ال النظام الإلكرتوين املوح��د لذلك، اأكدت الهيئ��ة اأن النظام 
يه��دف اإىل ت�س��هيل عملي��ات الإف�س��اح ع��ن البيانات املالية وغ��ري املالية املطلوبة من ال�س��ركات املدرجة يف بور�س��ة قطر )جهات الإ�سدار(، 
بكف��اءة ومرون��ة اأك��ر. واأعرب��ت الهيئ��ة عن ثقتها باأن ا�س��تخدام النظام اجلدي��د لاإف�ساح، من �س��اأنه اأن يوفر املعلومات يف ال�س��كل والوقت 
املنا�س��بني، الأم��ر ال��ذي �س��وف ي��وؤدي اإىل تطور يف ج��ودة الإف�ساح يف بور�س��ة قطر. ويف ظل حر���ض الهيئة الدائ��م على مواكبة م�س��تجدات 
البيئ��ة القانوني��ة املنظم��ة لن�س��اطها وجمال عمله��ا واخت�سا�ساته��ا، تعمل الهيئة با�س��تمرار على و�سع الت�س��ريعات القانوني��ة وحتديثها. حيث 
قامــت بتعدي��ل بع���ض اأح��كام قواع��د اإدراج وح��دات ال�سناديق، واقرار انعق��اد جلنة املحا�س��بة بالهيئ��ة بوا�س��طة تقنيات الت�س��ال احلديثة، 

واإ�س��دار نظ��ام ط��رح واإدراج الأوراق املالية يف الأ�س��واق املالية، اإ�سافة اإىل اإ�سدار ال�سوابط اخلا�سة ل�س��راء ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة 
لأ�س��همها لغاي��ة برام��ج حتفي��ز املوظف��ني، واعداد م�س��روع حتديث نظ��ام ط��رح واإدراج الأوراق املالية ، وم�س��روع حت�س��ني وتطوير اإجراءات 

الكتتاب��ات والطروحات الأولية.

ويف الكوي��ت، اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ق��رارًا ب�س��اأن تعديل بع���ض اأحكام كل م��ن الائح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن 
اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وقواعد بور�سة الكويت، كما اأ�سدرت الهيئة قرارًا خا�سًا ب�س��اأن تنظيم اإدراج �س��ركة 
بور�س��ة الكوي��ت ل��اأوراق املالية يف البور�سة. وتاأت��ي هذه القرارات بهدف توفري الإط��ار التنظيمي والرقابي الازم للتعامل مع حالة �س��ركة 
بور�سة الكويت لاأوراق املالية ب�سفتها �س��ركة مدرجة وجهة م�س��رفة على ال�س��ركات املدرجة يف الوقت ذاته اأو ما يعرف به عامليًا مب�سطلح 
)Self-listed Exchange(، كم��ا ته��دف الهيئ��ة م��ن هذه الق��رارات اإىل �سمان حتقيق ا�س��تقالية البور�سة �س��واء من خال اإنف��اذ الهيئة 
لبع���ض متطلب��ات الإدراج عل��ى البور�س��ة ب�س��كل مبا�س��ر وم�س��تمر، اأو من خال و�سع الأ�س���ض الت��ي من �س��اأنها �سمان اأداء البور�س��ة ملهامها 
عل��ى ذاته��ا ك�س��ركة مدرجة، وع��دم وقوعها يف حالت تعار�ض امل�سالح التي ق��د تنتج عن هذه احلالة. وتتطرق هذه القرارات اإىل اإجراءات 
طلب اإدراج �س��ركة البور�سة، بحيث يتم تقدميه ب�س��كل مبا�س��ر -من خال م�ست�س��ار الإدراج- اإىل هيئة اأ�س��واق املال للنظر فيه ا�س��تثناًء من 
الإج��راء العتي��ادي وال��ذي مبوجبه يتم ا�س��تام تو�سية البور�سة ب�س��اأن طلب��ات الإدراج، كما يلزم القرار ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة بوقف 
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عملي��ات نق��ل امللكي��ة اعتب��ارًا م��ن تاري��خ التق��دم بطل��ب الإدراج حتى ي��وم الإدراج، وذلك للتثبت من �س��روط احل��د الأدنى لعدد امل�س��اهمني 
وفق��ًا للف�س��ل ال�س��ابع م��ن قواع��د �س��ركة بور�سة الكوي��ت. كما ن�س��ت القرارات عل��ى اللتزامات امل�س��تمرة الت��ي تنطبق على �س��ركة بور�سة 
الكوي��ت )ك�س��ركة مدرج��ة( يف البور�س��ة وتزويدها للهيئة بالإج��راءات والتدابري الكفيلة مبنع قي��ام حالت تعار�ض امل�سالح ب�سفتها �س��ركة 
مدرجة وذلك ل�سمان عدم تاأثريها على ا�س��تقالية البور�سة يف اأداء املهام والأن�س��طة التي متار�س��ها كبور�سة مرخ�ض لها من قبل الهيئة، 
وتناول��ت الق��رارات بع���ض اجلوانب التي �ست�س��رف عليها الهيئة يف التاأكد من ا�س��تيفاء البور�سة لقواعدها. وجتدر الإ�س��ارة اأن الهيئة قامت 
مبخاطب��ة �س��ركة بور�س��ة الكوي��ت ب�س��اأن الق��رار اخلا�ض امل�س��ار اإلي��ه اأعاه كونه��ا هي اجله��ة الوحيدة املعني��ة بتطبيق��ه. وقد قام��ت الهيئة 
بالتوا�س��ل م��ع بع���ض هيئ��ات الأوراق املالية لأ�س��واق متقدمة ونا�س��ئة والت��ي لديها ح��الت مماثلة، للوقوف عل��ى جتربته��م الرقابية يف بع�ض 
اجلوان��ب املت�سل��ة ب��اإدراج البور�س��ات، كم��ا قام��ت الهيئ��ة با�س��تطاع راأي �س��ركة بور�سة الكويت ب�س��اأن ه��ذا املو�سوع والأخ��ذ ببع�ض ما مت 
تزوي��ده للهيئ��ة م��ن اآراء قب��ل اإ�س��دار الهيئ��ة لقراراته��ا به��ذا ال�س��اأن.  وتاأتي هذه اخلط��وة الهام��ة يف تنظي��م اإدراج البور�سة، بع��د النجاح 
ال��ذي حققت��ه الهيئ��ة يف خ�سخ�س��ة �س��وق الكويت لاأوراق املالية، وا�س��تمرارًا جلهودها يف خلق �س��وق ج��اذب لإدراجات نوعية مبا يتما�س��ى 
م��ع تطلع��ات امل�س��تثمرين مبختل��ف فئاته��م، وا�س��تكماًل لدف��ع عجل��ة تطوير �س��وق امل��ال الكويت��ي والتي مت تتويجه��ا موؤخ��رًا بالرتقية يف كرى 

..S&P DJ و FTSE Russell و MSCI املوؤ�س��رات العاملية مثل

كم��ا اأ�س��درت هيئة اأ�س��واق املال القرار رقم )58( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تعدي��ل بع�ض اأحكام الائح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010، 
والذي ي�س��مل تعديل كل من: الكتاب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالية والأ�س��خا�ض امل�س��جلون( والكتاب احلادي ع�س��ر )التعامل يف الأوراق 
املالي��ة( والكت��اب الث��اين ع�س��ر )قواع��د الإدراج( من الائح��ة التنفيذية.  فق��د ورد يف القرار املذكور اأع��اه اأحد اأهم التغي��ريات املرتبطة 
بتعدي��ل اأح��كام الائح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وهو -تعدي��ل امللحق رقم )1( "تقييم الأ�س��ول العقارية" من الكتاب احلادي 
ع�س��ر )التعامل يف الأوراق املالية(، ومت اإ�سافة املادة )6-1-2( للف�سل الثاين )مراجعة ح�س��ابات الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم ونظام الرقابة 
ال�س��رعية لاأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م بالعم��ل وف��ق اأح��كام ال�س��ريعة الإ�س��امية( يف الكت��اب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالية والأ�س��خا�ض 
امل�س��جلون( وامل��ادة )1-13-1( للف�س��ل الأول )اأح��كام عام��ة ونط��اق التطبي��ق( يف الكت��اب الث��اين ع�س��ر)قواعد الإدراج( م��ن الائح��ة 
التنفيذي��ة، للتاأكي��د عل��ى �س��رورة قي��ام الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم وال�س��ركات املدرجة باتباع الآلي��ة الواردة يف اأحكام الكتاب احلادي ع�س��ر 
)التعام��ل يف الأوراق املالي��ة( ب�س��اأن تقيي��م الأ�سول العقارية.  وقد تخلل اإعداد التعدي��ات على تعليمات تقييم الأ�س��ول العقارية العديد من 
اخلط��وات، والت��ي متثل��ت يف ر�سد ودرا�س��ة عقبات التزام ال�س��ركات يف التعليمات، حيث نتج عنها اإعداد م�س��ودة تعدي��ات اأولية مت عر�سها 
عل��ى مراقب��ي احل�س��ابات امل�س��جلني يف الهيئ��ة )ا�س��تطاع اآراء( لأخ��ذ ماحظاتهم، وذل��ك قبل اإ�س��دار التعديات عل��ى التعليمات ب�س��كلها 
النهائي. واأخريًا جتدر الإ�س��ارة اإىل �سرورة التزام ال�س��ركات املدرجة والأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم مبا جاء يف القرار رقم )58( ل�سنة 2020 

ابت��داء من اأع��داد البيانات املالية املنتهية يف 31 دي�س��مر 2020.

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الق��رار رق��م )68( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تعديل بع���ض اأح��كام الائح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعدياتهما، والذي ي�س��مل تعديل الكتاب احلادي ع�س��ر )التعامل يف الأوراق 
املالي��ة( م��ن الائح��ة امل�س��ار اإليه��ا. وق��د اأ�س��اف الق��رار املذك��ور اأع��اه امللحق رقم )19( "�س��روط واإج��راءات اإ�س��دار نظام خيار �س��راء 
الأ�س��هم للموظف��ني" للكت��اب احل��ادي ع�س��ر )التعام��ل يف الأوراق املالية(، وذل��ك �س��عيًا لتحقيق الأهداف ال�س��رتاتيجية واجلهود امل�س��تمرة 
للهيئ��ة املتمثل��ة بتطوي��ر كف��اءة البنية الت�س��ريعية لأ�س��واق املال وتعزيز كفاءة ال�س��وق املايل، ويف اإط��ار النهج الذي تتبن��اه الهيئة يف التوا�سل 
والتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة، وحر�ض الهيئة على ا�س��تيعاب وجهات النظر والقرتاحات املقدمة من قب��ل املتعاملني واجلهات ذات العاقة 
يف املنظومة القت�سادية لل�س��وق الكويتي، فقد مت عر�ض م�س��ودة القرار ل�س��تطاع راأي اجلهات اخلارجية )Exposure Draft( ل�س��تيعاب 
املاحظات والقرتاحات، وذلك قبل اإ�سداره ب�س��كله النهائي. كما اأ�سدرت هيئة اأ�س��واق املال القرار رقم )69( ل�س��نة 2020، ب�س��اأن تعديل 
بع���ض اأح��كام الائح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010، ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعدياتهما، 
وال��ذي ي�س��مل تعدي��ل كل م��ن الكت��اب الأول )التعريف��ات(، والكت��اب الثال��ث ع�س��ر )اأنظم��ة ال�س��تثمار اجلماع��ي(، والكتاب احلادي ع�س��ر 
)التعام��ل يف الأوراق املالي��ة( م��ن الائح��ة التنفيذية. وياأتي هذا القرار ليخلق بيئة ت�س��ريعية مطورة لأحكام ت�س��ويق وحدات نظام ا�س��تثمار 
جماع��ي موؤ�س���ض خ��ارج دول��ة الكوي��ت بعد �سل�س��لة م��ن الدرا�س��ات واملراجع��ات للت�س��ريعات القائمة واإج��راء التحديث��ات الازم��ة عليها مبا 
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يراع��ي التغي��ري امل�س��تمر يف الهي��اكل والكيانات ال�س��تثمارية لدى اجله��ات الرقابية اخلارجية على نحو مرن يتما�س��ى مع جمي��ع �سور اأنظمة 
ال�س��تثمار اجلماعي ب�س��تى اأنواعها واأ�س��كالها املتعددة. بالإ�سافة اىل ذلك فاإن القواعد اجلديدة اأتت لتتما�س��ى مع اأف�سل الأ�س���ض واملعايري 
العاملي��ة والت��ي نه��دف من خالها اإىل تطوير �س��وق املال الكويت��ي وبيئة الأعمال القت�سادية يف الدول��ة مع توفري حماية اأك��رث للمتعاملني فيه 

جتاه املمار�س��ات اخلاطئة.

وقامت هيئة اأ�س��واق املال باإ�سدار القرار رقم )70( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تعديل واإ�سافة ر�س��م اإىل جدول الر�سوم ال�سادر بالقرار رقم )9( 
ل�س��نة 2016، حي��ث مت اإع��ادة هيكل��ة الر�س��م املقرر يف �س��وء التعديات التي مت اإجراوؤه��ا وفقًا للقواع��د اجلديدة وم�س��توى التنظيم ودرجة 
الرقاب��ة النا�س��ئة عنه��ا ليك��ون اعتب��ار حجم وقيمة الطرح يف دولة الكويت من املقايي���ض ال�س��تدللية الت��ي يبنى عليها الر�س��م املقرر، بحيث 
كلم��ا زاد ع��دد الفئ��ة امل�س��تهدفة والأم��وال املجمع��ة كلم��ا زادت املخاطر التجاري��ة واملالية وبالت��ايل يرتفع مع ذلك الر�س��م تدريجي��ًا، ف�سُا 
ع��ن ادراج اأحكام��ًا تنظيمي��ة وا�سح��ة يقوم مبوجبها امل�س��وق مبهام ذات م�س��ئولية اأكر من ال�س��ابق وبالطريق��ة التي ت�سمن �س��امة عمليات 
الت�س��ويق ب�س��كل ع��ام. كما اأ�سدرت هيئة اأ�س��واق املال القرار رقم )72( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تعديل بع���ض اأحكام الائح��ة التنفيذية للقانون 
رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعدياتهما، والذي ي�س��مل تعديل الكتاب احلادي ع�س��ر 
)التعام��ل يف الأوراق املالي��ة( م��ن الائح��ة التنفيذي��ة، حيث ورد يف الق��رار املذكور اأعاه، اإ�ساف��ة امللحق رقم )20( "منوذج عقد تاأ�سي���ض 
�س��ركة ذات غر�ض خا�ض" للكتاب احلادي ع�س��ر )التعامل يف الأوراق املالية(لأحكام الائحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010، وذلك 
�س��عيًا لتحقيق الأهداف ال�س��رتاتيجية واجلهود امل�س��تمرة للهيئة املتمثلة بتطوير كفاءة البنية الت�س��ريعية لأ�س��واق املال وتعزيز كفاءة ال�س��وق 
املايل من خال ت�س��جيع وا�س��تقطاب ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات لتاأ�سي�ض �سركات ذات غر�ض خا�ض يف دولة الكويت بهدف اإ�سدار اأدوات الدين 

م��ن خ��ال هيكل ال�سكوك و ال�س��ندات املدعومة باملوج��ودات و عمليات التوريق . 

ويف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة، عق��دت الهيئة اجتم��اع ا�ست�س��اري ملجموعة من اخلراء يف جمالت ال�س��تدامة وم�س��وؤولني من 
وزارة البيئ��ة وممثل��ي املنظم��ات الدولي��ة والإقليمي��ة املعني��ة ب�س��ئون البيئ��ة، لبح��ث روؤي��ة الهيئ��ة يف و�س��ع ت�سني��ف للم�س��روعات اخل�س��راء

Green projects taxonomy  متهي��دًا لو�س��ع دلي��ل لإ�س��دار ال�س��ندات اخل�س��راء يف م�س��ر، ي�س��ع اأم��ام امل�س��تثمرين املحلي��ني والدوليني 

كاف��ة التفا�سي��ل املتعلق��ة بخطوات اإ�سدار ال�س��ندات اخل�س��راء والتعريفات املتعلق��ة بها. ويبنى  مقرتح الهيئة لإن�س��اء ت�سنيف للم�س��روعات 
اخل�سراء اأ�سا���ض م�س��رتك بني الدولة وامل�س��تثمر يف املفاهيم والفر�ض ال�س��تثمارية يف نطاق القت�ساد الأخ�سر، بالإ�سافة اإىل تي�سري جذب 
املوؤ�س�س��ات املالية العاملية التي ت�س��تهدف تلك النوعية من امل�س��روعات اخل�سراء مبا ُي�س��رع اخلطى لنمو �س��وق ال�سندات اخل�سراء يف م�سر. 
وتعت��ر ال�س��ندات اخل�س��راء اأح��د اأدوات التموي��ل املتاح��ة للحكومات وال�س��ركات والتي ت�س��تخدم ح�سيلته��ا يف متويل امل�س��روعات ال�سديقة 
للبيئ��ة ويلت��زم امل�س��در بالوف��اء بقيم��ة ال�س��ندات والعائ��د امل�س��تحق عليه��ا، وتعد اأدوات متويل م�س��روطة باح��رتام معايري بيئي��ة وتهدف اإىل 
ا�س��تعمال الطاق��ات النظيف��ة والتخفي��ف م��ن العوام��ل التي ت�س��اهم يف ارتف��اع درجة ح��رارة الأر�ض. ومن اأه��م امل�س��روعات اخل�سراء التي 
ت�س��تهدفها ال�س��ندات اخل�سراء م�س��روعات الطاقة اجلديدة واملتجددة، وم�س��روعات التكيف مع التغريات املناخية، وم�س��روعات ا�س��تخدام 
الطاقة بكفاءة، وم�س��روعات التحكم يف التلوث ومنعه، وم�س��روعات املباين اخل�سراء وم�س��روعات و�س��ائل النقل النظيفة مثل و�س��ائل النقل 

با�س��تخدام الكهرباء. 

كما اأ�سدر رئي���ض هيئة الرقابة املالية القرار رقم ) 1652( ل�س��نة 2019 بت�س��كيل جلنة تاأ�سي�س��ية لل�س��ري فى اإجراءات اإنتخاب اأول جمل���ض 
اإدارة لاحت��اد امل�س��ري للتاجري التمويلى برئا�س��ة ال�س��يد رئي���ض اجلمعية امل�سري��ة للتاأجري التمويلى وع�سوية اأربعة من م�س��وؤويل و ا�سحاب 
اخل��رة الفني��ة والقانوني��ة بال�س��ركات احلا�سل��ة عل��ى ترخي���ض م��ن الهيئة ملزاول��ة ن�س��اط التاأجري التمويل��ى . والقرار رقم )1653( ل�س��نة 
2019 بت�س��كيل جلن��ة تاأ�سي�س��ية لل�س��ري ف��ى اإجراءات اإنتخاب اأول جمل���ض اإدارة لاحتاد امل�سري للتخ�سيم برئا�س��ة ال�س��يد رئي���ض اجلمعية 

امل�سري��ة للتخ�سي��م ،وع�سوي��ة ثاث��ة م��ن م�س��وؤويل ال�س��ركات احلا�سل��ة عل��ى ترخي���ض م��ن الهيئ��ة ملزول��ة ن�س��اط التخ�سي��م وفق��ا لقانون 
التاأج��ري التمويل��ى والتخ�سي��م ال�س��ادر بالقانون رقم 176 ل�س��نة 2018 بجانب ممثل ن�س��ائى من ا�سح��اب اخلرة الفنية. 

واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة عل��ى اج��راء تعديل يف قواع��د قيد و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة امل�سرية به��دف حتقيق املزي��د من احلماية 
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حلق��وق الأقلي��ة م��ن امل�س��اهمني. يه��دف التعدي��ل لإج��راء مزي��د م��ن الإ�ساح��ات �ستنعك���ض بالإيجاب عل��ى حت�س��ني ترتيب مرك��ز م�سر يف 
 ) Doing Business Report ( موؤ�س��ر حماي��ة �سغ��ار امل�س��اهمني بتقرير ممار�س��ة اأن�س��طة الأعم��ال ال�سادر ع��ن جمموعة البنك ال��دوىل
وذل��ك باإ�ساف��ة م��ادة جدي��دة تت�سمن وجوب قيام اأع�ساء جمل���ض اإدارة ال�س��ركة والداخليني واملوؤ�س�س��ني وامل�س��اهمني الرئي�س��يني وكل مدير 
م��ن مدي��ري ال�س��ركة واملجموع��ات املرتبطة به��م اإذا كانت لهم م�سلح��ة تتعار�ض مع م�سلحة ال�س��ركة يف عملية تعر�ض على جمل���ض الإدارة 
لإقراره��ا ، بالإف�س��اح ع��ن كاف��ة املعلومات والبيان��ات اجلوهرية التي تتعل��ق بوجود حالة تعار���ض امل�سالح املذكورة مع ال�س��ركة، ف�سا عن 

عدم ال�س��رتاك يف الت�سويت اإذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من جمل���ض اإدارة ال�س��ركة. 

وواف��ق جمل���ض اإدارة هيئ��ة الرقاب��ة املالية عل��ى اإجراء تعديات يف قواعد قيد و�س��طب الأوراق املالية بالبور�سة مبا ي�س��اهم يف حماية حقوق 
امل�س��اهمني بال�س��ركات -وتتفق مع اأف�سل املمار�س��ات الدولية يف هذا ال�س��اأن. وياأتي اإدخال هذه التعديات يف �سوء ممار�س��ة الهيئة لدورها 
الرقاب��ي حلماي��ة حق��وق املتعامل��ني ع��ر املتابعة الدوؤوب��ة لامتثال لقواعد قيد و�س��طب ال�س��ركات بالبور�س��ة امل�سرية ومي��ا ي�سمن اللتزام 
باأف�س��ل املمار�س��ات لقواع��د القي��د، بالإ�ساف��ة ملتابع��ة الق��رارات ال�س��تثمارية لل�س��ركات املقي��دة بالبور�سة م��ن خال دور ه��ا الرقابي على 
اأ�س��واق الت��داول، لتخ��اذ م��ا يل��زم من اإج��راءات حلماي��ة حقوق امل�س��اهمني. وتع��د قواعد قي��د و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية 
الإط��ار القان��وين املنظ��م ل�سواب��ط واإجراءات قيد وا�س��تمرار قيد و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة، اإعماًل لأح��كام املادة )16( من قانون 
�س��وق راأ���ض املال اإذ ت�سطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور املتعلقة بال�س��ركات واجلهات الراغبة يف قيد اأوراقها املالية بالبور�سة، �س��واء 
كان��ت م�سري��ة اأو اأجنبي��ة، ابت��داًء م��ن اإي�ساح ال�س��روط املتطلب��ة لقيد الأوراق املالي��ة لهذه ال�س��ركات واجلهات والإج��راءات واجبة التباع 
يف ه��ذا ال�س��اأن، و�س��روط الت�س��جيل ل��دى الهيئ��ة م��رورًا بالن���ض عل��ى بع���ض اللتزامات الواقع��ة عل��ى عاتقها اإبان ف��رتة قيده��ا بالبور�سة، 
والت��ي ياأت��ي عل��ى راأ�س��ها، الإف�ساحات التي يج��ب عليها اللتزام به��ا، ومتطلبات احلوكمة وحماي��ة حقوق الأقلية، وكذا اأح��كام التعامل على 
اأ�س��هم اخلزين��ة، و�سواب��ط تعديل راأ���ض امل��ال، انتهاًء بتحديد حالت و�سوابط �س��طب الأوراق املالية لل�س��ركة، �س��واء كان ال�س��طب اختياري 

اإجباري. اأم 

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة عل��ى م�س��روع لإجراء تعدي��ل يف بع�ض اأحكام الائح��ة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���ض املال واملرتبطة بن�س��اط 
كل م��ن �سنادي��ق ال�س��تثمار العق��اري و�سناديق امللكية اخلا�سة مبا ي�س��مح مبزيد من املرونة يف تنفيذ �سيا�س��اتها ال�س��تثمارية بهدف تي�س��ري 
مزاول��ة الن�س��اط، وذل��ك ع��ر التغلب على بع�ض الإ�س��كاليات الت��ي ر�سدتها املمار�س��ة العملي��ة لتلك النوعي��ة من �سناديق ال�س��تثمار، ومتت 
مناق�س��تها خ��ال جل�س��ات احل��وار املجتمع��ي الذي اأدارت��ه الرقابة املالية م��ع ممثلي ال�سنادي��ق. ويعد �سن��دوق امللكية اخلا�س��ة هو �سندوق 
ا�س��تثمار مبا�س��ر مغل��ق ي�س��تثمر اأموال��ه يف �س��راء اأوراق مالي��ة مقي��دة وغري مقيدة يف البور�سة وله مزاولة ن�س��اط راأ���ض امل��ال املخاطر ويتم 
ط��رح وثائق��ه ويج��وز قيده يف بور�سة الأوراق املالية. كما وافق جمل���ض اإدارة الهيئة على تعديل الأحكام املنظمة للتعامل على اأ�س��هم اخلزينة 
م��ن خ��ال ال�س��ركات املقي��دة بالبور�سة والواردة بامل��ادة رقم 51 من قواعد القيد بال�س��تثناء من مدة الأخطار امل�س��بق والت��ي كانت مقرره 
بثاثة اأيام عمل على الأقل قبل املوعد املقرتح للتنفيذ. كما اأ�سدرت الهيئة اإجراءات ا�س��تثنائية ب�سفة موؤقته ت�س��مح لل�س��ركات امل�س��ار اليها 
باإخط��ار البور�س��ة يف ذات الي��وم املق��رتح للتنفيذ ل�س��راء اأ�س��هم خزينة من خال ال�س��وق املفتوح وب�س��عر الورقة املالية خال جل�س��ة التداول 

وعلى األ تتجاوز الكمية املطلوب �س��رائها للن�س��بة املقررة قانونا وهي 10% من اأ�س��هم ال�س��ركة. 

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة عل��ى اأن يت�سم��ن ت�س��كيل جمال���ض اإدارة الحت��ادات العامل��ة يف جمال الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية على 
عن�س��را ن�س��ائيا واح��دا على الأقل . وقال رئي���ض الهيئة اأن��ه حري�ض على ان تكون قرارات الرقابة متفقة مع م�س��ار التنمية امل�س��تدامة لروؤية 
م�سر 2030، وكا�س��فه ملدى التزام الرقيب على اخلدمات املالية غري امل�سرفية بتحقيق اأهداف التنمية امل�س��تدامة ال�س��بعة ع�س��ر واملعروفة 
ر�س��ميا باإ�س��م اجن��دة التنمي��ة امل�س��تدامة 2030، م��ع و�س��ع اأولوي��ة لاأهداف اخلم�س��ة املتف��ق عليه��ا يف مب��ادرة البور�سات امل�س��تدامة وهي 
امل�س��اواة بني اجلن�س��ني، العمل الائق ومنو القت�ساد، والعمل املناخي، وال�س��تهاك والإنتاج امل�س��ئولن وعقد ال�س��راكات ونوه رئي���ض الهيئة 
اأن حتقي��ق امل�س��اواة ب��ني امل��راأة والرجل يف جميع احلق��وق املدنية وال�سيا�س��ية والقت�سادي��ة والجتماعي��ة والثقافية تكلف��ه الدولة يف وفقا ملا 
ن�س��ت علي��ة امل��ادة احلادي��ة ع�س��ر من الد�س��تور امل�سرى لع��ام 2014 ، وتكفل الدول��ة لها احلق فى ت��وىل الوظائف العام��ة ووظائف الإدارة 
العلي��ا . واأعل��ن رئي���ض الهيئ��ة ع��ن موافقة جمل���ض الإدارة على مّد املهل��ة املمنوحة لل�س��ركات املقيد له��ا اأوراق مالية بالبور�س��ة امل�سرية ومل 



31 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية30 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تق��م باإمت��ام اإج��راءات تنفي��ذ الطرح وفقا" لن���ض الفقرة الثالثة من املادة رقم )1 مك��رر( من قواعد قيد و�س��طب الأوراق املالية بالبور�سة 
امل�سري��ة مل��دة ت�س��عة اأ�س��هر اأخرى تنتهي يف 31 دي�س��مر 2020، وعل��ى اأن تلتزم تلك ال�س��ركات مبوافاة البور�سة امل�سري��ة يف موعد اأق�ساه 

30 ماي��و 2020 بخط��ة زمني��ة تت�سمن ما �س��تتخذه من اإج��راءات لتنفيذ الطرح وموافق��ة اإدارة البور�سة عليها. 

اإجتمع��ت اللجن��ة العلي��ا "ملراجع��ة معاي��ري املحا�س��بة امل�سري��ة واملعايري امل�سري��ة والفح�ض املحدود ومه��ام التاأكد الأخرى “ وامل�س��كلة بقرار 
رئي���ض جمل���ض الوزراء رقم 909 ل�س��نة 2011 بهدف درا�س��ة تاأثريات القرار الوزاري رقم 69 ل�س��نة 2019 وال�سادر بغر�ض اإجراء اإ�سافة 
وتعدي��ل لبع���ض معاي��ري املحا�س��بة امل�سري��ة املقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية العام احلايل 2020. وياأتي ذلك نظرا لظروف تف�س��ى فريو���ض 
كورون��ا اجلدي��د وم��ا لزم ذلك من اآث��ار اقت�سادية ومالي��ة مرتبطة به، ف�سا عن اأن تطبي��ق اإجراءات الوقاية ومواجهة انت�س��اره من فر�ض 
قي��ود عل��ى تواج��د املوارد الب�س��رية ف��ى ال�س��ركات بكامل طاقته��ا ب�سف��ة منتظمة، فق��د وافقت اللجن��ة على تاأجي��ل تطبيق معايري املحا�س��بة 
امل�سري��ة اجلدي��دة والتعدي��ات امل�ساحب��ة له��ا وال�س��ادرة بالقرار رقم 69 عل��ى القوائم املالية الدوري��ة التى �س��ت�سدر خال عام، على ان 

تق��وم ال�س��ركات بتطبي��ق هذه املعايري وهذه التعدي��ات على القوائم املالية ال�س��نوية لهذه ال�س��ركات بنهاية 2020. 

ووافق جمل���ض اإدارة الهيئة على اإجراء تعديل على قواعد قيد و�س��طب الأوراق املالية باإ�سافة بند جديد لل�س��روط العامة لقيد الأوراق املالية 
بج��داول البور�س��ة يق�س��ى بالف�سل بني وظيفة رئي���ض جمل���ض الإدارة ووظيفة الع�سو املنتدب )الرئي���ض التنفيذي( لل�س��ركة، وذلك ا�س��تنادا 
لأف�س��ل التج��ارب واملمار�س��ات العاملي��ة فى تطبي��ق قواعد حوكمة ال�س��ركات التى مت مناق�س��تها بورقة عم��ل قدمها مرك��ز املديرين امل�سرى.  
و�سدر قرار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم ) 47 ( ل�س��نه 2020 فى اطار تطبيق اف�سل قواعد ومبادئ احلوكمة على ال�س��ركات املقيدة من خال 
َف�س��ل الوظيف��ة التنفيذي��ة الت��ى يتوله��ا الع�س��و املنت��دب اأو الرئي���ض التنفيذى لل�س��ركة، واإبعاده��ا متاما ع��ن الوظيفة الإ�س��رافية والرقابية 
الت��ى يتوله��ا رئي���ض جمل���ض ادارة ال�س��ركة مع اأع�ساء جمل���ض الإدارة غ��ري التنفيذيني -مبا فيهم امل�س��تقلني- مما ي�س��اعد عل��ى تقييم اأداء 
الأدارة التنفيذي��ة ب�س��كل مو�سوع��ي بع��د الف�س��ل بني الوظيف��ة الرقابي��ة والوظيفة التنفيذي��ة، وكذلك جتنب الرتكيز عل��ى الأهداف ق�سرية 
الأج��ل لتحقي��ق مناف��ع �س��ريعة ل��اإدارة التنفيذية دون النظر اىل الأه��داف طويلة الأجل التى تهم كافة امل�س��اهمني. واأكد رئي���ض الهيئة على 
اأن تطبي��ق الف�س��ل ب��ني الوظيفت��ني واملعم��ول ب��ه وفق��ا لأف�سل املمار�س��ات الدولية كم��ا ن�ض علي��ه قرار املجل���ض رقم 47 ل�س��نه 2020 يحقق 
مزاي��ا عدي��دة لل�س��ركة بداي��ة من حت�س��ني بيئة الرقابة فى ال�س��ركة واحلد من املمار�س��ات ال�سارة وجتن��ب تعار�ض امل�سال��ح، والرتكيز على 
الأه��داف طويل��ة الأج��ل التى تخدم م�سالح جميع م�س��اهمي ال�س��ركة. ف�سا عم��ا ت�سمنته منهجية البنك الدوىل ف��ى اعداد تقريرها "مناخ 
ممار�س��ة الأعم��ال Doing Business Report " م��ن حتمي��ة الف�سل بني من�سبى رئي���ض جمل���ض الإدارة غري املتفرغ والرئي���ض التنفيذي اأو 
الع�س��و املنت��دب مبوؤ�س��ر نظ��ام امللكي��ة والإدارة اأَحد املوؤ�س��رات الفرعية املكونة ملوؤ�س��ر حماي��ة الأقلية من امل�س��تثمرين )امل�س��اهمني( واملتعلق 
بال�س��ركات امل�س��اهمة املقي��د له��ا اوراق مالي��ة ف��ى البور�سة. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن ال�س��ركات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة فى الأن�س��طة املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة تلت��زم بتطبي��ق القواعد التنفيذية حلوكمة ال�س��ركات مبوجب قرارات �سادرة عن جمل���ض ادارة الهيئ��ة ومن بينها عدم جواز 
اجلمع بني وظيفة رئي���ض جمل���ض الأدارة ووظيفة الع�سو املندب او الرئي���ض التنفيذى لل�س��ركة كما فى ن�س��اط �س��وق را���ض املال حيث تبا�س��ر 
ال�س��ركات العدي��د م��ن الأن�س��طة املن�سو���ض عليه��ا مبقت�س��ى القان��ون رقم 95 ل�س��نة 1992، كم��ا تطبق اأكرث من 85% من �س��ركات ان�س��طة 
التاأج��ري التمويل��ى، والتموي��ل العق��ارى، والتخ�سي��م، والتموي��ل متناه��ى ال�سغ��ر، قواع��د احلوكم��ة و�س��رياعى تطبيقه��ا على ال�س��ركات التى 
�س��ريخ�ض له��ا مبزاول��ة ن�س��اط التموي��ل ال�س��تهاكي.  وتع��د قواع��د القيد و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية هي الإط��ار القانوين 
املنظ��م ل�سواب��ط واإج��راءات قيد وا�س��تمرار قيد و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة، اإعماًل لأحكام املادة )16( من قانون �س��وق راأ���ض املال 
اإذ ت�سطل��ع ه��ذه القواع��د بتنظي��م كاف��ة الأمور املتعلقة بال�س��ركات واجلهات الراغبة يف قيد اأوراقه��ا املالية بالبور�سة، �س��واء كانت م�سرية 
اأو اأجنبي��ة، ابت��داًء م��ن اإي�س��اح ال�س��روط املتطلب��ة لقيد الأوراق املالية لهذه ال�س��ركات واجله��ات والإجراءات واجبة التباع يف هذا ال�س��اأن، 
و�س��روط الت�س��جيل ل��دى الهيئ��ة م��رورًا بالن���ض عل��ى بع���ض اللتزامات الواقع��ة على عاتقه��ا اإبان ف��رتة قيده��ا بالبور�سة، والت��ي ياأتي على 
راأ�س��ها، الإف�ساح��ات الت��ي يج��ب عليها اللتزام بها، ومتطلب��ات احلوكمة وحماية حق��وق الأقلية، وكذا اأحكام التعامل على اأ�س��هم اخلزينة، 

و�سوابط تعديل راأ���ض املال، انتهاًء بتحديد حالت و�سوابط �س��طب الأوراق املالية لل�س��ركة، �س��واء كان ال�س��طب اختياري اأم اإجباري.

كم��ا واف��ق جمل���ض الإدارة عل��ى اإج��راء تعدي��ل يف قواعد قي��د و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة مب��ا ُيدعم عملي��ة احلوكمة داخل ال�س��ركات 
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ويع��زز قي��ام جمال���ض اإدارات ال�س��ركات املقيدة يف اأداء دوره الرقابي ب�س��كل اأكرث كفاءة وفعالية، بعد اأن �س��مح التعدي��ل للجنة املراجعة بان 
ت�س��م يف ت�س��كيلها اأع�س��اء م��ن خ��ارج ال�س��ركة.  وف��ى ذلك ال�س��ياق اأ�س��در رئي���ض هيئة الرقاب��ة املالية القرار رق��م 91 ل�س��نة 2020 بتعديل 
قواع��د قي��د و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة امل�سرية، بحيث ُت�س��كل جلنة املراجعة بال�س��ركات املقيدة لها اأوراق مالي��ة بالبور�سة من عدد 
ف��ردي م��ن الأع�س��اء ل يقل عن ثاثة من بني اأع�ساء جمل���ض الإدارة غري التنفيذيني، ويجوز اأن ت�س��م اللجنة يف ع�سويتها اأع�ساء من خارج 
ال�س��ركة، ويج��ب اأن يك��ون غالبي��ة اأع�س��اء اللجن��ة من امل�س��تقلني عل��ى اأن يكون رئي�س��ها اأحدهم. ويف جمي��ع الأحوال، يجب اأن يك��ون اأع�ساء 
اللجنة من امل�س��هود لهم بالكفاءة واخلرة يف جمال عمل ال�س��ركة واأن يكون ع�سو منهم على الأقل لديه خرة بال�س��ئون املالية واملحا�س��بية، 

كم��ا يج��وز للجن��ة اأن ت�س��تعني مبراقب احل�س��ابات اأو من تراه منا�س��بًا حل�سور اجتماعاتها من غ��ري اأع�سائها.

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة على اإتاح��ة بديل متويلي جديد امام �س��ركات التموي��ل العقاري، والتاأج��ري التمويلي، والتمويل ال�س��تهاكي، 
والتخ�سيم، والتمويل متناهي ال�سغر من خال ا�س��تحداث نوعية جديدة من �سناديق ال�س��تثمار متخ�س�سة يف ال�س��تثمار يف القيم املنقولة 
الأخ��رى م��ن خ��ال حوال��ة ُكل اأو جزء من حمفظة احلق��وق املالية الآجلة اململوكة لها والنا�س��ئة عن مزاولة ن�س��اط التمويل غري امل�سريف مبا 
ميكنه��ا م��ن احل�س��ول على القيمة احلالية لاأق�س��اط امل�س��تحقة على عمائها. وت�س��تهدف تلك اخلط��وة حتقيق التكامل بني الأن�س��طة املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة واإتاحة التن��وع يف م�س��ادر التمويل اأمام �س��ركات التمويل غ��ري امل�سريف باإيجاد بدائ��ل متويل غري 
تقليدي��ة، فه��ذه النوعي��ة م��ن ال�سناديق موؤهل��ة جلمع املدخرات ل�س��تثمارها يف القطاع املايل غري امل�سرفى وفق �سيا�س��ة ا�س��تثمار وا�سحة، 
وم��ن ث��م التغلب على اإ�س��كالية انخفا�ض القدرة على تكوين راأ���ض املال ال��ازم للتنمية القت�سادية واإ�سافة الأ�س��ول الإنتاجية الازمة لرفع 
مع��دل الإنت��اج والنم��و يف كاف��ة جمالت الن�س��اط القت�س��ادي. واأو�سح اأن قرار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم ) 98 ( ل�س��نة 2020 ياأتي يف اإطار 
م��ا ي�س��مح به قانون �س��وق راأ���ض املال بالرتخي���ض ل�سناديق ال�س��تثمار بالتعام��ل يف القيم املنقولة الأخرى )اأق�س��اط التمويل امل�س��تحقة على 
العم��اء( ويحق��ق م��ا َق�س��ده املٌ�س��رع م��ن الرتخي�ض له��ذه النوعية م��ن �سناديق ال�س��تثمار باأن فت��ح لها جمالت ا�س��تثمار تتع��دى ح�سرية 
التعام��ل يف الأوراق املالي��ة، وَمه��َد نح��و توجي��ه املدخ��رات الكب��رية ل�سناديق ا�س��تثمار تتخ�س���ض يف القيم املالي��ة املنقولة وُتعي��د �سخها يف 
اأن�س��طة التموي��ل وبذل��ك تكتم��ل حلق��ة دوران راأ���ض امل��ال وي�سبح هناك ا�س��تمرارية يف �س��خ الأموال للقطاع امل��ايل غري امل�س��ريف.  وت�سمن 
ق��رار جمل���ض اإدارة الهيئ��ة رقم )98( ل�س��نة 2020 �سوابط مزاولة ن�س��اط �سناديق ال�س��تثمار الت��ي تتعامل يف القي��م املنقولة الأخرى ومن 
بينه��ا اأن يك��ون غر���ض ال�سن��دوق اأو م��ن بني اأغرا�س��ه املف�سح عنه بن�س��رة الكتتاب اأو مذكرة املعلومات ال�س��تثمار م��ن خال حوالة ٌكل اأو 

ج��زء م��ن حمفظ��ة احلقوق املالي��ة الآجلة اململوكة لل�س��ركات املرخ�ض لها م��ن الهيئة مبزاولة ن�س��اط التمويل غري امل�سريف. 

كم��ا واف��ق جمل���ض الإدارة عل��ى تطبي��ق معاي��ري امل��اءة املالي��ة عل��ى �س��ركات التموي��ل ال�س��تهاكي ومقدم��ي خدم��ة التموي��ل ال�س��تهاكي، 
ومطالبته��م باإع��داد خط��ة عم��ل تت�سم��ن برنام��ج زمن��ي للتواف��ق م��ع معاي��ري امل��اءة املالي��ة- وبح��د اأق�س��ى نهاي��ة ع��ام 2020 م��ع موافاة 
الهيئ��ة بتقاري��ر رب��ع �س��نوية مت�سمن��ة من��اذج وتقاري��ر املعاي��ري اأو اأي م�س��تندات اأو بيانات اأخ��رى تطلبها الهيئ��ة للتحقق م��ن التزام مزاويل 
التمويل ال�س��تهاكي بتطبيق املعايري، وذلك يف اإجراء تنظيمي ي�س��تهدف تعزيز قدرة ن�س��اط التمويل ال�س��تهاكي داخل القت�ساد امل�سري 
وا�س��تمرارية اإتاحت��ه للتموي��ل من خال اأداء حمرتف ملخاط��ر الئتمان ومواجهة خماطر الت�س��غيل وفقا لأف�سل التطبيقات الدولية لأ�س��اليب 
قيا���ض خماطر منح التمويل والئتمان. وجاء اإ�سدار معايري املاءة املالية بهدف احلفاظ على قدرة واإمكانيات �س��ركة التمويل ال�س��تهاكي 
عل��ى مزاول��ة ن�س��اطها بكف��اءة وحتقيق��ا لأه��داف القان��ون رق��م 18 ل�س��نة 2020 لتنظيم ن�س��اط التمويل ال�س��تهاكي وف��ى مقدمته��ا اإتاحة 
التموي��ل للم�س��تهلكني لتمكينه��م م��ن �س��راء ال�س��لع ال�س��تهاكية واخلدمات ال�س��تهاكية. فمعايري امل��اءة املالية متثل القواعد والإر�س��ادات 
الواج��ب اتباعه��ا م��ن جانب مزاويل ن�س��اط التمويل ال�س��تهاكي لتمكينه��م من حتقيق اأدوراه��م بالقت�ساد الوطني، واأولوياته��ا املتمثلة فى 
زي��ادة حج��م ال�س��تثمارات ومع��دلت الت�س��غيل يف امل�س��روعات الإنتاجي��ة واخلدمي��ة، بالتزامن م��ع زيادة مع��دلت الطلب املحل��ي وم�ساعفة 
الق��وة ال�س��رائية للمواطن��ني واإتاح��ه ال�س��داد عل��ى اآج��ال تنا�س��ب الدخ��ول، وم��ن جانب اخر ي�س��هم ن�س��اط التمويل ال�س��تهاكي يف حت�س��ني 
التناف�س��ية داخ��ل القت�س��اد القوم��ي ومب��ا ي��وؤدى اإىل خف���ض الأ�س��عار، وتكوي��ن قاع��دة بيان��ات �س��ليمة ودقيق��ة ت�س��اعد الدول��ة عل��ى تبن��ي 

ال�سيا�س��ات املنا�س��بة، وتتيح للم�س��تثمرين القدرة على اتخاذ القرار ال�س��تثماري.

واأ�س��در ال�س��يد رئي���ض اجلمهوري��ة للقان��ون رقم )143( ل�س��نة 2020 واخلا�ض بتعديل بع���ض اأحكام قانون الإي��داع والقيد املركزي لاأوراق 
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املالي��ة ون�س��ره يف اجلري��دة الر�س��مية، موؤك��دًا عل��ى اأن جمل���ض اإدارة الهيئة �س��يقوم تباع��ًا باإ�سدار القواع��د والإج��راءات التنفيذية الازمة 
لتطبي��ق اأح��كام م��واد القان��ون والت��ي ا�س��تحدثت اإن�س��اء �س��ركة ت�س��وية ومقا�س��ة متخ�س�س��ة يف الأوراق املالي��ة احلكومية �س��واء كانت اأذون 
خزانة او �س��ندات حكومية، واأخرى متخ�س�سة يف عمليات املقا�سة والت�س��وية للعقود الآجلة. كما اأو�سح رئي���ض الهيئة اأن التعديل على بع�ض 
اأح��كام قان��ون الإي��داع والقي��د املركزي لاأوراق املالية رقم 93 ل�س��نة 2000 ق��د مَتَ اإجراوؤه لي�سب��ح قانونًا �س��امًا لتنظيم عملي��ات املقا�سة 
والت�س��وية �س��واء لل�س��وق احلا�س��ر متمث��ًا يف الأوراق املالي��ة والأوراق املالي��ة احلكومي��ة ولل�س��وق امل�س��تقبلي متمث��ًا يف العق��ود امل�س��تقبلية، 
وبه��دف تطوي��ر البني��ة الت�س��ريعية لاأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة وا�س��تيعابها للمتغريات التي حتدث يف ن�س��اط �س��وق راأ���ض امل��ال لتدعيم 
تناف�س��ية القت�س��اد القوم��ي وحماي��ة املتعامل��ني به.  واأتاح قانون الإيداع والقيد املركزي لاأوراق والأدوات املالية رقم )143( ل�س��نة 2020 
للبن��ك املرك��زي امل�س��ري مبا�س��رة ن�س��اطي الإيداع والقي��د املركزي بالن�س��بة ل��اأدوات والأوراق املالي��ة احلكومية-واأبرزها �س��ندات واأذون 
خزانة-م��ن خ��ال �س��ركة م�س��اهمة مملوك��ة ل��ه بالكامل اأو بامل�س��اركة مع الغ��ري، يتم تاأ�سي�س��ها وفق��ًا لاأحكام اخلا�س��ة بال�س��ركات العاملة 
يف جم��ال الأوراق املالي��ة. وق��د األ��زم ُحك��م امل��ادة ال�س��ابعة م��ن القان��ون نق��ل اأذون اخلزان��ة وال�س��ندات احلكومي��ة املودعة لدى ال�س��ركات 
القائم��ة وق��ت العم��ل باأح��كام القانون اإىل �س��ركة املقا�س��ة والإيداع املركزي لاأدوات والأوراق املالية احلكومية خال �س��تة اأ�س��هر من تاريخ 
تاأ�سي�س��ها. واأ�س��اف رئي���ض الهيئ��ة ان قان��ون الإي��داع والقيد املركزي ل��اأوراق والأدوات املالية رقم )143( ل�س��نة 2020 قد رخ�ض ملجل���ض 
اإدارة الهيئ��ة اإ�س��دار القواع��د املنظم��ة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق املالية احلكومية وت�س��وية املراكز املالية النا�س��ئة عن تداولها، واإن�س��اء 
�سن��دوق ل�سم��ان الوف��اء باللتزام��ات النا�س��ئة ع��ن ت��داول تل��ك الأدوات والأوراق املالي��ة احلكومي��ة بعد اأخ��ذ راأى البنك املرك��زي امل�سري 
ووزارة املالي��ة. وحر�س��ًا عل��ى ا�س��تقرار اأو�س��اع التعام��ل عل��ى الأوراق والأدوات املالي��ة وعملي��ات املقا�س��ة والت�س��وية، فق��د �س��ددت اأح��كام 
القان��ون عل��ى اأن جمي��ع عملي��ات الت��داول الت��ي مت ت�س��ويتها واأ�سبح��ت نهائي��ة وفق��ًا للقواعد املعتم��دة من جمل���ض اإدارة الهيئة تظل �س��ارية، 
ول يج��وز وقفه��ا اأو اإبطاله��ا اأو احلج��ز عليه��ا وذل��ك دون التقيد بالأح��كام املن�سو���ض عليها يف اأي قانون اآخ��ر.  واأناط ملجل���ض اإدارة الهيئة 
اإ�س��دار الق��رارات التنفيذي��ة الازم��ة لتنفيذ اح��كام قانون الإيداع والقيد املركزي ل��اأوراق املالية ال�سادر بالقانون رقم 93 ل�س��نة 2000، 
ومن��ح جمل���ض اإدارة الهيئ��ة حتدي��د �سوابط ت�س��كيل جمل���ض اإدارة ال�س��ركات باأنواعها املختلفة التي تزاول ن�س��اطي الإي��داع والقيد املركزي، 
وحتدي��د احل��دود الق�س��وى ملقابل اخلدمات التي تقدمها �س��ركة الإي��داع والقيد املركزي لاأوراق املالية وذلك حماي��ًة للمتعاملني يف الأوراق 
املالي��ة وتخفيف��ا يف تكلف��ة التعامل. كما اأ�س��ند ملجل���ض اإدارة الهيئة حتدي��د ال�سوابط اخلا�سة بهيكل ملكية �س��ركات الإي��داع والقيد املركزي 

ل��اأدوات والأوراق املالية احلكومية وال�س��ركات التي تزاول ن�س��اط العقود الآجلة. 

واأ�س��در جمل���ض اإدارة الهيئ��ة لتفعي��ل اح��كام م��واد القان��ون رقم )143( ل�س��نة 2020 واخلا���ض بتعديل بع�ض اأح��كام قانون الإي��داع والقيد 
املرك��زي لتنظي��م �س��ركات الإي��داع والقي��د املرك��زي لي�سب��ح قانونا عام��ا و�س��اما مت�سمنا كاف��ة الأحكام املنظم��ة لاإي��داع والقيد املركزي 
لاأ�س��واق احلا�س��رة واأ�س��واق العق��ود الآجل��ة لاأوراق املالية وال�س��لع، ف�سا عن ا�س��تحداث �س��ركة لاإي��داع والقيد املركزي ل��اأوراق املالية 
والأدوات املالي��ة احلكومي��ة. وق��ال رئي���ض الهيئ��ة اأن��ه اإعم��ال لأح��كام امل��ادة الثانية م��ن تعدي��ات قانون الإي��داع والقيد املرك��زي فقد وافق 
جمل���ض اإدارة الهيئ��ة عل��ى �س��دور ق��رار ب�سواب��ط ت�س��كيل جمل���ض اإدارة كل م��ن �س��ركات الإي��داع والقي��د املرك��زي �س��واء املتعلق��ة بالأوراق 
والأدوات املالي��ة احلكومي��ة، اأو التعام��ل عل��ى العق��ود الآجل��ة وامل�س��تقبلية، اأو ال�س��ركة القائمة والت��ي تتوىل الإيداع والقي��د املركزي لاأوراق 
والأدوات املالي��ة. وراع��ت �سواب��ط ت�س��كيل املجل���ض قواعد احلوكم��ة وت�سمنت اأن يك��ون غالبية اأع�ساء جمل���ض الإدارة من ذوي اخلرة على 
اأن ي�س��كل جمل���ض الإدارة بحد اأدنى من خم�س��ة اأع�ساء ومبا ل يجاوز ت�س��عة اأع�ساء، واأن يت�سمن الت�س��كيل ع�سوين على الأقل من امل�ستقلني، 
وع�س��وا ن�س��ائيا عل��ى الأق��ل، م��ع عدم اجلمع بني من�سب رئي���ض جمل���ض الإدارة غ��ري املتفرغ ومن�س��ب الع�سو املنت��دب اأو الرئي���ض التنفيذي 
لل�س��ركة. وبالن�س��بة ل�س��ركة الإي��داع والقي��د املرك��زي القائم��ة حالي��ًا فقد قرر جمل���ض اإدارة الهيئ��ة منحه��ا مهلة لتوفي��ق اأو�ساعها بالن�س��بة 
لل�سواب��ط املتعلق��ة برئي���ض جمل���ض الإدارة واأع�ساء جمل���ض الإدارة التنفيذيني حت��ى اأول دورة انتخابية لحقة للدورة النتخابي��ة التالية على 
العم��ل به��ذا الق��رار. كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة وافق عل��ى �سدور ق��رار بتحديد �سواب��ط هي��كل ملكية �س��ركة الإيداع والقي��د املركزي 
ل��اأوراق والأدوات املالي��ة احلكومي��ة، بحي��ث يك��ون للبن��ك املرك��زي متلك اأ�س��هم ال�س��ركة بن�س��بة 100% يف حالة تاأ�سي���ض ال�س��ركة مبفرده، 
وللبنك املركزي تاأ�سي���ض ال�س��ركة بامل�س��اركة مع اأحد الأ�س��خا�ض العتبارية العامة و/ اأو واحدة اأو اأكرث من املوؤ�س�س��ات املالية على اأن يتملك 

البنك املركزي يف هذه احلالة اأكرث من 50% من اأ�س��هم راأ���ض مال ال�س��ركة.
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وواف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عل��ى اإج��راء تعدي��ل عل��ى بع���ض اأح��كام قواعد قي��د و�س��طب الأوراق املالي��ة يف عدد من 
املج��الت حلماي��ة امل�س��تثمرين، حيث اأ�ساف املجل���ض بندين جديدين للحالت التي جٌتيز �س��طب الأوراق املالي��ة املقيدة والواردة باملادة رقم 
)53( م��ن قواع��د القي��د. ت�سم��ن البن��د الأول َتوىل اإدارة البور�سة اإخطار رئي���ض جمل���ض اإدارة ال�س��ركة باأوجه الإخال بقواع��د القيد التي 
ميك��ن اأن يرتت��ب عليه��ا �س��طب الورق��ة املالي��ة، عل��ى اأن تلت��زم ال�س��ركة بت�سحي��ح املخالفات خال ثاثة اأ�س��هر م��ن تاريخ اإخط��ار البور�سة 
له��ا، وف��ى حال��ة ع��دم التزامها بالت�سحي��ح يتم عر�ض موقف ال�س��ركة على جلنة القيد لإ�سدار قرار ب�س��طب قيد اأ�س��همها بجداول البور�سة 
واإخط��ار ال�س��ركة بذل��ك خ��ال ي��وم العم��ل الت��ايل ل�س��دور الق��رار. واأ�ساف رئي���ض الهيئ��ة اأن البن��د الثاين ج��اء تاأكي��دًا على حماي��ة حملة 
الأ�س��هم ح��رة الت��داول، حي��ث ق��رر جمل���ض اإدارة الهيئة اإلزام ال�س��ركة يف ح��ال �س��طب اأ�س��همها اإجباريا من البور�سة ب�س��راء الأ�س��هم حرة 
الت��داول والراغ��ب مالكه��ا يف البي��ع وب�سمان قيام الغري ب�س��راء هذه الأ�س��هم ب�س��عر ل يقل ع��ن القيمة العادل��ة التي يحددها م�ست�س��ار مايل 
م�س��تقل م��ن املقيدي��ن ب�س��جل الهيئ��ة، كما يجوز لأي �س��خ�ض تكون اأ�س��هم ال�س��ركة حرة التداول مرهون��ة له �سمانا لدي��ن اأو التزام، اأن يبيع 
الأ�س��هم املرهون��ة ل��ه وفق��ا لأح��كام ه��ذه الفقرة. كم��ا ت�سمنت موافقة جمل���ض الإدارة عل��ى تعديل بع�ض اأح��كام قواعد قيد و�س��طب الأوراق 
املالي��ة اإع��ادة تنظي��م تعام��ل اأع�ساء جمل���ض الإدارة وامل�س��اهمني الرئي�س��ني والداخلي��ني، وقرر املجل���ض تعديل املادة رق��م )38( من قواعد 
القيد لكي تت�سمن عدم ال�س��ماح بتعامل الداخليني والأطراف املرتبطة بهم اأيا كانت ن�س��بة م�س��اهمتهم يف راأ���ض مال ال�س��ركة على اأي اأوراق 
مالي��ة لل�س��ركة خ��ال خم�س��ة اأيام عم��ل قبل التعامل ويوم عمل بع��د التعامل بعد ن�س��ر املعلومات اجلوهرية وي�س��ري ذات احلكم على اأع�ساء 
جمل���ض الإدارة بال�س��ركة وامل�س��ئولني بها اأو اأي الأ�س��خا�ض الذين ميكنهم الطاع على معلومات غري متاحة للغري ويكون لها تاأثري على �س��عر 
الورقة املالية التي تتعلق بهذه املعلومات. واأ�ساف رئي���ض الهيئة اأن قرار جمل���ض الإدارة اأكد على عدم تعامل اأي من امل�س��اهمني الرئي�س��يني 
املالك��ني لن�س��بة 20% اأو اأك��رث مبفرده��م اأو م��ن خ��ال اأطرافه��م املرتبطة اإل بعد اإخط��ار البور�سة بذل��ك قب��ل التنفيذ وفق��ا للنموذج املعد 
لذل��ك ل��دى البور�س��ة. كما ل ي�س��ري الإخطار امل�س��ار اإليه على عملي��ات البيع اجلري وعملي��ات البيع التي تتم لت�س��وية اأوراق مالية مرهونة، 
وكذل��ك العملي��ات الت��ي تت��م ل�سال��ح حماف��ظ الأوراق املالية و�سنادي��ق ال�س��تثمار اململوك��ة للكيانات العتباري��ة التي تدار بوا�س��طة مديري 

ال�س��تثمار امل�ستقلني.

كم��ا او�سح��ت الهيئ��ة بوج��ود توجه نحو اتخاذ الإج��راءات التنفيذية الازمة لظهور بور�سة العقود الآجلة و�س��ركة املقا�سة املرتبطة بت�س��وية 
تعاماته��ا. واأ�س��اف رئي���ض الهيئ��ة اأن��ه كان لب��د م��ن انتظار �س��دور التعديات عل��ى بع�ض اأح��كام قانون الإي��داع والقيد املرك��زي لاأوراق 
املالي��ة وال�س��ادر بالقان��ون رق��م 93 ل�س��نة 2000 والتي مَتَ اإقراره��ا بالقانون رقم 143 ل�س��نة 2020 لي�سبح قانونًا �س��امًا لتنظي��م عمليات 
املقا�س��ة والت�س��وية لي�س��مل العق��ود الآجل��ة، حت��ى ندع��و له��ذا اللق��اء ون�س��جع املوؤ�س�س��ات املالي��ة للم�س��اهمة يف ملكي��ة بور�سة العق��ود الآجلة 
و�س��ركة املقا�س��ة اجلدي��دة يف اإطار العمل على تو�س��يع قاع��دة امللكية وتعظيم م�س��اركة القطاع اخلا�ض يف هذه الكيانات. و�س��يتم الرتخي�ض 
لل�س��ركات امل�س��اهمة مبزاول��ة ن�س��اط بور�سة العق��ود الآجلة للتداول على العقود امل�س��تقة من الأوراق املالي��ة املقيدة باإحدى بور�سات الأوراق 
املالي��ة، بع��د التاأك��د م��ن ا�س��تيفائها لاأح��كام والإج��راءات والأو�ساع املق��ررة قانون��ًا لتاأ�سي���ض ال�س��ركات العاملة يف جم��ال الأوراق املالية، 
وبع��د �س��دور ق��رار باملوافق��ة على تاأ�سي�س��ها والرتخي�ض لها مبزاولة الن�س��اط من جمل���ض اإدارة الهيئة.  وتلقت اللجنة امل�س��كلة لإعداد قانون 
"تنظي��م وتنمي��ة ا�س��تخدام التكنولوجي��ا املالي��ة ف��ى الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة " ع��ددًا م��ن القرتاحات ح��ول قواعد و�سوابط اإن�س��اء 
وت�س��غيل واإدارة املن�س��ات الإلكرتوني��ة لتموي��ل امل�س��روعات اأو م��ا يعرف Crowd Funding، والتي متنح التمويل ب�س��كل مبا�س��ر للم�س��روع او 
ال�س��ركة يف �س��كل اإقرا�ض او قد تكون ب�س��كل غري مبا�س��ر والتي �س��يتخذ فيها امل�س��روع �س��كل ال�س��ركة ليتم اإتاحة التمويل فى �س��كل اإ�سدارات 
اأوراق مالي��ة "اأ�س��هم – �س��ندات"، واقرتاح��ات ع��ن قواع��د و�سوابط ا�س��تخدام جم��الت التكنولوجيا املالي��ة يف مزاولة الأن�س��طة املالية غري 
امل�سرفي��ة وذل��ك متهي��دا للعر���ض عل��ى جمل���ض اإدارة الهيئ��ة.  وا�س��تجابة ملا عر�ست��ه الهيئة من دع��م لل�س��ركات النا�س��ئة املُبتكرة يف جمال 
التكنولوجي��ا املالي��ة بال�س��ماح له��ا بتق��دمي خدماته��ا يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة وفق��ا لرتخي���ض موؤق��ت ي�سدر م��ن الهيئة لل�س��ركة 
النا�س��ئة يف التكنولوجي��ا املالي��ة )FinTech Startup License( وحت��ت اإ�س��راف الهيئة حتى يت�س��نى لها تطوير املنتج وجذب ال�س��تثمارات 
للرتخي���ض ك�س��ركة متكامل��ة وبراأ���ض م��ال م�س��در ومدفوع ل يقل عن مائتان وخم�س��ون األف جني��ه م�سري، فقد ترك��زت معظم القرتاحات 
ال��واردة نح��و �س��رورة احت�س��ان الهيئ��ة لل�س��ركات النا�س��ئة املُبتكرة يف جم��ال التكنولوجي��ا املالي��ة وتخ�سي�ض مادة م�س��تقلة لها يف م�س��روع 
القان��ون. وذل��ك عق��ب جل�س��ة احل��وار املجتمع��ي الت��ي نظمتها الهيئة مب�س��اركة ع��دد من م�س��وؤويل �س��ركات التكنولوجي��ا املالية، وال�س��ركات 
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العامل��ة يف جم��ال اخلدم��ات املالية غري امل�سرفي��ة " والتي ت�سمنت جمالت ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية يف الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية 
كمن�س��ات التموي��ل اجلماع��ي كاأح��د امل�س��تحدثات لتوف��ري التموي��ل مل�س��روعات خمتلف��ة م��ن خ��ال عدد كب��ري م��ن امل�س��تثمرين املوؤهلني عر 
من�س��ة الكرتونية تقوم بدور الو�س��يط بني املمولني وامل�س��تثمرين وال�س��ركات وامل�س��روعات الراغبة فى احل�سول عل��ى التمويل، بالإ�سافة اإىل 
امل�ست�س��ار امل��ايل الذكي ROBOADVISOR والذي يقدم امل�س��ورة وا�س��تثمار اأ�سول العمي��ل بناء على حتليل بيان��ات العماء وو�سعهم املايل 
احل��ايل واأهدافه��م املالي��ة امل�س��تقبلية با�س��تخدام تطبيق��ات ال��ذكاء ال�سطناع��ي، اإىل جان��ب التموي��ل الأ�سغر "نان��و فينان���ض"، وتكنولوجيا 
التاأمني، وتكنولوجيا التمويل ال�س��تهاكي كمجالت رئي�س��ية. و�س��بق للهيئة ان طرحت فى جل�س��ة حوار جمتمعي عن م�س��ودة قانون" لتنظيم 
وتنمي��ة ا�س��تخدام التكنولوجي��ا املالي��ة يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة" مبقره��ا يف القري��ة الذكي��ة روؤيته��ا ع��ن قواعد و�سوابط اإن�س��اء 
وت�س��غيل واإدارة املن�س��ات الإلكرتوني��ة لتموي��ل امل�س��روعات ب�س��كل مبا�س��ر اأو غ��ري مبا�س��ر، وقواع��د و�سواب��ط توظي��ف ا�س��تخدام جم��الت 
التكنولوجي��ا املالي��ة يف مزاولة الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية كما �س��بق وحتقق يف �س��جل ال�سمانات املنقولة اللكرتوني��ة كاإحدى التطبيقات 
الناجح��ة للتكنولوجي��ا املالي��ة، والت��ى مت تطبيقه��ا بداي��ة من مار���ض 2018، م�س��جلة اإ�س��هارات تزيد عن 45 األف ا�س��هار بقيم��ة تناهز 700 
ملي��ار جني��ه، حي��ث تركزت املناق�س��ات ع��ن من�سات التمويل اجلماعي Crowd Funding ودورها فى منح التمويل ب�س��كل مبا�س��ر للم�س��روع 
يف �س��كل اإقرا�ض او ب�س��كل غري مبا�س��ر فى �س��كل اإ�سدارات اأوراق مالية "اأ�س��هم – �س��ندات"، وما تقوم به التطبيقات اللكرتونية من حتديد 

مدى تنا�س��ب امل�س��روعات وامل�س��تثمرين املمولني لل�سوابط املو�سوعة �س��لًفا ب�س��كل اإلكرتوين.

اجتم��ع جمل���ض اأمن��اء وح��دة الرقاب��ة على ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغ��ر باجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات الأهلية، بعد اإعادة ت�س��كيله برئا�س��ة د. 
حممد عمران رئي���ض هيئة الرقابة املالية ل�س��تعرا�ض اأهم التعديات بقانون تنظيم مزاولة ن�س��اط متويل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغرية 
ومتناهي��ة ال�سغ��ر بع��د موافق��ة جمل���ض الن��واب امل�س��رى عليه��ا – يف اأواخ��ر اأغ�سط���ض املا�سي-متهي��دا ل�س��دور القانون من ال�س��يد رئي���ض 
اجلمهوري��ة. واأو�س��ح رئي���ض الهيئ��ة اأن تل��ك التعدي��ات �س��ت�سيف اخت�سا�سات جديدة لوح��دة الرقابة على ن�س��اط التمويل متناه��ى ال�سغر 
للجمعي��ات واملوؤ�س�س��ات الأهلي��ة – بالهيئ��ة – بداي��ة م��ن و�س��ع �س��روط للح�سول عل��ى ترخي�ض مبزاولة ن�س��اط متويل امل�س��روعات املتو�س��طة 
وال�سغ��رية، و�س��روط ح�س��ول اجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات الأهلي��ة عل��ى تلك الرتاخي���ض. وو�س��ع القواعد واملعاي��ري الازمة ملزاول��ة اجلمعيات 
واملوؤ�س�س��ات الأهلي��ة لن�س��اط متوي��ل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رية واإدارة املخاط��ر املرتبط��ة ب��ه. �س��هد الجتماع ا�س��تعرا�ض موؤ�س��رات 
ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر بنهاي��ة الرب��ع الثاين من العام اجلاري، حيث بلغ عدد امل�س��تفيدين من الن�س��اط حوايل 3.1 مليون م�س��تفيد 
باأر�س��دة متوي��ل تزي��د ع��ن 17.2 ملي��ار جنيه بنهاية الرب��ع الثاين من عام 2020، مقارن��ة بعدد 2.9 مليون م�س��تفيد تناه��ز اأر�سدة متويلهم 
13.8 ملي��ار جني��ه بنهاي��ة نف���ض الرب��ع م��ن ع��ام 2019. يف دلئ��ل عل��ى ا�س��تقرار ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغر رغ��م الآث��ار القت�سادية 

النا�س��ئة عن جائحة فريو���ض كورونا امل�س��تجد بعد اأن �س��جلت موؤ�س��رات الربع الثاين من العام اجلاري مقارنة بالفرتة ذاتها عن عام 2019 
ن�س��بة تغ��ري يف ع��دد امل�س��تفيدين قدرها %5.8 بالإيجاب، ومن��وًا يف اأر�سدة التمويل بن�س��بة تغري قدرها %24.9.

اأ�س��در رئي���ض جمل���ض ال��وزراء القرار رق��م )1760( ل�س��نة 2020 بتعديل بع�ض اح��كام الائحة التنفيذية لقانون �س��وق را���ض املال رقم 95 
ل�س��نة 1992 -يف اأك��ر تعدي��ل يت��م عل��ى الائح��ة التنفيذي��ة منذ نوفمر -2018 لي�س��مل ع��ددًا من املجالت م��ن اأبرزها الأح��كام املرتبطة 
ب�سناديق ال�س��تثمار العقارى، ومبا ي�س��مح مبزيد من املرونة يف تنفيذ �سيا�س��اتها ال�س��تثمارية وتي�س��ري مزاولتها لن�ساط ال�ستثمار العقارى، 
والتغل��ب عل��ى بع���ض الإ�س��كاليات الت��ي ر�سدته��ا املمار�س��ات العملي��ة لتلك النوعية م��ن ال�سنادي��ق. و�س��ملت التعديات التي ج��رى اإدخالها 
حتدي��د جم��الت ا�س��تثمارات ال�سن��دوق العق��اري والتغلب على اإ�س��كالية ت�س��جيل العقارات، حيث ن�س��ت التعديات على اأن يكون ال�س��تثمار 
يف الأ�س��ول العقاري��ة الت��ي لي�س��ت حم��ل ن��زاع قانون��ى اأو مرف��وع ب�س��اأنها ق�ساي��ا او �س��ادر عنها ق��رار تخ�سي�ض �س��اري من اإح��دى اجلهات 
املخت�س��ة بالدول��ة. كم��ا �س��ملت التعدي��ات تخفي���ض التكلف��ة الت��ي يتحملها �سن��دوق ال�س��تثمار العقارى، حيث اأج��از التعديل ان يت��م تقييم 
الأ�س��ول العقاري��ة بوا�س��طة خب��ري واح��د م��ن خ��راء التقيي��م العق��ارى املقيدي��ن ل��دى الهيئ��ة، وال�س��ماح بتوجيه اأم��وال ال�سن��دوق العقارى 
لا�س��تثمار يف اأي م��ن الأ�س��ول العقارية اململوك��ة لاأطراف ذات العاقة بال�سندوق وفق��ا ل�سوابط حددتها التعدي��ات حماية حلقوق حملة 
وثائق ال�س��تثمار. كما وافق جمل���ض اإدارة هيئة الرقابة املالية على م�س��روع قانون" تنظيم وتنمية ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية يف الأن�س��طة 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة" بع��د اأن اطمئ��ن يف جل�س��ته املنعقدة-ع��ن ُبعد-لوجه��ات النظ��ر الت��ي متخ�س��ت عنها املناق�س��ات التى مت��ت باملختر 
التنظيم��ي ال��ذي ي�س��م كا م��ن البن��ك املرك��زي امل�س��ري، هيئ��ة الرقاب��ة املالية، وح��دة مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإره��اب، واجلهاز 
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القوم��ي لات�س��الت، وا�ست�س��راف اأراء تل��ك اجله��ات لت�سم��ني مقرتحاته��م.  واأ�س��اف اأن م�س��روع القان��ون يه��دف اإىل تعزي��ز ا�س��تخدام 
الرقي��ب للتكنولوجي��ا احلديث��ة واملبتك��رة بهدف تي�س��ري قيامها بدورها الرقابي على اجلهات اخلا�سعة لها ب�س��اأن اللتزام مبعايري ال�س��فافية 
واحلوكم��ة، وحماي��ة املتعامل��ني يف الأ�س��واق املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة واعتم��اد اأدوات تكنولوجي��ة حديث��ة ومبتكرة لتي�س��ري التعامل م��ع القطاع 
امل��ايل غ��ري امل�س��ريف يف جم��ال ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية، وذل��ك يف �سوء الإنفاق ال�س��خى احلايل عل��ى تكنولوجيا املعلوم��ات يف منطقة 

ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال افريقيا ويقدر بحوايل 160 مليار دولر وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .

وا�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة الق��رار مب��د املهل��ة املمنوح��ة للجن��ة التاأ�سي�س��ية لاحتاد امل�س��رى ل��اأوراق املالية ملدة 6 ا�س��هر اأخرى 
اعتب��ارا م��ن الثام��ن ع�س��ر م��ن �س��بتمر اجلارى لعق��د اول جمعية عام��ة لاحتاد. وكان��ت التعديات التى متت على قانون �س��وق راأ���ض املال 
وال�س��ادرة بالقان��ون رق��م 17 ل�س��نة 2018، ق��د ت�سمن��ت اإن�س��اء احت��اد ي�س��م ال�س��ركات العامل��ة ف��ى جم��ال الأوراق املالية ي�س��مى الحتاد 
امل�س��رى ل��اأوراق املالي��ة، يتمت��ع بال�س��خ�سية العتباري��ة امل�س��تقلة التى ت�س��هم فى تنمية ن�س��اط �س��وق راأ���ض امل��ال وزيادة الوعى ب��ه، وتبنى 
املب��ادرات الداعم��ة للن�س��اط، والتاأك��د م��ن تطبي��ق اأع�س��اء الحت��اد مليث��اق �س��رف املهن��ة، والقواع��د املنظمة للتزام��ات وحق��وق الأع�ساء، 
والعم��ل عل��ى تنمي��ة مه��ارات العامل��ني ف��ى جمال الأوراق املالي��ة. وتتوزع ع�سوية جمل���ض اإدارة احت��اد الأوراق املالية، على ع��دة فئات بواقع 
عدد 2 عن ن�س��اط ال�سم�س��رة فى الأوراق املالية، و عدد 2 عن ن�س��اط اإدارة ال�سناديق واملحافظ وال�س��تثمار املبا�س��ر وراأ���ض املال املخاطر، 
وممثل عن ن�س��اط ال�س��رتاك فى تاأ�سي���ض ال�س��ركات القاب�سة وترويج وتغطية الكتتاب فى الأوراق املالية، وممثل عن ن�س��اط الإيداع والقيد 
املرك��زى ل��اأوراق املالي��ة واأمن��اء احلفظ، و3 م�س��تقلني من ذوى اخلرة، على اأن يراعى ف��ى اختيارهم التمثيل الن�س��بى للفئات امل�س��ار اإليها 
ف��ى البن��ود املذك��ورة. كما اأ�سدرت الهيئة اأربعة قرارات هامة ملجل���ض اإدارة الهيئة الرقابة املالية �س��ملت منح حواف��ز ومزايا مالية للوحدات 
والهيئ��ات العامل��ة يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة لتمك��ني امل��راأة وتعزي��ز اإتاحة التموي��ل لها، وَم���ّد املهلة املمنوح��ة لل�س��ركات املقيد لها 
اأوراق مالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة ومل تق��م بتنفي��ذ الط��رح حت��ى نهاي��ة يوني��و 2021، واإ�س��دار �سواب��ط ومعايري هي��كل ملكية �س��ركة بور�سة 
العقود الآجلة و�س��ركة املقا�سة املرتبطة بتعاماتها، و75%  على الأقل من اأ�س��هم راأ�س��مال بور�سة العقود الآجلة و�س��ركة املقا�سة املرتبطة 
بتعاماته��ا متث��ل موؤ�س�س��ات ذات م��اءة مالي��ة وخ��رة ف��ى عم��ل البور�س��ات، وتكوي��ن احتياط��ي اإ�س��ايف �سمن حقوق امل�س��اهمني م��ع بداية 
2021 لتدعي��م املراك��ز املالي��ة ل�س��ركات التمويل ملواجهة اآثار تطبيق معيار املحا�س��بة رقم )47( واخلا�ض بالأدوات املالي��ة قبل انق�ساء عام 

2020 ال�س��تثنائي يف اأحداث��ه وتداعيات��ه القت�سادي��ة، حر�ض جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العامة للرقابة املالي��ة على اأن تت�سم��ن اأجندة اجتماعه 

اخلتام��ي للع��ام اجل��اري البت يف اأربعة ملفات هامة لقطاع الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية واتخاذ ما يراه لزما من قرارات نهائية ب�س��اأنها، 
يف مقدمته��ا موافق��ة املجل���ض عل��ى من��ح حوافز ومزاي��ا مالية لل�س��ركات واجلهات العاملة يف الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية التي ت�س��تهدف 
متك��ني امل��راأة وتعزي��ز اإتاح��ة التموي��ل له��ا وفق��ا ل�س��رتاتيجية الهيئة ال�س��املة لاأع��وام الأربعة)2018-2022(-ومبا يت�س��ق مع روؤي��ة م�سر 
2030 وا�س��رتاتيجيتها للتنمي��ة امل�س��تدامة-التي ت�س��عى اإىل بن��اء جمتم��ع عادل ي�سمن احلقوق والفر�ض املت�س��اوية بني اجلن�س��ني يف الو�سول 

للتموي��ل. ل��ذا فقد اأ�سدر رئي���ض هيئة الرقابة املالية القرار رقم )205( ل�س��نة 2020 مبنح ال�س��ركات واجلهات غ��ري امل�سرفية حال مزاولة 
ن�س��اطها وبل��وغ ن�س��بة التعام��ل م��ع املراأة 25% اأو اأكرث ك�س��خ�ض طبيعي اأو �س��خ�ض اعتباري-وفقا لتعريف املراأة الوارد بقرار جمل���ض اإدارة 
الهيئ��ة رق��م )187( ل�س��نة 2020  تخفي�س��ًا عل��ى ر�س��م التطوي��ر اأو مقابل اخلدمات بن�س��بة 50% وبح�س��ب ن�س��بة التعامل مع املراأة. واأ�س��ار 
رئي���ض الهيئ��ة اأن اأح��كام امل��ادة الرابعة ع�س��ر من قان��ون تنظيم الرقابة على الأ�س��واق والأدوات املالية غري امل�سرفية رقم 10 ل�س��نة 2009، 
تفر�ض ر�س��م تطوير على ال�س��ركات اخلا�سعة لرقابة الهيئة لتطوير جمالت عمل هذه ال�س��ركات واآليات مبا�س��رة ن�س��اطها وم�س��اعدتها على 
القي��ام باأعماله��ا، واأُ�س��ند ملجل���ض اإدارتها حتدي��د قيمها مبا ل يجاوز اثنني فى الألف من اإيرادات ال�س��ركة ال�س��نوية، وبالتبعية �س��تتاأثر قيمة 
ر�س��م التطوي��ر با�س��تهداف تق��دمي مزي��د من اخلدم��ات املالية ملجالت متويل امل��راأة مبا ينعك���ض على تزايد اإيرادات ال�س��ركة ال�س��نوية. كما 
اخُتِتم��ت امللف��ات الأربع��ة املدرج��ة على اأجن��دة اأعمال املجل���ض بالنظر يف اأثر تطبيق معيار املحا�س��بة امل�س��ري رقم )47( اخلا�ض بالأدوات 
املالي��ة –واملتف��ق م��ع معي��ار التقارير املالي��ة الدولية رقم -IFRS9 واملقرر العمل به اعتبارا من الأول من �س��هر يناي��ر 2021 مبقت�سى قرار 
رئي���ض جمل���ض الوزراء، ليظهر يف اأول مركز ماىل ل�س��ركة التمويل يف نهاية الريع الأول من العام القادم. واأ�سدر قرار تنظيمي رقم )200( 
ل�س��نة 2020 اإث��ر موافق��ة جمل���ض اإدارة الهيئ��ة –على قيام �س��ركات التموي��ل العقاري، التاأج��ري التمويل��ي، التخ�سيم، التمويل ال�س��تهاكي، 
ومتوي��ل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رية ومتناهي��ة ال�سغ��ر والتي تزي��د فيها الأهمي��ة الن�س��بية للمخاط��ر الئتمانية املتوقع��ة نتيجة مزاولة 
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ن�س��اطها التمويلي بتكوين احتياطي ملواجهة "خماطر اآثار تطبيق معيار املحا�س��بة امل�سرى ) 47(- الأدوات املالية"،مبا يعادل ن�س��بة)%1( 
م��ن اإجم��ايل الأ�س��ول وذل��ك من �سافى اأرباح الع��ام بعد اإحتجاز ال�سريب��ة عن العام املايل املنته��ى يف 2020/12/31، وعلى اأن يتم اإدراجه 

�سم��ن حقوق امل�س��اهمني ول يتم ا�س��تخدامه اإل بع��د موافقة الهيئة .

ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية خال عام 2020 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على الأ�س��واق املالي��ة وتنظيم الأعمال املرتبطة 
بتل��ك الأ�س��واق، ف�سم��ن ه��ذا الإطار، اأ�سدرت هيئ��ة الأوراق املالية الأردنية تعميمًا لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة ب�سرورة تزويده��ا بالتقارير 
الدوري��ة للع��ام 2019 ومواعي��د اجتماع��ات الهيئ��ة العام��ة لل�س��ركات والإف�س��اح عن الق��رارات ال�سادرة عن ه��ذه الجتماع��ات وذلك قبل 
ب��دء جل�س��ة الت��داول لي��وم العمل الت��ايل لانعقاد مع التاأكيد عل��ى تزويد الهيئة مبحا�س��ر هذه الجتماعات خال ثاثة اأي��ام عمل من تاريخ 
املوافق��ة عليه��ا م��ن دائ��رة مراقبة ال�س��ركات. كم��ا طورت هيئ��ة الأوراق املالي��ة اأداة علمية لقيا���ض مدى التزام ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
املدرج��ة باملتطلب��ات والبن��ود الت��ي تن���ض عليه��ا تعليم��ات حوكم��ة ال�س��ركات بحي��ث يت�سم��ن ذلك منوذج��ًا مكونًا م��ن جمموعة من الأ�س��ئلة 
مطل��وب م��ن ال�س��ركات الإجاب��ة عليه��ا ومب��ا يعك���ض الواقع الفعل��ي لها من حي��ث اللتزام ببن��ود احلوكمة. وق��د مت تعميم ه��ذا النموذج على 
جمي��ع ه��ذه ال�س��ركات لتعبئت��ه واإعادت��ه للهيئ��ة. وق��رر جمل���ض مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالية يف �س��وء التطورات العاملي��ة املت�س��ارعة الناجتة 
ع��ن تداعي��ات فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد وما نتج عن ذل��ك من اأثار �س��لبية عل��ى اآداء البور�سات العربي��ة والأجنبية، وامتداد اآث��ار ذلك على 
اآداء بور�س��ة عم��ان، اتخ��اذ جمموعة من الإجراءات الحرتازية اأهمها تخفي�ض احلد الأدنى لن�س��بة هام���ض ال�سيان��ة لي�سبح )15%( بدًل 
م��ن )20%( لل�س��وقني الأول والث��اين، وذل��ك بهدف احلد م��ن عمليات البيع التي تقوم بها �س��ركات الو�س��اطة املالية على ح�س��ابات عمائها 
التزام��ًا منه��ا بتعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���ض ال�س��ادرة ع��ن الهيئ��ة، و�سم��ن نف���ض الغاي��ة �س��تتعامل الهيئة مبرون��ة جتاه التزام �س��ركات 
الو�س��اطة بتعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���ض وتعليم��ات معايري املاءة املالي��ة وخا�سة الن�س��ب ذات العاقة بحق��وق ملكيتها، مع تاأكي��د الهيئة 
عل��ى ح��ق �س��ركات الو�س��اطة املالي��ة باتخاذ اي اج��راءات تراها منا�س��بة حلماية مراكزه��ا املالية. كما قرر جمل���ض مفو�س��ي الهيئة املوافقة 
عل��ى ق��رار جمل���ض اإدارة �س��ركة بور�س��ة عمان املتعل��ق بتعديل ن�س��ب الرتف��اع والنخفا�ض امل�س��موح بها عن ال�س��عر املرجع��ي جلميع الأوراق 
املالي��ة املتداول��ة يف بور�س��ة عم��ان لت�سب��ح 2.5%، وتخفي���ض وق��ت مرحل��ة التداول امل�س��تمر لت�سبح �س��اعة واح��دة فقط بدًل من �س��اعتني، 

حي��ث واف��ق جمل���ض مفو�س��ي الهيئة على هذا القرار يف �سوء التن�س��يق امل�س��بق الذي جرى مع البور�س��ة بهذا اخل�سو�ض.

وق��ّرر رئي���ض ال��وزراء املوافق��ة على تن�س��يب جمل���ض مفّو�سي هيئ��ة الأوراق املالّية بتعليق ن�س��اط �س��وق عّمان املايل، اعتبارًا م��ن يوم الثاثاء 
املواف��ق 17/ 3/ 2020، وحت��ى اإ�س��عار اآخ��ر. ويه��دف الق��رار، ال��ذي ياأتي �س��ندًا لأح��كام املاّدة 72 م��ن قان��ون الأوراق املالّية رقم 18 ل�س��نة 
2017، اإىل حماية املتداولني وال�س��ركات الأردنّية من الآثار ال�س��لبية الكبرية التي ت�س��هدها الأ�س��واق املالّية العاملّية، ب�س��بب تداعيات فريو�ض 

كورون��ا امل�س��تجّد عاملّي��ًا. كم��ا م��ددت هيئ��ة الأوراق املالي��ة املهلة القانوني��ة لتزوي��د الهيئ��ة بالتقارير ال�س��نوية عن ال�س��نة املا�سية لل�س��ركات 
امل�س��اهمة العام��ة و�سنادي��ق ال�س��تثمار امل�س��رتك حت��ى منت�سف ال�س��هر املقبل، واملهل��ة القانوني��ة لتزويد الهيئ��ة بالتقارير ربع ال�س��نوية عن 
الربع الأول من العام اجلاري لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة و�سناديق ال�س��تثمار امل�س��رتك حتى منت�سف متوز املقبل. ويف املقابل قررت هيئة 
الأوراق املالي��ة اإل��زام ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة بالإف�س��اح عن جمي��ع املعلومات والأحداث اجلوهري��ة التي مرت بها ال�س��ركة خال فرتة 
تعلي��ق الإف�س��اح، ويف ح��ال ع��دم وجود اأي اأحداث يجب اإعام الهيئة بعدم وجود اأي اإف�ساح اأو اأحداث جوهري��ة خال فرتة تعليق الإف�ساح 
املمت��دة م��ن تاري��خ 2020/03/18 ولغاية 2020/05/05. وتزويد الهيئ��ة بتقرير اأويل يت�سمن مدى تاأثري جائحة كورونا على كل من اأن�س��طتها 
واأعماله��ا الت�س��غيلية. والإف�س��اح عن قرارات جمال���ض الإدارة العامة التي اتخذت خال فرتة تعليق الإف�ساح وحتدي��دًا تلك اخلا�سة بتوزيع 
الأرب��اح ) نقدي��ة اأو اأ�س��هم جماني��ة(، وذل��ك قب��ل ال�س��اعة ال�ساد�س��ة من م�س��اء ال�س��بت املقب��ل وبخاف ذل��ك �س��تتعر�ض ال�س��ركة املخالفة 
للم�س��اءلة القانونية.  ويف هذا الإطار اأ�سدرت الهيئة تعميمني اليوم يف اأعقاب انعقاد جمل���ض املفو�سني على مدار يومني يف مقرها برئا�س��ة 
نائ��ب رئي���ض الهيئ��ة دع��ت يف اأحدهم��ا كاف��ة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة ب�س��رورة تزوي��د الهيئ��ة بالإف�ساح��ات املطلوبة خال ف��رتة تعليق 
الإف�ساح مبوجب كتاب ر�س��مي من ال�س��ركة وب�س��كل اإلكرتوين، فيما دعت يف التعميم الآخر ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة و�سناديق ال�س��تثمار 
امل�س��رتك بتزوي��د الهيئ��ة اإلكرتوني��ًا بالتقاري��ر ال�س��نوية ورب��ع ال�س��نوية مبل��ف م�سغ��وط وب�سيغ��ة PDF مرفق��ا به كتاب ر�س��مي من ال�س��ركة 
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وذل��ك قب��ل انق�س��اء ف��رتة املهلة القانونية التي مت متديدها. وقرر جمل���ض الوزراء املوافقة على تن�س��يب جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية 
باإع��ادة ن�س��اط بور�س��ة عمان ان�س��جامًا مع ق��رار احلكومة بال�س��ماح لكاف��ة القطاعات القت�سادي��ة بالعمل ولحق��ًا للمباحث��ات التي اأجريت 
مع موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���ض املال ونقابة �س��ركات اخلدمات املالية واجلمعية الأردنية مل�س��تثمري الأوراق املالية، كما وافق جمل���ض الوزراء على 

جمموع��ة من الإجراءات التحفيزية ت�س��تبق ع��ودة البور�سة للتداول.

كما وافق جمل���ض الوزراء على حتديد قواعد التداول التي �س��يتم تطبيقها عند ا�س��تئناف ن�س��اط البور�سة والتي مت من خالها تقلي�ض وقت 
الت��داول امل�س��تمر اإىل �س��اعة واح��دة كم��ا مت الإبقاء على ن�س��بة الرتفاع والنخفا���ض اليومية امل�س��موح بها للت��داول وال�سفقات عند م�س��توى 
2.5% جلمي��ع الأوراق املالي��ة املتداول��ة يف البور�س��ة. يف ه��ذا الإط��ار، وم��ن اأجل منح �س��ركات الو�س��اطة املالية املرون��ة الكافي��ة للتعامل مع 

عمائها املمولني على الهام���ض وعدم بيع الأ�س��هم ب�س��كل يخالف رغبة العماء وحتى ل يوؤثر ذلك على اأ�س��عار الأ�س��هم عند اإعادة التداول، 
ق��ال الزعب��ي اأن جمل���ض ال��وزراء واف��ق على مقرتحات جمل���ض مفو�سي هيئ��ة الأوراق املالي��ة يف تعديل تعليم��ات التمويل على الهام���ض والتي 
م��ن اأهمه��ا تخفي�ض احلد الأدنى لن�س��بة هام���ض ال�سيانة لي�سبح 10% بدًل من 15% وذلك لل�س��وقني الأول والث��اين وتخفي�ض احلد الأدنى 
لن�س��بة الهام���ض الأويل لت�سبح 25% بدًل من 50%. ومن اأجل �سخ مزيد من ال�س��يولة يف ال�س��وق املايل مت رفع �س��قف التمويل على الهام���ض 
يف تعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���ض لت�سب��ح 200% م��ن �س��ايف حق��وق امللكية بدًل من 150% م��ع الإبقاء على ن�س��بة اإجمايل ال��ذمم املدينة 
) هام���ض ونق��دي ( دون تغي��ري وعن��د ن�س��بة 250%، بالإ�ساف��ة اإىل رف��ع اإجم��ايل متويل الو�س��يط املايل للورق��ة املالية الواحدة يف ح�س��ابات 
التموي��ل عل��ى الهام���ض لت�سب��ح 25% م��ن �س��ايف حق��وق امللكي��ة ب��دًل من 20%، وزي��ادة ف��رتة تغطية النق���ض يف هام���ض ال�سيان��ة من قبل 
العمي��ل لت�سب��ح ثاث��ة اأي��ام عم��ل بدًل م��ن يومي عمل. و�س��محت التعديات ل�س��ركات الو�س��اطة املالية بال�س��راء ل�سالح عمائها يف ح�س��اب 
التموي��ل عل��ى الهام���ض ب��الأوراق املالي��ة امل�س��درة عنه اأو من قبل ال�س��ركات التابعة اأو احلليفة اأو الأم اأو ال�س��قيقة له بع��د اأن كانت حمظورة 
يف تعليم��ات التموي��ل عل��ى الهام���ض عل��ى اأّل تزيد ن�س��بة التمويل على 10% من �سايف حقوق ملكية الو�س��يط املايل، مع تاأكي��د الهيئة على حق 
�س��ركات الو�س��اطة املالي��ة باتخ��اذ اأي اإج��راءات تراه��ا منا�س��بة حلماي��ة مراكزها املالي��ة، يف مقاب��ل التاأكيد على �س��ركات الو�س��اطة املالية 
ب�س��رورة اللت��زام الت��ام بتعليمات الف�سل بني اأموال الو�س��يط املايل واأموال عمائ��ه بجميع الأوقات وتزويد الهيئة بتقرير ف�سل احل�س��ابات 

املعتمد ب�س��كل يومي.

عق��دت هيئ��ة الأوراق املالي��ة اجتماعات م�س��رتكة مع البور�سة لبحث عودة الن�س��اط للبور�سة ومت اتخاذ القرار برفع احلدود ال�س��عرية العليا 
والدنيا اإىل 5% واإعادة �س��اعات التداول امل�س��تمر اإىل �س��اعتني اعتبارًا من يوم الأحد املقبل.  كما عدلت هيئة الأوراق املالية املوعد املطلوب 
لتزويده��ا بتقري��ر ف�س��ل احل�س��ابات املعتم��د لي�سبح كم��ا يف نهاية يوم عمل من كل اأ�س��بوع ومبوعد اأق�ساه اأول يوم عمل من ال�س��بوع التايل 
بع��د اأن كان ب�س��كل يوم��ي، با�س��تثناء بع�ض ال�س��ركات التي فر���ض عليها قيود ب�س��رورة تزويد الهيئة بالتقرير ب�س��كل يوم��ي. واأ�سدرت الهيئة 
بذل��ك تعميم��ًا لأع�س��اء بور�س��ة عم��ان تبلغهم في��ه بذلك حيث �س��يتم العمل بالتعدي��ل اعتبارًا من 2020/06/04.  بلغ جممل عدد ال�س��ركات 
امل�س��اهمة العام��ة املدرج��ة يف ال�س��وق النظام��ي والتي زودت الهيئ��ة ببياناتها املالي��ة املدققة وبالتقرير ال�س��نوي للعام 2019 )179( �س��ركة 
م��ن اأ�س��ل )185( لت�س��كل ما ن�س��بته )96.7 %( . ويذكر اأن املادة )43( م��ن قانون الأوراق املالية تلزم ال�س��ركات امل�سدرة لاأوراق املالية 
بتق��دمي ع��دة تقاري��ر دوري��ة هي: تقرير �س��نوي يت�سم��ن البيانات املالي��ة مدققة من مدقق ح�س��ابات قانوين خال 90 يومًا م��ن تاريخ انتهاء 
�س��نته املالي��ة، تقري��ر ربع �س��نوي خال 30 يومًا من تاريخ انتهاء الربع املعني مراجعًا من مدقق ح�س��ابات قان��وين، تقرير عن نتائج العمال 
الأولي��ة بع��د قي��ام مدقق ح�س��ابات ال�س��ركة باإجراء عملي��ة املراجعة الأولية له��ا، وذلك خال ) 45 ( يوم من انتهاء ال�س��نة املالية لل�س��ركة، 
وتقري��ر يتعل��ق بانتخ��اب جمل���ض الإدارة واأي تغي��ري ي ت�س��كيله اأو هوي��ة اأي م��ن اأع�سائه، واإ�س��دار بيان علني ب��اأي معلومة جوهري��ة فورالعلم 

به��ا وتزوي��د الهي��ئ به��ا. علمًا باأن هذه امل��دد القانونية يف الت�س��ريعات قد مت متديدها من قبل الهيئة ب�س��بب جائح��ة كورونا مبدة 40 يومًا.

كم��ا اأك��دت هيئ��ة الأوراق املالي��ة يف تعمي��م اأ�سدرت��ه ل�س��ركات اخلدم��ات املالية على �س��رورة التقي��د بنتائج تقري��ر التقييم الوطن��ي ملخاطر 
غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ل�س��نة 2020 الذي اأقرت��ه اللجنة الوطني��ة ملكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب، منوهة باأهمي��ة التقرير 
ووج��وب اأخ��ذ نتائج��ه بعناي��ة فائق��ة ل�س��يما عن��د اإج��راء التقيي��م الذات��ي ال��دوري ملخاطر �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة، وكذلك عن��د اإعداد 
ال�سيا�س��ات والإج��راءات الداخلي��ة يف ه��ذه ال�س��ركات وذل��ك فيم��ا يتعل��ق مبكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإره��اب. ويذكر ب��اأن التقرير قد 
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�سن��ف خماط��ر قطاع الأوراق املالية على �سعيد غ�س��ل الأم��وال باملنخف�ض واأن العواقب ق�سرية املدى لعمليات غ�س��ل الأموال التي جتري من 
خ��ال القط��اع �سغ��رية ج��دًا، فيما اعت��ر التقرير اأن ل�س��ركات الأوراق املالية احتمالية ) متو�س��طة( ل�س��تغالها يف عمليات غ�س��ل الأموال. 
كم��ا �سن��ف التقري��ر قط��اع الأوراق املالي��ة على �سعيد خماط��ر متويل الإرهاب باملنخف�ض اإىل ح��د كبري واأن العواقب ق�سرية امل��دى لعمليات 
متوي��ل الإره��اب الت��ي جتري من خال القطاع �سئيلة جدًا، ولحظ التقرير اأن وجود احتمالي��ة منخف�سة لاأعمال العابرة للحدود واملنتجات 
واخلدم��ات املح��دودة مب��ا يف ذل��ك قن��وات التوزي��ع وت��دين تعر�ض العم��اء عر احل��دود ملخاطر متوي��ل الإره��اب بالإ�ساف��ة اإىل الحتمالية 
املنخف�سة اإىل حد كبري للتورط يف متويل الإرهاب. كما قرر جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية ال�س��ماح ل�س��ركات اخلدمات املالية بالعمل 
ع��ن بع��د با�س��تخدام خا�سي��ة virtual Private Network - VPN وذل��ك يف احل��الت ال�س��تثنائية والطارئ��ة الناجمة عن الو�س��ع الوبائي، 
�س��ريطة ح�س��ول ال�س��ركة عل��ى موافق��ة الهيئ��ة وحتقيقها لكاف��ة املتطلبات وال�سواب��ط الفنية املتفق عليه��ا من الهيئة وبور�س��ة عمان على اأن 
تتحم��ل ال�س��ركة امل�س��وؤولية الكامل��ة عن اأمن و�س��امة بياناته��ا وبيانات عمائها واأنظمته��ا، وعلى اأن تتعهد ال�س��ركة باتخاذ كافة الإجراءات 
الازم��ة ل�سم��ان عدم تعر�ض الأجهزة امل�س��تخدمة من قبلهم ل�س��وء ال�س��تخدام اأو الخ��رتاق و�سمان عدم و�سول املوظفني لأنظمة ال�س��ركة 
ع��ن بع��د با�س��تخدام و�س��ائل وطرق ات�سال غري اآم��ن وحتت طائلة امل�س��وؤولية. وقد اأ�س��درت الهيئة تعميمًا ل�س��ركات اخلدمات املالي��ة تبلغها 
 )Internet Trading( في��ه بق��رارات املجل���ض الت��ي ت�سمن��ت �سرورة قيام �س��ركات اخلدمات املالي��ة املفعلة خلدم��ة التداول عر النرتن��ت
بت�س��جيع العم��اء عل��ى ا�س��تخدام هذه اخلدمة و�سرورة قيام ال�س��ركات غ��ري املفعلة لهذه اخلدمة بامل�س��ي قدمًا بعملي��ة التفعيل بالتعاون مع 
بور�س��ة عم��ان وباأ�س��رع وق��ت، علم��ًا ب��اأن الهيئة ب�سدد اإل��زام كافة ال�س��ركات بتفعيل هذه اخلدم��ة بعد درا�س��ة املتطلبات وال�سواب��ط الفنية 
الازم��ة لذل��ك.  كم��ا ق��رر املجل���ض التاأكيد على �س��ركات اخلدم��ات املالية ب�س��ررة اإتخاذ الإج��راءات الوقائية والحرتازي��ة الازمة واتباع 
اإج��راءات ال�س��امة العام��ة ال�س��ادرة عن كافة اجله��ات املعنية، مبا يف ذلك اتخاذ الإجراءات الازم��ة ل�سمان و�س��ائل التباعد الجتماعي 
وارت��داء الكمام��ات والقف��ازات والتاأك��د من تفعي��ل التطبيقات الإلكرتونية ال�سحي��ة مثل تطبيق اأمان لكل من املوظف��ني والعماء واملراجعني 

م��ع �س��رورة العم��ل بنظام املناوبات بني املوظفني املتواجدين يف ال�س��ركة حفاظًا على �س��امة املوظف��ني والعماء واملراجعني.

كم��ا ق��رر جمل���ض مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة متديد فرتة توفي��ق اأو�ساع �س��ركات اخلدمات املالي��ة املرخ�ض له��ا بالتعام��ل يف البور�سات 
الأجنبي��ة والبالغ��ة �س��تة اأ�س��هر مبوجب اأح��كام املادة )27/اأ( م��ن تعليمات تنظيم تعامل �س��ركات اخلدم��ات املالية يف البور�س��ات الأجنبية 
الت��ي دخل��ت حي��ز التنفي��ذ يف 2020/1/2، بحي��ث اأ�سبح��ت املهلة املمنوح��ة لل�س��ركات لتوفيق اأو�ساعها وتق��دمي ما يثبت ذلك قب��ل نهاية يوم 
2020/12/31، وذل��ك فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات اأح��كام املادة ) 7/ب( واملادة )12/ج، د،ه�( م��ن التعليمات امل�س��ار اليه��ا، واملت�سمنة تقدمي 

كفال��ة بنكي��ة غ��ري م�س��روطة لأم��ر الهيئ��ة، وح�س��ب املبال��غ املن�سو���ض عليه��ا بالتعليم��ات، وتق��دمي الوثائ��ق الت��ي تثب��ت ترخي���ض ال�س��ركات 
وت�س��جيل ال�سنادي��ق ال�س��تثمارية الأجنبي��ة م��ن اجله��ات الرقابية مانح��ة الرتخي���ض، بالإ�سافة اإىل تقدمي ن�س��خة م�سدقة ح�س��ب الأ�سول 
م��ن التفاقي��ة املوقع��ة مع الو�س��يط الأجنب��ي اأو ال�سندوق ال�س��تثماري الأجنبي. كما قرر جمل���ض مفو�س��ي هيئة الأوراق املالي��ة تعليق النظر 
يف طلب��ات تاأ�سي���ض �س��ركات خدمات مالية جدي��دة، وكذلك تعليق طلبات الرتخي�ض ملمار�س��ة اأعمال اخلدمات املالي��ة للتعامل يف البور�سات 
الأجنبي��ة، وذل��ك حت��ى اإ�س��عار اآخ��ر. وقد اأ�س��درت الهيئ��ة تعميمًا بذل��ك ون�س��رته على موقعه��ا الإلكرتوين. ويه��دف هذا الق��رار اإىل حماية 
امل�س��تثمرين يف الأوراق املالي��ة بالدرج��ة الأوىل، وذل��ك ب�سم��ان ا�س��تمرار تلقيه��م للخدم��ات املالي��ة �سمن اأعلى معايري ال�س��فافية وال�س��رعة 
والأم��ان، وم��ن خ��ال �س��ركات خدمات مالي��ة ذات مراكز مالي��ة متينة، وقادرة عل��ى التكيف مع متغريات ال�س��وق، اإىل جانب حماية ال�س��وق 
امل��ايل بالدرج��ة الثاني��ة، وخ�سو�س��ًا يف ظ��ل الأو�س��اع غ��ري امل�س��تقرة التي ت�س��هدها الأ�س��واق املالية الدولي��ة والإقليمي��ة املرافق��ة لتداعيات 
جائح��ة كورون��ا. كم��ا يهدف الق��رار اإىل فتح الباب اأمام التعدي��ات الت�س��ريعية والتنظيمي��ة والهيكلية التي يحتاجها ال�س��وق، ووفقًا خلارطة 
الطري��ق لتطوي��ر �س��وق راأ���ض امل��ال الوطن��ي، والت��ي يت��م تنفيذه��ا بالتع��اون م��ع البنك الأوروب��ي لإع��ادة العم��ار والتنمي��ة، واإىل املزيد من 
الت�س��اور م��ع �س��ركاء الهيئ��ة �س��واء �س��ركات اخلدمات املالي��ة، اأو امل�سدرين ل��اأوراق املالي��ة اأو متلقي اخلدمة، ومب��ا يعزز م��ن فعالية قطاع 
اخلدمات املالية يف القت�ساد الوطني كبيئة جاذبة لا�س��تثمار، وكمنتيجة لدرا�س��ات اأجرتها الهيئة تفيد باأن ال�س��وق املايل م�س��بع ب�س��ركات 
اخلدمات املالية، والتي متار���ض اأعمالها �س��واء يف ال�س��وق املايل املحلي اأو يف البور�سات الأجنبية، الأمر الذي جنم عنه تناف�س��ية عالية بني 

ه��ذه ال�س��ركات، وه��و ما من �س��اأنه التاأثري �س��لبًا على الأداء الكلي لهذا القط��اع يف نهاية املطاف.

واأعلن��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة ع��ن كام��ل جاهزيته��ا واجله��ات اخلا�سع��ة لإ�س��رافها للعم��ل ع��ن ُبع��د، حي��ث مت تهيئ��ة البني��ة التحتي��ة الفنية 
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لاأنظم��ة الت�س��غيلية ل��دى الهيئ��ة و�س��ركة بور�سة عمان ومركز الإي��داع، كما مت اإجراء جتارب ناجح��ة على اأنظمة الت��داول والرقابة واأنظمة 
نق��ل امللكي��ة والت�س��ويات ا�س��تعدادًا ملبا�س��رة العمل عن ُبعد يف ح��ال مت الإعان عن فر�ض حظر �س��امل. وتاأتي هذه اخلط��وة حر�سًا من هيئة 
الأوراق املالي��ة و�س��ركائها �س��ركة بور�س��ة عم��ان ومرك��ز اإي��داع الأوراق املالي��ة عل��ى ا�س��تمرارية الت��داول يف بور�س��ة عمان وتق��دمي خدمات 
التعام��ل ب��الأوراق املالي��ة لدى اجلهات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة واأع�ساء كل من بور�سة عم��ان واملركز دون تاأخري اأو انقطاع، ول�سمان توفري 
بيئ��ة عم��ل اآمن��ة حتفظ �س��امة العامل��ني واملتعاملني يف الأوراق املالية، وحت�س��بًا لأي تطور مفاج��ىء على الو�سع الوبائ��ي الناجم عن جائحة 
كورونا قد يدعو لفر�ض حظر �س��امل يف اململكة. ويف اإطار ذات امل�س��اعي واجلهود املبذولة من الهيئة ونتيجًة لقيام الهيئة بالتعاون مع �س��ركة 
بور�س��ة عم��ان لو�س��ع اإج��راءات ومتطلب��ات بهدف حتقيق ا�س��تمرارية عمل �س��ركات اخلدمات املالية حي��ث مت اإ�سدار تعميم لهذه ال�س��ركات 
به��ذا اخل�سو���ض يق�س��ي بال�س��ماح له��ا بالعمل عن بعد با�س��تخدام خا�سية ال�س��بكة اخلا�س��ة الفرتا�سية VPN والتي توؤم��ن الت�سال الآمن 
وذل��ك يف احل��الت الطارئ��ة دون احلاجة حل�سور موظفيها واملتعاملني معها ملقر ال�س��ركات، �س��ريطة تلبي��ة متطلبات و�سوابط فنية حمددة. 
فق��د وافق��ت الهيئ��ة حت��ى تاريخه لإثنتني واأربعني �س��ركة من اأ�سل اأربع وخم�س��ني �س��ركة من �س��ركات الو�س��اطة املالية للقيام بكاف��ة اأعمالها 
ع��ن ُبع��د با�س��تخدام اخلا�سي��ة املو�سوف��ة اأعاه بعد ا�س��تكمال تلك ال�س��ركات جلمي��ع املتطلب��ات وال�سواب��ط الفنية املطلوبة، يف حني ت�س��عى 
الهيئ��ة حالي��ًا حل��ث باق��ي ال�س��ركات على ت�سوي��ب اأو�ساعها مبا ميكنها من ا�س��تخدام تلك اخلا�سية يف اأقرب وق��ت ممكن. من جهة اأخرى، 
فق��د اأك��دت الهيئ��ة على �سرورة قيام �س��ركات اخلدم��ات املالية املفعلة خلدم��ة التداول عر الإنرتنت بت�س��جيع عمائها على ا�س��تخدام هذه 
اخلدمة، كما عملت على دعوة ال�س��ركات غري املفعلة بت�س��ريع و�س��ائل تفعيلها ل�سمان ا�س��تمرارية قدرتها على التداول ل�سالح عمائها دون 

انقط��اع، يف حال مت فر�ض حظر �س��امل.

وق��رر جمل���ض مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة اعتماد نظام اخلدم��ات والإف�ساح الإلك��رتوين XBRL كنظام واآلي��ة ملزمة للجه��ات اخلا�سعة 
لرقاب��ة الهيئ��ة وفق��ًا لقان��ون الأوراق املالي��ة وقانون �سكوك التمويل الإ�س��امي اعتبارًا م��ن تاريخ 2020/12/20 وقد اأ�سدرت الهيئ��ة تعميمًا 
لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة و�س��ركات اخلدمات املالية ومكاتب تدقيق احل�س��ابات و�سناديق ال�س��تثمار امل�سرتم وال�س��ركة الأردنية لل�سكوك 
الإ�س��امية لتموي��ل امل�س��اريع احلكومي��ة ذات الغر�ض اخلا�ض وجميعة املحا�س��بني القانونيني تبلغها فيه بقرار جمل���ض املفو�س��ني بحيث تلتزم 
ه��ذه اجله��ات بتق��دمي الإف�ساح��ات وطلب��ات احل�س��ول على اخلدمات املح��ددة من خال النظ��ام ب�سفة ح�سري��ة ووفقًا لدليل ال�س��تخدام 
ة  املتوف��ر عل��ى النظ��ام.  كما اأطلق��ت هيئة الأوراق املالية وبور�سة عّم��ان اليوم نظام اخلدمات والإف�ساح الإلك��رتوين بلغة )XBRL( كمن�سّ
اإلكرتوني��ة لتق��دمي الإف�ساح��ات وطلب��ات احل�سول على اخلدمات من اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئ��ة وبور�سة عمان. واأعلنت الهيئة اأنه مت 
اإيق��اف العم��ل بط��رق الإف�ساح التقليدية املعمول بها �س��ابقًا، حيث �س��تلتزم ال�س��ركات املدرج��ة يف بور�سة عمان واجله��ات اخلا�سعة لرقابة 
 )Taxonomies( واأ�ساف اأنه مت بن��اء الت�سنيفات املالية .)www.xbrljordan.jo( الهيئ��ة بتطبي��ق ه��ذا النظ��ام ح�سرًا من خال املن�سة
الت��ي تعت��ر الرك��ن الأ�سا�س��ي لتطبيق��ه كونها ت�س��تمل عل��ى امل�سطلحات املالية واملحا�س��بية امل�س��تخدمة وف��ق املعايري الدولي��ة، كما مّت اإعداد 
من��اذج خا�س��ة تت�سم��ن كاف��ة البنود التي حتتوي عليه��ا القوائم املالية لل�س��ركات، روعيت من خاله��ا متطلبات جميع ال�س��ركات املدرجة يف 
البور�س��ة على اختاف قطاعاتها، وا�س��تخدام م�س��ميات وم�سطلحات حما�س��بية ومالية موح��دة ومتفق عليها عامليًا، مّت اعتمادها بالتن�س��يق 
م��ع �س��ركات تدقي��ق احل�س��ابات. وتتمث��ل اجلهات املعنّي��ة بتطبيقات ه��ذا النظام، باجله��ات املُ�سدرة ل��اأوراق املالية واملتعامل��ة بها، مبا يف 
ذل��ك ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة وامل�س��اهمة اخلا�س��ة و�س��ركات اخلدمات املالي��ة و�سناديق ال�س��تثمار امل�س��رتك وال�س��ركات ذات الغر�ض 
اخلا���ض واجله��ات احلكومي��ة امل�سدرة لاأوراق املالي��ة ومكاتب التدقي��ق ومدققي احل�س��ابات وجمعية املحا�س��بني القانونيني الأردنيني، واأي 
جهة اأخرى جتد الهيئة والبور�سة �سرورًة لإلزامها با�س��تخدام هذا النظام. واأعدت الهيئة وبور�سة عّمان خطة �س��املة تكفل تطبيقه ب�س��كل 
م��رن وي�س��ري جتّنب��ًا لأي��ة �سعوب��ات فنّية اأو تقنّي��ة قد تواجه م�س��تخدميه. وتكم��ن اأهمية النظ��ام. باعتباره اأحد اأهم امل�س��اريع ال�س��رتاتيجية 
الت��ي �ست�س��اهم ب�س��كل كب��ري يف حتقي��ق اأه��داف الهيئ��ة والبور�سة وتعزي��ز قدراتهما عل��ى تنظي��م ومراقبة عملي��ة الإف�ساح مب��ا يكفل حماية 
ال�س��وق وامل�س��تثمرين م��ن املخاط��ر املحتمل��ة وزي��ادة التناف�س��ية يف �س��وق راأ���ض امل��ال الوطني وحت�س��ني املن��اخ ال�س��تثماري املحل��ي على وجه 
العموم، حيث يعتر النظام ركيزة رئي�س��ة لإر�س��اء البنية الأ�سا�س��ية املطلوبة لأ�س��واق املال ومبا يدفع نحو ال�س��تمرار يف رفع ت�سنيف الأردن 

يف تقارير ممار�س��ة الأعمال الدولية.

واأ�س��درت هيئ��ة الأوراق املالي��ة تعميم��ًا تطال��ب في��ه �س��ركات اخلدمات املالي��ة تزوي��د الهيئة ببيان��ات حمدثة ع��ن الرتاخي���ض املمنوحة لها 
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ملمار�س��ة اأعم��ال اخلدم��ات املالي��ة يف ال�س��وق امل��ايل املحل��ي و/ اأو الأجنب��ي والت��ي ترغ��ب ال�س��ركة بتجديده��ا للع��ام 2021، وتزوي��د الهيئة 
باأ�س��ماء املعتمدين الذين تقوم ال�س��ركة من خالهم باأعمال اخلدمات املالية يف ال�س��وق املايل املحلي و/اأو الأجنبي، والتي ترغب ال�س��ركات 
بالتجدي��د له��م للع��ام 2021، وحتديث بيانات ال�س��ركة ومعتمديها وفق��ًا للنموذج املعتمد م��ن الهيئة على موقعه��ا الإلكرتوين، هذا بالإ�سافة 
اإىل حتدي��ث بيان��ات �س��ركات الو�س��اطة املالي��ة ومعتمديه��ا يف ال�س��وق امل��ايل املحل��ي عل��ى نظ��ام الرتخي�ض الإلك��رتوين. واأك��دت الهيئة على 
�س��رورة دفع الر�س��وم ال�س��نوية امل�س��تحقة عن العام 2021 وفقًا لاإجراءات املتبعة ل��دى الهيئة، وجتديد اأو متديد الكف��الت البنكية املقدمة 
م��ن �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة املرخ�سة للتعامل يف ال�س��وق املايل املحل��ي والبور�سات الأجنبية وتقدميه��ا للهيئة ح�س��ب الأ�سول. كما اأكدت 
الهيئ��ة عل��ى �س��رورة اللت��زام بتنفي��ذ هذه املتطلبات وت�س��ليم الكت��ب والوثائق املو�سوف��ة فيها باليد يف مقر الهيئة ح�س��ب الإج��راءات املتبعة 

لديه��ا مبا فيها الإج��راءات ال�سحية الحرتازية.

اأم��ا هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع الإماراتي��ة، فق��د واف��ق جمل���ض الإدارة على متديد ف��رتة توفيق اأو�ساع ال�س��ركات ملدة – اأ�س��هر وذلك اإىل 
ح��ني و�س��ع اآلي��ة جدي��دة خلطابات ال�سمان املقدمة من الو�س��طاء لاأ�س��واق. وذلك ا�س��تجابة للطلبات ال��واردة للهيئة من عدد من �س��ركات 
الو�س��اطة الت��ي التم�س��ت فيه��ا متدي��د ف��رتة توفي��ق الأو�ساع وذل��ك للح�س��ول على الوقت ال��كايف لرتتي��ب اأو�ساعه��ا الداخلية.  كم��ا  وجهت 
هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع اإىل امل�س��تثمرين حتذي��رًا ب�س��رورة الت��زام اأق�س��ى درجات احلذر م��ن كافة اأن�س��طة جمع الأم��وال القائمة على 
ال�س��تثمار يف الأ�سول الرقمية/ امل�س��فرة digital assets )مثل العمات cryptocurrencies والأدوات الرمزية tokens( التي قد يجري 
Ini-"  مزاولتها ب�س��كل اأو باآخر داخل دولة الإمارات العربية املتحدة. �س��واء متت الإ�س��ارة اإىل هذه الأن�س��طة ب� –الإ�سدارات الأولية للعمات
  .token pre-sale, token crowd-sale و Initial Token Offerings " اأو "الإ�سدارات الأولية لاأدوات الرمزية tial Coin Offerings

ووجه��ت الهيئ��ة تعميم��ًا لكاف��ة ال�س��ركات والأفراد املرخ�سني منها يف دولة الإمارات اأو�سح��ت فيه اأنها قامت باإجراء حتدي��ث على متطلبات 
"برنام��ج اختب��ارات الرتخي���ض املهن��ي". وقال��ت الهيئ��ة اأن التحديث ا�س��تمل عل��ى اإ�سافة اختب��ارات الوظائف املعتم��دة اجلديدة اإىل جانب 

اإج��راء بع���ض التعديات على م�س��ارات اختبارات املهن املعتم��دة لدى الهيئة. 

كم��ا عق��دت الهيئ��ة اجتماعا مع كل من �س��وق اأبوظبي لاأوراق املالية و�س��وق دبي املايل لبحث اأو�ساع ال�س��وق املايل بالدولة، ودرا�س��ة الو�سع 
ع��ن كث��ب واحتواء تداعيات تراجع املوؤ�س��رات يف الأ�س��واق، واتخاذ اإج��راءات عاجلة للتعامل مع ه��ذا النخفا�ض. واأكد احل�س��ور من الهيئة 
وال�س��وقني املاليني خال الجتماع على متانة اأ�س���ض اقت�ساد الدولة و�سابته ومناعته من واقع موؤ�س��رات القت�ساد الكلي الإيجابية، ولفتوا 
اإىل جن��اح ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املحلي��ة املدرج��ة يف حتقي��ق اأرب��اح جيدة عن الع��ام املا�سي، وت�ساع��د معدل منو �س��ايف الأرباح اإىل 
9% باملقارن��ة م��ع �س��ايف الأرباح يف العام الذي �س��بقه، ونوهوا كذلك بالآليات التي ا�س��تحدثتها الهيئة بالتعاون مع الأ�س��واق لحتواء النتائج 

ال�س��لبية لبع���ض ال�س��ركات �س��واء م��ا يت�س��ل باندماج ال�س��ركة اخلا�س��رة مع �س��ركة اأو �س��ركات اأخرى، وال�س��تحواذ عل��ى ال�س��ركات القائمة 
وكذل��ك دخ��ول ال�س��ركاء ال�س��رتاتيجيني، وحتوي��ل الدي��ون النقدية اإىل اأ�س��هم يف راأ���ض م��ال ال�س��ركة، واإ�سدار �س��ندات قابل��ة للتحويل اإىل 
اأ�س��هم بال�س��تثناء من حق الأولوية مل�س��اهمي ال�س��ركة، واأ�س��ادوا كذلك بالآلية التي ا�س��تحدثتها الهيئة نهاية العام املا�سي ب�س��اأن الإجراءات 
اخلا�سة بال�س��ركات املدرجة اأ�س��همها يف ال�س��وق والبالغة خ�س��ائرها املرتاكمة ن�س��بة 20% فاأكرث من راأ�س��مالها. كذلك ناق���ض احل�سور عدة 
اإج��راءات اأخ��رى م��ن �س��اأنها اأن ت�س��هم يف دعم عوامل التوازن بني البيع وال�س��راء، واأو�سحوا اأن اآلي��ة البيع على املك�س��وف غري املغطى الذي 
ي�س��اعد يف هبوط الأ�س��واق العاملية ومتنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، لي���ض مفعًا يف اأ�س��واق الدولة. كذلك فاإن الأ�س��واق املالية تقوم 

يف الوق��ت احل��ايل بدرا�س��ة امكانية وجدوى تخفي�ض هام���ض ال�سيانة على التداول بالهام���ض وفق املمار�س��ات العاملية يف هذا ال�س��اأن. 

اأك��دت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع اأن اإط��اق حزم��ة م��ن املب��ادرات اجلدي��دة ميث��ل اإج��راًء غري م�س��بوق ور�س��الة مهمة م��ن �س��اأنها توفري 
الدع��م واإعط��اء اأولوية لل�س��ركات النا�س��ئة اإ�سافة اإىل خمتل��ف القطاعات التجاري��ة وال�سناعية، وكذل��ك حتفيز متويل ال�س��ركات ال�سغرية 
واملتو�س��طة ع��ن طري��ق البنوك املحلية، ف�سًا عن تاأ�سي���ض �سندوق �سانع ال�س��وق لتوفري ال�س��يولة لإيجاد توازن م�س��تمر ب��ني العر�ض والطلب 
عل��ى الأ�س��هم، وتخفي��ف الأعب��اء املالي��ة عل��ى ال�س��ركات، واإعف��اء ال�س��ركات النا�س��ئة م��ن كفال��ة ح�س��ن التنفي��ذ للم�س��اريع، مع دعم ر�س��وم 
تو�سي��ل الكهرب��اء لل�س��ركات النا�س��ئة حت��ى نهاية العام. و�س��وف يكون لهذه احلزمة من املبادرات اأثر كبري ينعك���ض اإيجابًا يف توفري ال�س��يولة 
يف ال�س��وق وتعزي��ز مرونته��ا وتخفي��ف النفق��ات وال�سغ��وط عل��ى قطاع ال�س��ركات النا�س��ئة وال�سغ��رية واملتو�س��طة SME’s. ويتوق��ع اأن يكون 
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له��ذه املب��ادرات وم��ا �س��بقها من مب��ادرات امل�سرف املركزي بتوفري �س��يولة مقدارها 100 ملي��ار دولر لدعم اقت�ساد الدولة وم��ا يتلوها من 
مب��ادرات عل��ى خمتل��ف امل�س��تويات دور مه��م يف امت�سا���ض واحت��واء التداعيات الناجتة عن انت�س��ار فريو���ض كورونا يف كث��ري من دول العامل 
وكذل��ك التغ��ري ال��ذي طراأ موؤخرًا على اأ�س��واق النفط يف العامل. و�س��وف ت�س��هم هذه املب��ادرات جميعا يف تعزيز ثق��ة امل�س��تثمرين واملتعاملني 

يف الأ�س��واق وتعط��ي دفعة كبرية ملختل��ف قطاعات القت�ساد.

ويف اإط��ار جهوده��ا لحت��واء تداعي��ات اأزم��ة "كورون��ا" وتعزي��زًا حلزم��ة املب��ادرات ايل اأطلقته��ا بغر���ض تطوي��ق انعكا�س��اتها عل��ى الأ�س��واق 
املالي��ة. اأر�س��لت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع تعميمًا موجهًا لل�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة وال�س��ركات املرخ�س��ة من الهيئة وكذل��ك �سناديق 
ال�س��تثمار املحلي��ة امل�س��جلة ابلغته��ا في��ه بع��دة ق��رارات تت�سمن متدي��د مدة الإف�ساح ع��ن البيان��ات املالية ال�س��نوية للع��ام 2019 والبيانات 
املالي��ة املرحلي��ة للرب��ع الول م��ن الع��ام اجل��اري. وتف�سيًا اأو�س��ح التعميم اأنه يف اإطار حر���ض دولة الإم��ارات العربية املتحدة عل��ى تطبيق 
اأعل��ى درج��ات ال�س��امة ومتا�س��يًا م��ع تعليم��ات وزارة ال�سحة ملن��ع التجمعات يف الف��رتة احلالي��ة، وبالنظر مل��ا تقت�سيه امل�سلح��ة العامة، مع 
الأخ��ذ يف العتب��ار تزام��ن هذه اللتزامات م��ع حلول موعد انعقاد اجلمعيات العمومية ال�س��نوية لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة؛ فقد مت اعتماد 
جمموع��ة ق��رارات ت�س��مل متدي��د ف��رتة الإف�س��اح عن البيان��ات والتقاري��ر املالية ال�س��نوية املدققة ع��ن ال�س��نة املالية 2019 ف��رتة اإ�سافية ل 
تتج��اوز 45 يوم��ًا كح��د اأق�س��ى تنته��ي بتاري��خ 2020/05/14. على اأن ي�س��مل التمدي��د جميع ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املحلية وال�س��ركات 
الأجنبي��ة املدرج��ة وكذل��ك ال�س��ركات املرخ�س��ة م��ن الهيئ��ة و�سناديق ال�س��تثمار املحلية امل�س��جلة ل��دى الهيئة، وتلتزم ال�س��ركات امل�س��اهمة 
العام��ة املحلي��ة وال�س��ركات امل�س��اهمة اخلا�س��ة املحلي��ة املدرجة يف ال�س��وق مبراعاة ن�س��ر البيانات املالية ال�س��نوية املدقق��ة عن العام 2019 
بالتزام��ن م��ع ن�س��ر الدع��وة لعق��د اجتم��اع اجلمعي��ة العمومية ال�س��نوية لل�س��ركة، وتاأجي��ل الإف�ساح ع��ن البيانات املالي��ة الربعي��ة املنتهية يف 
31 مار���ض 2020 اإىل ح��ني حل��ول موع��د الإف�س��اح املق��رر عن البيان��ات املالي��ة املرحلية املنتهي��ة يف 30 يونيو املقب��ل على اأن ي�س��مل التاأجيل 

جمي��ع ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املحلية وال�س��ركات الأجنبية املدرجة وكذلك ال�س��ركات املرخ�سة م��ن الهيئة و�سناديق ال�س��تثمار املحلية 
امل�س��جلة ل��دى الهيئ��ة، ومراع��اة �س��ريان تطبي��ق اأح��كام املادة )14( من ق��رار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )2( ل�س��نة 2001 يف �س��اأن النظام 
اخلا���ض بالت��داول واملقا�س��ة والت�س��ويات ونق��ل امللكي��ة وحف��ظ الأوراق املالي��ة واملتعل��ق بفر���ض حظر ت��داول املطلعني على اأ�س��هم ال�س��ركات 
حل��ني الإف�س��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة ال�س��نوية املدققة 2019 والبيان��ات املالية املرحلي��ة للربع الأول م��ن العام اجلاري. وتن���ض املادة على 
اأنه "يحظر على رئي���ض واأع�ساء جمل���ض اإدارة ال�س��ركة املدرجة اأوراقها املالية ف���ي ال�س���وق ومديرها العام اأو اأي من املوظفني املطلعني على 
املعلوم��ات اجلوهري��ة لل�س��ركة التعام��ل -بنف�س��ه اأو حل�س��ابه بوا�س��طة الغ��ري اأو ب��اأي �سفة اأخرى حل�س��اب غ��ريه- يف الأوراق املالية لل�س��ركة 
ذاتها اأو ال�س��ركة الأم اأو التابعة اأو ال�س��قيقة اأو احلليفة لتلك ال�س��ركة، اإذا كانت اأيا من هذه ال�س��ركات مدرجة اأوراقها يف ال�س��وق، ونوهت 
الهيئ��ة اإىل اأن��ه �س��يتم اإيق��اف العمل باأي اأحكام تتعار�ض مع هذا التعميم ب�س��كل موؤقت خال الفرتة احلالية �س��واء كانت ق��د مت الن�ض عليها 
يف ق��رارات �س��ادرة م��ن الهيئ��ة اأو بالنظ��ام الأ�سا�س��ي لل�س��ركة وذلك حت��ى تاريخ 30 يوني��و من 2020.  وي�س��ار اإىل اأن هيئ��ة الأوراق املالية 
كان��ت ق��د اتخ��ذت خال الف��رتة املا�سية عدة مبادرات لحتواء تداعي��ات الآثار املرتتبة على ظهور فريو���ض كورونا من بينه��ا تخفي�ض احلد 
الأق�س��ى لنخفا���ض ال�س��هم يف اجلل�س��ة الواح��دة اإىل 5% ب��دل م��ن 10%، والتاأكي��د عل��ى منع اآلي��ة البيع على املك�س��وف يف الأ�س��واق املالية 
بالدولة واأنها غري مفعلة يف هذه الأ�س��واق، وتطوير اآلية اإعادة �س��راء ال�س��ركات املدرجة لأ�س��همها مبا يي�س��ر ال�سوابط والإجراءات املنظمة 

لإع��ادة ال�س��راء، وكذل��ك اإقرار عقد اجلمعي��ات العمومية عن بع��د والت�سويت الإلكرتوين على الق��رارات املتخذة بها.

�س��اركت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع يف الجتماع ال�س��تثنائي للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، 
ال��ذي عق��د برئا�س��ة د. عبي��د الزعاب��ي، الرئي���ض التنفيذي للهيئة وذل��ك عر تقني��ة الت�سال املرئي، لدرا�س��ة اأو�ساع الأ�س��واق املالية بدول 
املجل���ض يف �س��وء تداعي��ات وباء فريو���ض كورونا امل�س��تجد كوفيد-19. وخ�س���ض الجتماع- الذي عقد بناء عل��ى اقرتاح من جانب الإمارات 
ب�سفتها دولة الرئا�س��ة- ملناق�س��ة جهود اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض يف دعم الأ�س��واق املالية. مت خال الجتماع الرتكيز 
عل��ى اخلط��وات والتداب��ري التي قامت بها اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية يف جمل���ض التعاون ب�س��اأن فريو���ض كورونا امل�س��تجد Covid -19؛ 
حي��ث ا�س��تعر�ست هيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع الإجراءات الت��ي اتخذتها- بناء على توجيهات جمل���ض الوزراء- ل�سمان ا�س��تمرارية الأعمال 
يف قط��اع الأوراق املالي��ة واحت��واء تداعي��ات جائح��ة كورونا، واأهم الآليات التي قام��ت بتفعيلها لدعم الأ�س��واق املالية واأبرزه��ا تعديل مقدار 
حت��رك ال�س��هم انخفا�س��ا اإىل 5% خ��ال اجلل�س��ة الواح��دة م��ع الإبق��اء على ن�س��بة ارتفاع��ه كما ه��ي دون تغي��ري، وتطوير اآلية اإعادة �س��راء 
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ال�س��ركات لأ�س��همها مب��ا يي�س��ر عملي��ة اإع��ادة ال�س��راء ويخفف م��ن بع�ض ال�س��روط، وكذل��ك متديد ف��رتة الإف�ساح ال�س��نوي للبيان��ات املالية 
املدقق��ة 45 يوم��ًا اإ�سافي��ًا وتاأجي��ل الإف�س��اح ع��ن بيان��ات الرب��ع الأول من الع��ام اجلاري اإىل ح��ني موعد حل��ول الإف�ساح عن بيان��ات الربع 
الث��اين يف 30 يوني��و 2020، والتاأكي��د عل��ى اأن اآلية البيع على املك�س��وف غري مفعلة بالأ�س��واق املالي��ة بالدولة، وكذلك اإق��رار عقد اجتماعات 
اجلمعي��ات العمومي��ة ع��ن بعد وتوف��ري الت�سويت الإلكرتوين للم�س��اركني من حملة الأ�س��هم، اإ�سافة اإغاق قاعات الت��داول، وتوظيف تقنيات 
العم��ل ع��ن بع��د ملوظفي الهيئة والأ�س��واق املالية. بالإ�سافة اىل ذلك فقد مت خال الإجتماع طرح جمموعة م��ن التو�سيات املقدمة من جانب 
الأع�س��اء امل�س��اركني يف الجتم��اع اأبرزه��ا تفعي��ل عم��ل �سن��اع ال�س��وق، علما ب��اأن املجل���ض التنفيذي لإم��ارة اأبوظبي ق��د خ�س�ض مبل��غ مليار 
دره��م لتاأ�سي���ض �سان��ع �س��وق يف ال�س��وق املايل بالدولة تك��ون مهمته حفظ التوازن يف الأ�س��واق، وتفعيل منظومة �س��راء ال�س��ركات لأ�س��همها، 
والت�س��جيع عل��ى الإدراج النوع��ي لل�س��ركات ل�س��يما ال�س��ركات احلكومي��ة لزي��ادة عم��ق ال�س��واق، والتوعي��ة ال�س��تثمارية املكثفة بال�س��تعانة 

بو�س��ائل الت�سال اجلماهريي يف م�س��ائل الإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية و�س��لوكيات ال�س��وق.

ا�س��تعر�ض جمل���ض الإدارة تقريرًا بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة- بتوجيهات جمل���ض الوزراء املوقر- لحتواء تداعيات جائحة كورونا على 
اأ�س��واق امل��ال بالدول��ة، وت�سم��ن التقرير الإجراءات اخلارجية لل�س��ركات وامل�س��تثمرين اإ�سافة اإىل الإجراءات الداخلية يف الهيئ��ة. وت�سمنت 
الإج��راءات اخلارجي��ة تعدي��ل مقدار حترك �س��عر ال�س��هم انخفا�سَا. ومبقت�سى القرار يكون مقدار التحرك يف �س��عر ال�س��هم بن�س��بة )%5( 
من �س��عر الإقفال ال�س��ابق كحد اأق�سى انخفا�سًا يف يوم التداول الواحد، وقد مت تطبيق القرار اعتبارًا من جل�س��ة تداول 18 مار���ض 2020. 
كم��ا �س��ملت الإج��راءات اخلارجي��ة كذلك ا�سدار قرار ا�س��تثناء ال�س��ركات امل�س��اهمة ملد مهل��ة انعقاد اجلمعي��ات اإىل 30 يونيو 2020 بهدف 
ت��ايف اأي��ة خماط��ر لتاأخ��ر انعق��اد اجتماعات اجلمعي��ات العمومية الت��ي كان مق��ررًا اأن تنتهي املهل��ة القانونية لعقده��ا يف 30 اأبريل 2020. 
كذلك مت اإ�سدار تعميم ب�س��اأن منح بع�ض ال�س��تثناءات من نظام �س��راء ال�س��ركات لأ�س��همها بغر�ض ت�س��هيل قيام ال�س��ركات ب�س��راء اأ�سهمها. 
وت�سمن��ت الإج��راءات كذل��ك التطبي��ق الإلزام��ي للت�سوي��ت الإلك��رتوين يف اجلمعي��ات العمومي��ة بدل م��ن احل�سور ال�س��خ�سي للم�س��اهمني، 
وذل��ك ا�س��تجابة لتوجه��ات احلكومة الر�س��يدة مبن��ع التجمعات يف هذه الف��رتة، ومت بالفعل تفعي��ل الت�سويت اللكرتوين للجمعي��ات العمومية 
لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة وال��ذي اأثب��ت جناحًا فائق��ًا. وقامت الهيئ��ة بالتعميم على ال�س��ركات املرخ�سة ب�س��اأن متديد ف��رتة الإف�ساح عن 
التقاري��ر املالي��ة ال�س��نوية عن �س��نة 2019، كذلك مت التعميم على ال�س��ركات املرخ�سة ب�س��اأن تاأجيل الإف�ساح عن البيان��ات املرحلية املنتهية 
يف 31 مار���ض 2020. كم��ا اأر�س��لت الهيئ��ة تعميم��ًا لل�س��ركات املدرج��ة تطل��ب في��ه موافاتها بالإج��راءات الوقائية الت��ي قامت بها ال�س��ركات 
للحف��اظ عل��ى ال�س��امة وال�سح��ة العام��ة والوقاي��ة م��ن فايرو���ض كورون��ا امل�س��تجد )COVID-19( واحلد م��ن انت�س��اره.كما وجه��ت الهيئة 
ال�س��ركات لو�س��ع خط��ة مدرو�س��ة و�سيا�س��ة مكتوب��ة ت�سمن ا�س��تمرارية �س��ري العم��ل وتفعيل خطة التع��ايف يف حالة الطوارئ وذل��ك كجزء من 
 Teams نظ��ام اإدارة املخاط��ر. ويف ه��ذا ال�س��ياق طبق��ت الهيئ��ة �سيا�س��ة التفتي���ض على ال�س��ركات من خال نظ��ام الت�سال املرئ��ي عن بعد
بدًل من الزيارات الفعلية ال�س��ركات. ويف اإطار الإجراءات اخلارجية الأخرى التي اتخذتها الهيئة ِقَبل ال�س��ركات املرخ�سة مت منح موظفي 
ه��ذه ال�س��ركات اخلا�سع��ني لختب��ارات الرتخي���ض املهن��ي، مهلة مدتها 3 اأ�س��هر تبداأ من ب��دء املركز ا�س��تقبال طلبات ت�س��جيل الختبارات. 
وف�س��ًا ع��ن ذل��ك ن�س��رت الهيئة واأر�س��لت تعميم��ًا لكافة املتعامل��ني باللتزام با�س��تخدام اخلدمات الذكي��ة والإلكرتونية التي توفره��ا الهيئة 
ع��ر موقعه��ا الإلك��رتوين www.sca.gov.ae وم��ن خ��ال الأجهزة الذكي��ة، بدًل من احل�سور ال�س��خ�سي ملراك��ز خدمة العم��اء يف الهيئة.  
ويف ه��ذا الإط��ار اأي�س��ًا عق��دت الهيئ��ة اجتماعًا مع الأ�س��واق املالية مت التاأكي��د فيه على اأن البيع على املك�س��وف غري مفعل يف الأ�س��واق املالية 
بالدول��ة، وكان �س��وق اأب��و ظب��ي ل��اأوراق املالي��ة قد اأعل��ن يف منت�سف مار���ض املا�س��ي عن غلق قاع��ات التداول يف مق��ره الرئي�س��ي واأفرعه، 
واتخ��ذ �س��وق دب��ي امل��ايل اخلط��وة نف�س��ها يف الي��وم الت��ايل. وكذلك مت عق��د اجتماع م��ع معايل حماف��ظ امل�س��رف املركزي للتن�س��يق ب�س��اأن 

الإج��راءات التي ت�س��هم يف احل��د من تداعيات اجلائحة على �س��وق الأوراق املالية. 

اأطلق��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ن�س��خة جديدة م��ن تطبيقها الذك��ي )SCA UAE( مت�سمن��ًا العديد من املزاي��ا واخل�سائ�ض املطورة، 
وذل��ك مواكب��ًة للم�س��تحدثات الرقمي��ة يف جم��ال التطبيق��ات الذكي��ة، ومبا يتما�س��ى م��ع روؤية وتوجيه��ات حكومة دولة الإم��ارات الهادفة اإىل 
حتوي��ل كاف��ة املعام��ات احلكومية اإىل معامات رقمية. ويع��د التطبيق الذكي بوابة للو�سول اإىل كافة اخلدمات الت��ي تقدمها الهيئة جلمهور 
امل�س��تثمرين واملتعامل��ني واملهتم��ني. وتتمي��ز الن�س��خة املحدث��ة م��ن التطبي��ق بت�سمي��م ج��ذاب واأك��رث تفاعلي��ة م��ع امل�س��تخدمني، مب��ا ي�سم��ن 
الو�س��ول لكاف��ة اخلدمات واخل�سائ�ض ب�س��هولة وي�س��ر با�س��تخدام الهواتف والأجهزة الذكية، ويتيح اإجراء كاف��ة املعامات وتلقي اخلدمات 
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م��ن اأي م��كان عل��ى م��دار ال�س��اعة. ويتي��ح التطبيق- ال��ذي يدعم اللغت��ني العربي��ة والجنليزية– للم�س��تخدمني الط��اع على كاف��ة البيانات 
واملعلوم��ات ال�س��ادرة ع��ن الهيئ��ة من ت�س��ريعات وتعامي��م و�سوابط واإج��راءات واأخبار، اإىل جانب الطاع عل��ى قوائم ال�س��ركات املرخ�سة 
م��ن قب��ل الهيئة وال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، كم��ا ميكن للم�س��تخدمني التعرف عل��ى الفعاليات والأحداث التي تنظمه��ا الهيئة اأوًل باأول عن 
طري��ق خا�سي��ة تلق��ي ال�س��عارات والإعانات. ويف اإطار جه��ود الهيئة لارتقاء مب�س��توى �س��عادة املتعاملني، مت ت�سمي��م املن�سة وفقًا لأحدث 
املعاي��ري احلكومي��ة والتوجيه��ات ال�س��ادرة م��ن هيئة تنظي��م الت�سالت، حيث تتمي��ز بتوفري خا�سية الإر�س��ادات ال�سوتي��ة، يف خطوة تدعم 
اأ�سح��اب الهم��م وم��ن يعان��ون م��ن الإ�سابة بعم��ى الألوان. كذلك مت��ت اإ�سافة خا�سي��ة الدرد�س��ة الفورية التي متك��ن امل�س��تخدمني من تلقي 
 ،OPEN TEXT ال��ردود ال�س��ريعة عل��ى ا�ستف�س��اراتهم.  كم��ا يتكام��ل التحدي��ث اجلدي��د مع نظ��ام اإدارة الرتخي�ض املط��ور من قبل �س��ركة
وال��ذي يرب��ط الهيئ��ة مع �س��ركائها ال�س��رتاتيجيني وعدد من اجلهات املحلي��ة ذات ال�سلة بالأ�س��واق املالية، يف خطوة تهدف لت�س��هيل تقدمي 
الطلب��ات م��ن قب��ل العماء من خال اإعادة هند�س��ة الإج��راءات واملتطلبات اخلا�س��ة بالرتخي�ض. ويقوم املتعاملون )�س��ركات واأفراد( عر 
املن�س��ة باإن�س��اء ح�س��ابات له��م متكنهم م��ن الطاع على ال�س��جات والوثائق اخلا�سة بال�س��ركات التي ينتمون اإليها من �س��هادات الت�س��جيل 
وبيان��ات الطلب��ات املقدم��ة، م��ع تزويده��ا بخا�سي��ة متابع��ة الطلبات قيد الإج��راء. كما يق��وم التطبيق باإر�س��ال الإ�س��عارات اخلا�سة مبواعد 
.eDirham جتدي��د ال�س��هادات وت�س��ديد الغرام��ات امل�س��تحقة واإظهار اأي من الدفعات التي مت اإجراوؤها با�س��تخدام بواب��ة الدفع اللكرتونية

يف اإط��ار جه��ود هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع الرامي��ة حلماي��ة امل�س��تثمرين وتر�س��يخ اأ�س���ض التعام��ل ال�س��ليم والع��ادل وتوف��ري املن��اخ املائم 
لا�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة بالدول��ة، �س��رعت الأ�س��واق املالي��ة بالدول��ة يف اتخاذ الإج��راءات العملي��ة لتطبيق القرار ال��ذي اأ�سدره موؤخرًا 
مع��ايل �س��لطان املن�س��وري رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئ��ة ب�س��اأن اآلي��ة التعامل مع ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املوقوفة ع��ن التداول، وذلك يف 
خط��وة يتوق��ع اأن تنعك���ض اإيجاب��ًا عل��ى ثق��ة امل�س��تثمرين بالأ�س��واق املالي��ة بالدول��ة. ومبقت�س��ى الق��رار- ال��ذي يلب��ي مطال��ب قط��اع مهم من 
امل�س��تثمرين- يتم نقل ال�س��ركات املوقوف اأ�س��همها اإىل التداول يف �سا�س��ة م�س��تقلة حتت م�س��مى "�سا�س��ة الفئة الثانية"، وت�سم هذه ال�سا�س��ة 
ال�س��ركات التي بلغت خ�س��ائرها املرتاكمة ن�س��بة )50%( فاأكرث من راأ�س��مالها بناًء على اآخر بيانات مالية �س��نوية مدققة لل�س��ركة )�س��تعتمد 
البيان��ات املالي��ة ال�س��نوية املدقق��ة للع��ام 2019 لغاي��ات توزي��ع الإدراج للفئ��ة الثانية بتاري��خ 1 يولي��و 2020(، بالإ�سافة اإىل ال�س��ركات التي 
بلغ��ت م��دة تعلي��ق اإدراج اأ�س��همها �س��تة اأ�س��هر فاأك��رث، علم��ًا باأن��ه �س��يتم و�س��ع ه��ذه ال�س��ركات عل��ى قائم��ة املتابع��ة watch list لتقييم مدى 
التزامه��ا مبتطلب��ات الإدراج والإف�س��اح، ويتوج��ب على ال�س��ركات املدرجة يف ه��ذه القائمة القيام بالإج��راءات الازمة لت�سوي��ب اأو�ساعها 
واللت��زام مبتطلب��ات الإف�س��اح. يب��داأ التنفي��ذ الفعلي للقرار- الذي يتيح للم�س��تثمرين فر�سة اتخاذ قرار ب�س��اأن ا�س��تثماراتهم يف ال�س��ركات 
املتع��رثة م��ع اتخ��اذ �سمان��ات كافي��ة حلمايته��م- اأول يولي��و املقب��ل. وتتوا�س��ل اإجراءات اإجن��از النظ��ام التقن��ي واختباره لدى كل من �س��وق 
اأبوظب��ي ل��اأوراق املالي��ة و�س��وق دب��ي امل��ايل ليك��ون جاه��زًا لاإط��اق يف املوعد املح��دد، وذل��ك تزامنا م��ع اخلطوات الت��ي تتخذه��ا الدولة 

للتخفي��ف م��ن القي��ود والإج��راءات التي فر�سته��ا معاجلة جائحة كورونا ويف اإطار خط��ة اإعادة الأو�ساع القت�سادي��ة اإىل طبيعتها.

و�سم��ن جه��ود هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ل�سم��ان ا�س��تمرارية الأعم��ال ويف اإط��ار الإج��راءات الوقائي��ة املتبع��ة للحف��اظ عل��ى ال�س��امة 
وال�سح��ة العام��ة تبن��ت اإدارة الرقاب��ة واللت��زام بالهيئ��ة بداي��ة م��ن �س��هر مار���ض املا�س��ي مب��ادرة "التفتي���ض عن بع��د". تاأتي ه��ذه املبادرة 
تعزي��زًا حلزم��ة املب��ادرات ايل اأطلقته��ا الهيئ��ة- وفق��ا لتوجيه��ات جمل���ض ال��وزراء املوق��ر- بغر���ض تطوي��ق انعكا�س��ات جائح��ة كورون��ا على 
خمتل��ف القطاع��ات ويف اط��ار التدابري املتخذة لدعم الأ�س��واق املالية والقت�ساد الوطني.. مبا يعك���ض الت��زام الهيئة بخطتها ال�س��رتاتيجية 
والت�س��غيلية وج��دول اأولوياته��ا وفق الأجندة الوطنية. متثلت املبادرة يف ا�س��تخدام التقنيات احلديثة للولوج على خوادم servers ال�س��ركات 
واإجراء عمليات التدقيق الازمة، وفق متطلبات خطة التفتي���ض، وامل�س��تهدفات، ومبا ي�سمن ا�س��تمرار الإدارة يف التاأكد من التزام اجلهات 
اخلا�سع��ة لإ�س��راف الهيئ��ة بالأنظم��ة والقوان��ني املعم��ول بها. كذل��ك قامت اإدارة الرقاب��ة واللت��زام بالهيئة، بالتعاون مع ق�س��م ال�سيا�س��ات 
التنظيمي��ة وا�ست�س��راف امل�س��تقبل، بقيا���ض اأث��ر املب��ادرة واأهم نتائجه��ا املتحققة، وذل��ك �سمن منهجي��ة اإدارة التغيري يف ممار�س��ات الهيئة. 
وق��د ك�س��ف ال�س��تبيان ع��ن حتقي��ق ن�س��بة ر�س��ى بلغ��ت 85% لأول �س��ركة قام��ت بالنتهاء م��ن جميع مراح��ل التفتي���ض عن بع��د، وتعتر هذه 
النتيج��ة متمي��زة لأول جترب��ة ل�س��ركة يت��م التفتي���ض عليه��ا ع��ن بع��د بن�س��بة 100%، و�س��يجري يف الف��رتة القادم��ة تقيي��م جمي��ع ال�س��ركات 
الأخ��رى الت��ي �س��تخ�سع للتفتي���ض تباع��ًا، وذلك لحت�س��اب معدلت ن�س��بة ر�سى ال�س��ركات عن التجربة. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن جتربة اإدارة 
الرقابة واللتزام �س��يتم عر�سها يف ور�س��ة عمل افرتا�سية ل� "�س��بكة البتكار املايل العاملي GFIN" يف �س��هر اأغ�سط���ض 2020، وذلك بهدف 
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التعري��ف بالتجرب��ة ونق��ل خ��رة الهيئة يف التفتي���ض عن بعد للم�س��اركني يف ور�س��ة العمل. وت�سم ال�س��بكة اأكرث عن 55 ممث��ًا من القطاعات 
املالي��ة يف �س��تى اأنح��اء الع��امل، وتهدف اإىل ا�س��تعرا�ض جتارب الدول يف جمال القطاع امل��ايل والعمل �سمن جمموع��ات لاإبداع والبتكار يف 
الأنظم��ة والت�س��ريعات والتقني��ات. يذك��ر اأن الهيئ��ة �س��بق اأن اأطلق��ت- بدعم م��ن احلكومة الر�س��يدة- حزمة م��ن املبادرات ت�سمن��ت تعديل 
الن�س��بة الق�سوى لنخفا�ض ال�س��هم خال اجلل�س��ة الواحدة لت�سبح 5 %، مع الإبقاء على ن�س��بة ارتفاعه كما هي، وتطوير اآلية اإعادة �س��راء 
�س��ر عملية اإعادة ال�س��راء، ومتديد مهلة الإف�ساح ال�س��نوي للبيانات املالية املدققة للعام  ال�س��ركات لأ�س��همها وتخفيف بع�ض �س��روطها، مبا ُييَّ
2019 ف��رتة 45 يوم��ًا اإ�سافي��ًا، وتاأجي��ل الإف�ساح عن البيان��ات املالية للرب��ع الأول للعام اجلاري اإىل حني موعد حل��ول الإف�ساح عن بيانات 

الرب��ع الث��اين يف 30 يوني��و 2020، والتاأكي��د عل��ى ع��دم تفعيل اآلية البيع على املك�س��وف بالأ�س��واق املالية يف الدول��ة، ف�سًا ع��ن التعميم على 
الأ�س��واق وال�س��ركات املدرج��ة لعقد اجلمعي��ات العمومية عن بعد وتوف��ري الت�سويت الإلكرتوين للم�س��اهمني.

كما اأ�سدرت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع بيان �سحفي حول وكيل امل�س��اهمني وفق اأف�سل املمار�س��ات العاملية يدعم ح�سور امل�س��اهمني الأقلية 
يف اجتماع��ات اجلمعي��ات العمومي��ة، يف اإط��ار حر�ض هيئة الأوراق املالية وال�س��لع على تعزيز دور امل�س��اهمني الأقلية يف اجلمعي��ات العمومية 
لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة ملمار�س��ة حقوقهم وامل�س��اركة يف �سنع القرار املتخذ، قامت الهيئة باإجراء عدة درا�س��ات م�سحية لأف�سل 
املمار�س��ات العاملي��ة بع��دد م��ن الأ�س��واق املاليةالعاملي��ة املتقدم��ة م��ن بينه��ا اأملانيا واأ�س��بانيا؛ وا�س��تنادًااإىل ذل��ك اأقر جمل���ض اإدارة الهيئ������ة 
�سم��ن ق��راره رقم )3/ر.م( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن "اعتماد دليل حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة" اإ�سافة ا�س��رتاط تعيني وكيل امل�س��اهمني 
يف اجلمعي��ات العمومي��ة لين��وب يف احل�س��ور ع��ن امل�س��اهمني الذي��ن يتع��ذر عليه��م ح�س��ور اجتماع��ات اجلمعي��ات العمومية مب��ا ميكنهم من 
ممار�س��ة حقوقه��م يف الت�سوي��ت ومناق�س��ة ق��رارات اجلمعي��ة العمومي��ة. وبن��اء علي��ه فقد ق��ررت الهيئ��ة- �سم��ن م�س��اعيها املتوا�سلة لدعم 
ح�س��ور امل�س��اهمني الأقلي��ة يف اجتماع��ات اجلمعي��ات العمومية- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا ال�س��رتاط مع بدء مو�س��م اجتماعات 
اجلمعي��ات العمومي��ة يف الع��ام 2021. وتع��د ه��ذه اخلط��وة تفعيًا نوعي��ًا لآليات ح�س��ور م�س��اهمي الأقلية يف اجتماع��ات اجلمعي��ة العمومية 
، ومم��ا م��ن �س��اأنه تو�س��يع م�س��اركة امل�س��اهمني يف اتخ��اذ الق��رارات يف اجلمعي��ة العمومية؛ فوكي��ل م�س��اهمني الأقلية �س��يمثل املنفع��ة العامة 
مل�س��اهمني الأقلي��ة خ��ال اجتماع��ات اجلمعي��ة العمومي��ة ويعك���ض اهتماماته��م وم�ساحله��م. ويتي��ح تفعي��ل اآلي��ة "وكي��ل امل�س��اهمني" متك��ني 

امل�س��تثمرين الأقلي��ة م��ن اإي�سال ا�ستف�س��اراتهم ومقرتحاته��م والوقوف على ماحظاتهم اخلا�سة بن�س��اط ال�س��ركة واأدائها املايل.

اأم��ا يف تون���ض، فق��د وا�سل��ت هيئة ال�س��وق املالي��ة عمليات التفق��د والتق�سي التي تق��وم بها ل�سمان اح��رتام الت�س��اريع والرتاتيب اجلاري بها 
العم��ل، واتخ��ذت الهيئ��ة جمل��ة من الإجراءات اأبرزها تعليق تداول عدد من ال�س��ركات املدرجة �س��واء بال�س��وق الرئي�س��ية اأو البديلة اإىل حني 
م��د ال�س��وق املالي��ة باملعلوم��ات الازم��ة طبق��ا للقواني��ني والرتاتي��ب اجلاري به��ا العمل. ون�س��ر حتذير هيئ��ة ال�س��وق املالية من اأن�س��طة موقع 
ال��واب " www.startup-fund.tn « ال��ذي يدع��و املدخري��ن اإىل توظي��ف اأمواله��م يف م�س��اريع ا�س��تثمارية باعتم��اد من�س��ة متوي��ل ت�س��اركي 
يف اأوراق مالي��ة ع��ر ال�س��تناد ب�سف��ة م�سلل��ة اإىل �سن��دوق م�س��رتك للتوظيف يف راأ���ض م��ال تنمية خم�س���ض ب�سف��ة ح�سرية للم�س��تثمرين 
احلذري��ن دون غريه��م وخا�س��ع لأح��كام جمل��ة موؤ�س�س��ات التوظيف اجلماعي موؤكدتا اأن هذه املن�سة لي���ض لها اأي �س��ند قان��وين يرخ�ض لها 
يف دع��وة امل�س��تثمرين لاكتت��اب يف الأوراق املالي��ة واأنه��ا ت�س��تعمل ب�سفة زائفة ت�س��مية و�سورة هيئة ال�س��وق املالية من خ��ال الرتويج لوجود 
�س��راكة بينهما، اإ�سافة اإىل التذكري الدوري لل�س��ركات املدرجة و�س��ركات ال�س��تثمار ذات راأ���ض املال املتغري "SICAVs" بواجبات الإف�ساح 

الدوري��ة املحمولة عليه��ا مبقت�سى الت�س��ريع اجلاري به العمل.    

كم��ا التزم��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة، بعد اإعان جمموعة العمل املايل FATF ع��ن خروج اجلمهورية التون�س��ية ب�سفة ر�س��مية من قائمة الدول 
اخلا�سع��ة ملتابعته��ا عل��ى �سوء تقرير الزيارات امليدانية ملمثليها التي اأجريت بتون���ض بتاريخ 16 و 17 �س��بتمر 2019، مبوا�سلة العمل بنف���ض 

درج��ة اللتزام واملثابرة للحفاظ على �س��امة ال�س��وق املالية ونزاه��ة املعامات فيها.   

اأم��ا بخ�سو���ض اج��راءات الهيئة للت�سدي لتداعيات جائحة كوفيد 19 على ال�س��وق املالية التون�س��ية واملتدخلني فيها، قام��ت الهيئة بجملة من 
اإج��راءات ا�س��تعجاليه تتعل��ق بالبور�س��ة وبقواع��د ا�س��تثنائية للتداول، واإجراءات اإحاطة  و�س��فافية موجهة ل�س��ركات امل�س��اهمة العامة )على 
غ��رار اإع��ام ه��ذه ال�س��ركات ب��ان الهيئ��ة تبقى على ذمتهم لدرا�س��ة كل الإج��راءات التي من �س��اأنها اأن متكن من جتاوز الأزم��ة مع احلفاظ 
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عل��ى ال�س��تمرارية القت�سادي��ة ويف ظ��ل اح��رتام اللتزام��ات القانوني��ة يف هذا الظ��رف اخلا�ض / ودعوة هذه ال�س��ركات اإىل ن�س��ر القوائم 
املالي��ة ل�س��نة 2019 حت��ى وان كان��ت غ��ري مدققة م�سحوب��ة مبعلومات حول الأح��داث التي عقبت تاريخ ختم ال�س��نة املالية م��ع تو�سيح الآثار  
املحتمل��ة جلائح��ة الكوفي��د 19 عل��ى الن�س��اط والو�سعي��ة املالية لل�س��ركة، مدى تقدم اأ�س��غال تدقي��ق القوائم املالي��ة، النواي��ا املحتملة لتوزيع 
الأرباح و التاريخ املحدد من قبل املجل���ض لنعقاد اجلل�س��ة العامة. والإجراءات اخلا�سة بانعقاد اجلل�س��ة العامة ل�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
)عل��ى غ��رار دع��وة �س��ركات امل�س��اهمة العام��ة اإىل جتن��ب عق��د اجلل�س��ات العام��ة للم�س��اهمني ح�سوري��ا وتف�سيل و�س��ائل الت�سال ال�س��معي 
الب�س��ري لتنظي��م الجتماع��ات ع��ن بع��د وتاأم��ني البث املبا�س��ر للجل�س��ة وحقوق امل�س��اهمني. ومن ب��ني الآليات العملي��ة لتنظيم اجلل�س��ة التي 
وق��ع ت�س��جيع ه��ذه ال�س��ركات عل��ى ا�س��تعمالها: اآلي��ة الت�سويت باملرا�س��لة اأو بالنيابة بوا�س��طة اأي �س��خ�ض ي�س��تظهر بتوكيل خا�ض، وبالن�س��بة 
لآلي��ة الت�سوي��ت باملرا�س��لة، ت�س��ع ال�س��ركة على ذمة امل�س��اهمني، على موقعها اللكرتوين مث��ا، مطبوعة خا�سة له��ذا الغر�ض. كما اأنه يجب 
اح��رتام ال�س��روط التالي��ة ك��ي يك��ون الت�سوي��ت باملرا�س��لة �سحيح��ا: وج��وب اأن يك��ون الإم�س��اء باملطبوع��ة املخ�س�س��ة للت�سويت باملرا�س��لة 
معرف��ا ب��ه/ ل حتت�س��ب اإل الأ�س��وات التي تت�سل بها ال�س��ركة قبل انق�ساء اليوم ال�س��ابق لجتماع اجلل�س��ة العامة / يج��ب اأن يوجه الت�سويت 
باملرا�س��لة اإىل ال�س��ركة بوا�س��طة مكت��وب م�سم��ون الو�س��ول م��ع الإع��ام بالبلوغ اأو باأي و�س��يلة اأخرى ترتك اأث��را كتابيا اأو لها حجي��ة الوثيقة 

...الخ(. الكتابية 

ويف ال�س��عودية، دع��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة  امل�س��اهمني وامل�س��تثمرين وال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية اإىل ال�س��تفادة م��ن 
الت�سوي��ت الآيل يف جمعي��ات امل�س��اهمني الت��ي �س��تنعقد خ��ال الف��رتة املقبل��ة. ودعت الهيئة ال�س��ركات املدرج��ة التي ح�سلت عل��ى موافقات 
عل��ى انعق��اد جمعي��ات امل�س��اهمني اخلا�س��ة به��ا، اإىل اأخ��ذ التدابري التي من �س��اأنها رفع ن�س��بة امل�س��اركة ع��ر الت�سويت الآيل، مب��ا يقلل من 
ح�س��ور امل�س��اهمني ملق��ار انعق��اد اجلمعي��ات م��ن جه��ة، وي�سم��ن اكتمال الن�س��اب القان��وين للجمعيات من جه��ة اأخرى. ي�س��ار اإىل اأن خدمة 
الت�سوي��ت الآيل لل�س��ركات املُدرج��ة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية متاحة منذ اأبريل 2017، ع��ر منظومة )تداولتي( املقدمة من قبل �س��ركة 
مرك��ز اإي��داع الأوراق املالي��ة )مرك��ز الإي��داع(. متا�س��يًا م��ع الإج��راءات الحرتازي��ة الت��ي اأعلنتها الدول��ة للحد من انت�س��ار فريو���ض كورونا 
اجلدي��د وبالإ�س��ارة اإىل م��ا مت اإعانه من �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول( بتقلي�ض �س��اعات الت��داول اليومية، توؤك��د الهيئة يف هذا 
ال�س��دد اأنه��ا ت�س��ع يف اأولوياته��ا �سح��ة املجتمع ال�س��تثماري بكاف��ة �س��رائحه والعاملني يف القطاع امل��ايل. وواأكدت الهيئة اأنه��ا اتخذت عدد 
من التدابري الحرتازية مل�س��اعدة امل�س��اركني يف ال�س��وق يف هذه الظروف ال�س��تثنائية، من بني ذلك تعليق عقد اجلمعيات لل�س��ركات املدرجة 
يف ال�س��وق املالي��ة ح�سورًي��ا حتى اإ�س��عار اآخر، والكتفاء بعقدها عر و�س��ائل التقني��ة احلديثة، واإتاحة الت�سويت الآيل للم�س��اهمني من خال 
منظوم��ة )تداولت��ي( املقدم��ة م��ن قبل �س��ركة مركز اإي��داع الأوراق املالية )اإيداع(، وتعلي��ق جتميد احل�س��ابات مبوجب تعليمات احل�س��ابات 
ال�س��تثمارية، كم��ا اأك��دت الهيئ��ة يف وقٍت �س��ابق على املوؤ�س�س��ات املالية التي ت�س��رف عليه��ا بتفعيل خطط ا�س��تمرارية الأعمال وت�س��خري كافة 
التقني��ات الإلكرتوني��ة ل�سم��ان ا�س��تمرار وت��رية الأعم��ال يف ال�س��وق املالية دون احلاج��ة لزيارة مق��رات التداول. وتعم��ل الهيئة عل��ى متابعة 

ال�س��وق املالية ب�س��كل م�س��تمر لتخاذ اأي اإجراءات اإ�سافية قد تكون مطلوبة يف حينها للحفاظ على �س��امة ال�س��وق وكافة امل�س��اركني فيه.

واأو�سح��ت الهيئ��ة اأن��ه يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف ال�س��تثنائية ت��رز اأهمية ا�س��تمرارية ال�س��وق املالي��ة وتداولته��ا، وذلك لقيا���ض النب���ض لو�سع 
القت�س��اد وامل�س��اركني في��ه، للتمك��ن م��ن ك�س��ف اأي اأعرا�ض ظاه��رة ومعاجلتها يف الوقت املنا�س��ب، بالإ�سافة اإىل متكني كافة امل�س��اركني يف 
ال�س��وق املالي��ة م��ن ممار�س��ة عملي��ات البيع وال�س��راء دون عوائ��ق، حتقيقًا لدور ال�س��وق املالي��ة يف ت�س��هيل التموي��ل وحتفيز ال�س��تثمار لكافة 

فيه.  امل�ساركني 

ومتا�س��يًا مع الإجراءات الحرتازية التي اأعلنت عنها الدولة للحد من انت�س��ار فريو�ض كورونا امل�ستجد )COVID-19(، وملا لتلك الإجراءات 
م��ن اأهمي��ة ق�س��وى يف �سحة املجتمع ال�س��تثماري بكافة �س��رائحه والعاملني يف القطاع املايل وامتدادًا للتدابري الحرتازية التي �س��رعت بها 
الهيئة يف ظل هذه الظروف ال�س��تثنائية وتاأثريها على امل�سدرين، ولتمكني بع�ض ال�س��ركات املدرجة و�سناديق ال�س��تثمار العقارية املتداولة 
و�سنادي��ق املوؤ�س��رات املتداول��ة على اللت��زام باملتطلبات النظامي��ة اخلا�سة بالإف�ساح عن تقرير جمل���ض الإدارة واملعلومات املالية ال�س��نوية 
املنتهي��ة يف 2019/12/31، وا�س��تنادًا اإىل نظ��ام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية وحماية كافة املتعاملني يف ال�س��وق املالي��ة وللمحافظة على 
�س��وق منتظم��ة، تعل��ن هيئ��ة ال�س��وق املالية عن �سدور الق��رارات متمثلة بع��دم تطبيق اإجراء تعليق تداول الأوراق املالية جلل�س��ة تداول واحدة 
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تل��ي انته��اء املهل��ة النظامي��ة لن�س��ر املعلوم��ات املالية ال�س��نوية املن�سو�ض علي��ه يف الفقرة )1( م��ن البند )ثانيًا( من اإج��راءات تعليق تداول 
الأوراق املالي��ة املدرج��ة وفق��ًا لقواع��د الإدراج، ومتديد املهل��ة النظامية لاإف�ساح عن تقرير جمل���ض الإدارة لل�س��ركات املدرج��ة التي تنتهي 
�س��نتها املالية يف 2019/12/31، ملدة �س��هر اإ�سايف على اأن ت�س��لم ال�س��ركات املدرجة تقريرها قبل نهاية يوم اخلمي�ض املوافق 2020/04/30. 
كم��ا حت��ث هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة املُ�سدرين عل��ى التوا�سل م��ع الهيئة يف حال واجه��ت اأي �سعوب��ات تتعلق بالإف�س��اح عن املتطلب��ات النظامية 
وذل��ك لأ�س��باب تتعل��ق بالإج��راءات الحرتازي��ة املعلنة من قبل الدولة للحد من انت�س��ار فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد )COVID-19(.علمًا باأن 

الهيئ��ة تدر���ض حاليًا مهل الإف�س��اح عن املعلومات املالي��ة للم�سدرين لفرتات الن�س��ر القادمة.

اجلدير بالذكر اأن هيئة ال�س��وق املالية اتخذت عدد من التدابري الحرتازية مل�س��اعدة امل�س��اركني يف ال�سوق يف ظل هذه الظروف ال�ستثنائية، 
م��ن بينه��ا تعلي��ق عق��د اجلمعي��ات لل�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ح�سورًيا حت��ى اإ�س��عار اآخر، والكتف��اء بعقدها ع��ر و�س��ائل التقنية 
احلديث��ة ع��ن ُبع��د ، تعلي��ق جتمي��د احل�س��ابات مبوج��ب تعليمات احل�س��ابات ال�س��تثمارية، كم��ا اأك��دت الهيئة يف وقٍت �س��ابق على املوؤ�س�س��ات 
املالية التي ت�س��رف عليها بتفعيل خطط ا�س��تمرارية الأعمال وت�س��خري كافة التقنيات الإلكرتونية ل�سمان ا�س��تمرار وترية الأعمال يف ال�س��وق 

. املالية 

واأ�سدر جمل���ض هيئة ال�س��وق املالية قراره باملوافقة على اإعفاء ال�س��ركات املدرجة من �س��داد املقابل املايل املح�سل للهيئة ملدة عام تبداأ من 
نهاية �س��هر يونيو 2020 عند تقدمي طلب ت�س��جيل الأ�س��هم، ودرا�س��ة طلب ت�س��جيل الأ�س��هم، وت�س��جيل الأ�س��هم وذلك لطلبات ت�س��جيل وطرح 
اأ�س��هم جديدة من فئة اأ�س��هم �س��بق اإدراجها من خال زيادة راأ���ض املال عن طريق اإ�سدار اأ�س��هم حقوق اأولوية اأو حتويل الديون. كما اأ�سدر 
جمل���ض الهيئ��ة ق��راره با�س��تمرار اإعف��اء املُ�سدرين الراغب��ني يف طرح اأدوات دين طرحًا عامًا من �س��داد املقاب��ل املايل املح�س��ل للهيئة عند 
تقدمي طلب ت�س��جيل اأدوات دين، وعند درا�س��ة طلب ت�س��جيل اأدوات الدين، وعند ت�س��جيل اأدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025. وتاأتي 
ه��ذه اخلط��وة دعم��ًا م��ن هيئة ال�س��وق املالية يف تخفي��ف الآث��ار القت�سادية النا�س��ئة من جائحة فريو���ض كورونا )COVID-19(، ومتا�س��يًا 
م��ع الإج��راءات الحرتازي��ة التي �س��بق اأن اأعلنت عنها مل�س��اعدة امل�س��اركني يف ال�س��وق املالية يف ظل هذه الظروف ال�س��تثنائية. و�س��عيًا منها 
اإىل تعزي��ز البيئ��ة التنظيمي��ة وال�س��تقرار يف ال�س��وق املالي��ة، وحتقيق��ًا ل��دور ال�س��وق املالي��ة يف ت�س��هيل التموي��ل وحتفي��ز ال�س��تثمار وتق��دمي 
الدعم الازم للحفاظ على �س��امة وا�س��تقرار القطاع املايل وكافة امل�س��اركني فيه. كما حثت هيئة ال�س��وق املالية امل�سدرين لاأوراق املالية 
املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة على الإف�ساح امل�س��تمر عن الآث��ار املالية املرتتبة عل��ى اأعمالهم ونتائجهم املالية دون تاأخ��ري وذلك مبا يتوافق مع 
متطلب��ات الإف�س��اح املن�سو���ض عليها يف الأنظمة واللوائ��ح ذات العاقة. اأن الهيئة داأبت على تعزيز البيئة التنظيمية يف ال�س��وق املالية ورفع 
م�س��توى ال�س��فافية حي��ث اأن اأهمي��ة تفاعل امل�سدرين لاأوراق املالية املدرجة بالإف�ساح مبا�س��رة متى ما توف��رت لديهم الآثار املالية املرتتبة 
ع��ن اأي اأح��داث جوهرية دون تاأخري �س��يعزز من ثقة امل�س��تثمرين بال�س��وق املالية ومتكنهم من ممار�س��ة حقوقهم والو�س��ول للمعلومات املالية 
مب��ا ي�س��اعدهم عل��ى اتخ��اذ قراراته��م ال�س��تثمارية، فعلى �س��بيل املثال ق��د يكون جلائحة كورون��ا اأثر على اأعم��ال بع�ض ال�س��ركات املدرجة، 
والعدي��د م��ن ال�س��ركات اأعلن��ت بالفعل عن تاأثرها باجلائحة واملاأمول من هذه ال�س��ركات اأن تف�سح حال علمها عن اأي معلومات ب�س��اأن حجم 
الأثر ونطاقه وذلك دون النتظار حتى اإ�سدار القوائم املالية الربعية وذلك من باب توفري البيانات امل�س��تمرة للم�س��اركني يف ال�س��وق ب�س��اأن 
التط��ورات اجلوهري��ة الت��ي يواجهه��ا امل�سدري��ن ". واأن الهيئ��ة اأع��دت منوذج��ًا ا�سرت�س��اديًا مل�س��دري الأوراق املالي��ة املدرج��ة ومت تعميمه، 
وي�س��تهدف م�س��اندة امل�سدرين يف توفري اأكر قدر من املعلومات واإتاحتها للعموم، من �سمنها حتديد احلدث والأ�س��باب التي اأدت اإىل تاأثر 

املُ�س��در به��ذا احل��دث وتو�سيح الأعمال املتاأثرة والإج��راءات املتخذة اأو التي �س��يتخذها املُ�سدر ملعاجلة اأثر احل��دث على اأعماله.

وا�س��تمرارًا ل��دور الهيئ��ة يف تنظي��م و تطوي��ر ال�س��وق املالية، وحر�سًا من الهيئ��ة على مواكبة التغريات امل�س��تمرة يف الأ�س��واق العاملية وتطبيق 
اأف�سل املعايري واملمار�س��ات الدولية املنا�س��بة، و�س��عيًا منها اإىل تطوير منتجات جديدة ودعم �سناعة التقنية املالية )FinTech( يف ال�س��وق 
املالي��ة، وبن��اًء عل��ى نظ��ام ال�س��وق املالية ال�سادر باملر�س��وم امللك��ي رقم )م/30( وتاري��خ 2003/07/31، وتعليم��ات ت�سريح جترب��ة التقنية 
املالي��ة ال�س��ادرة عن جمل���ض هيئة ال�س��وق املالية بتاري��خ 2018/01/10، تعلن الهيئة عن فتح باب التقدمي ل�س��تقبال طلب��ات الدفعة الرابعة 
للح�س��ول عل��ى ت�سري��ح جترب��ة التقني��ة املالية ابتداء من يوم اخلمي���ض بتاريخ 2020/10/01 وحتى تاريخ 2020/11/30. تدع��و الهيئة كافة 
املهتم��ني بالتقني��ة املالي��ة ورواد الأعم��ال عل��ى التق��دم بطل��ب احل�سول عل��ى ت�سريح جترب��ة التقني��ة املالية، عل��ى اأن تك��ون منتجاتهم تعزز 
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البت��كار يف التقني��ة املالي��ة وحتق��ق النم��و والكف��اءة واملناف�س��ة وتوف��ر حل��ول اأف�س��ل للمطابق��ة واللت��زام واإدارة املخاط��ر يف ال�س��وق املالي��ة 
باململك��ة، وتتطل��ع الهيئ��ة ل�س��تقبال من��اذج جدي��دة تنّوع م��ن اأدوات ال�س��تثمار والتمويل يف ال�س��وق املالي��ة باململكة. ويف ه��ذا ال�سدد عملت 
الهيئ��ة عل��ى توف��ري البيئ��ة التنظيمي��ة املحف��زة لط��رح منتج��ات ا�س��تثمارية جديدة، مبا يتنا�س��ب م��ع م�س��توى ن�سج ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
ويلب��ي الحتياج��ات املختلف��ة للمتعامل��ني يف ال�س��وق. كم��ا دعم��ت الهيئ��ة التقني��ة املالي��ة بتوف��ري اإط��ار تنظيم��ي مب�س��ط ل�س��تقطاب من��اذج 
الأعم��ال املبتك��رة والتقني��ات النا�س��ئة التي تفت��ح اآفاق جديدة لت�س��هيل التمويل وحتفيز ال�س��تثمار �س��عيًا منها لبناء كيان��ات اقت�سادية تعزز 
م��ن العم��ق والتن��وع للقط��اع املايل ومتما�س��ية م��ع م�س��تهدفات وحماور برنام��ج تطوير القطاع امل��ايل اإحدى الرامج الرئي�س��ة لروؤي��ة اململكة 
2030. اجلدي��ر بالذك��ر اأن الهيئ��ة قام��ت باإط��اق خمت��ر التقني��ة املالي��ة يف دي�س��مر 2017 وهي اأحد اخلط��وات املهمة الت��ي تهدف لدعم 

وتطوي��ر البت��كار يف جم��ال التقنية املالية يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية ومتكني مط��وري تطبيقات التقنية املالية من جترب��ة منتجات وخدمات 
التقني��ة املالي��ة املبتك��رة وفق��ًا ملعايري واأطر زمنية حمددة، وا�س��تقبل خمتر التقني��ة املالية الدفعة الأوىل من طلبات احل�س��ول على ت�سريح 
جترب��ة التقني��ة املالي��ة يف �س��هر فراير من عام 2018، وا�س��تمرت الهيئ��ة يف جهودها با�س��تقبال طلبات اأخرى على دفع��ات متفرقة، واأ�سدر 
جمل���ض هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة موافقت��ه عل��ى اإ�سدار 12 ت�سريح��ًا لتجرب��ة التقنية املالي��ة لتقدمي خم�س��ة منتجات خمتلف��ة، وذلك يف جمالت 
خدم��ات متوي��ل امللكي��ة اجلماعي��ة وخدمات امل�ست�س��ار الآيل وخدمات ط��رح اأدوات الدين وال�س��تثمار فيه��ا والت�سريح على ا�س��تخدام تقنية 

ال�س��جات املوزع��ة )DLT( لرتتيب اإ�سدار الأوراق املالي��ة وحفظها ومن�س��ة التداول الجتماعي.

واأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة عن �سدور قرار جمل���ض الهيئة املت�سمن رفع تعليق عقد اجلمعيات لل�س��ركات املدرجة ح�سورًيا، على اأن ي�س��ري 
ذل��ك عل��ى اجلمعي��ات الت��ي يتم تقدمي طلب عقدها للهيئة ابتداًء من تاريخ 2020/11/01، مع اإلزام ال�س��ركات املدرجة بال�س��تمرار يف عقد 
اجلمعي��ات ع��ر و�س��ائل التقني��ة احلديث��ة الت��ي متّكن امل�س��اهمني م��ن ال�س��رتاك يف مداولتها والت�سوي��ت عل��ى قراراتها حتى اإ�س��عار اآخر.  
واأك��دت الهيئ��ة عل��ى �س��رورة الت��زام ال�س��ركات املدرجة الت��ي قد ترغب بعق��د جمعياته��ا ح�سورًي��ا بالتزامن مع عقده��ا عر و�س��ائل التقنية 
احلديث��ة ب��اأن يراأ���ض اجتماعات اجلمعيات رئي���ض اجلمعي��ة ح�سورًيا يف مقر الجتماع.  كما ت��ود الهيئة التاأكيد على ال�س��ركات املدرجة التي 
ق��د ترغ��ب بعق��د جمعيته��ا ح�سورًي��ا باللت��زام بق��رارات اجلهات ذات العاق��ة، من خ��ال تطبيق الإج��راءات الحرتازية للحد من انت�س��ار 
ا م��ن الهيئة على  فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد )COVID-19( واللت��زام بتطبيق اإج��راءات التباع��د الجتماعي، وتاأتي هذه الإج��راءات حر�سً
�س��امة املتعاملني يف ال�س��وق املالية. ُي�س��ار اإىل اأن الهيئة علقت انعقاد جمعيات ال�س��ركات املدرجة ح�سورًيا اعتباًرا من 16 مار���ض 2020، 
وذل��ك �سم��ن ع��دة احرتازات اتخذتها متا�س��ًيا م��ع التوجيهات ال�س��ادرة من اجله��ات املخت�سة ملواجه��ة جائحة كورون��ا، ومت الكتفاء بعقد 
اجلمعي��ات خ��ال تل��ك الفرتة عر و�س��ائل التقنية احلديثة التي متكن امل�س��اهمني من ال�س��رتاك يف مداولتها والت�سوي��ت على قراراتها من 

خ��ال منظومة )تداولتي( املقدمة من �س��ركة مرك��ز اإيداع الأوراق املالية )اإيداع(.

كم��ا ت��ود هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأن تن��وه لعم��وم امل�س��تثمرين اأنه��ا ر�س��دت عدد م��ن ال�س��تباهات التي انط��وت على تاع��ب وت�سلي��ل وخمالفة 
لنظام ال�س��وق املالية ولوائحه التنفيذية وذلك يف ظل ما ت�س��هده ال�س��وق املالية من ارتفاعات وتذبذبات يف اأ�س��عار اأ�س��هم بع�ض ال�س��ركات، 
وتعم��ل الهيئ��ة على ا�س��تكمال الإجراءات الازمة ب�س��اأن هذه ال�س��تباهات متهيدًا لتخ��اذ الإجراءات النظامية ب�س��اأن املخالفني مبا يف ذلك 
اإحالته��م للنياب��ة العام��ة. وتوؤك��د الهيئ��ة حر�سه��ا عل��ى تطبيق نظام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذية، وحماية ال�س��وق من املمار�س��ات غري 
امل�س��روعة. وتدعو جميع املتعاملني وامل�س��تثمرين يف ال�س��وق املالية، اإىل عدم الن�س��ياق وراء اأي ارتفاعات غري مررة اأو �س��ائعات اأو معلومات 
غري موثوقة ين�س��رها اأ�س��خا�ض غري مرخ�ض لهم، بغر�ض ت�سليل امل�س��تثمرين وا�س��تغالهم لتحريك اأموالهم داخل ال�س��وق املالية باجتاهات 
معين��ة تخ��دم اأهدافهم غري امل�س��روعة. وتوؤكد الهيئ��ة على عموم امل�س��تثمرين ب�سرورة احل�سول على املعلوم��ات املوثوقة من م�سادرها، واأن 
يبن��ي امل�س��تثمر قرارات��ه ال�س��تثمارية وفق هذه املعلومات والبيان��ات الدقيقة املتوفرة عن ال�س��ركات املدرجة ومعرف��ة قوائمها املالية وكفاءة 
اأعماله��ا احلالي��ة واملتوقع��ة م�س��تقبًا والإف�ساح��ات الدقيق��ة وال�س��تثمار عر القن��وات املرخ�سة، كما توؤك��د على اأهمية جتاهل ال�س��ائعات، 
والبع��د ع��ن التعام��ات غ��ري امل�س��روعة والت��ي ق��د تعر���ض امل�س��تثمر للخ�س��ائر اأو للم�س��اءلة القانوني��ة. وميك��ن للم�س��تثمرين احل�س��ول عل��ى 
املعلوم��ات املوثوق��ة م��ن خ��ال اإعان��ات وبيانات ال�س��ركات املدرجة ومن خال موقعي هيئة ال�س��وق املالية و�س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
)ت��داول( الإلكرتوني��ني. كم��ا تدع��و الهيئ��ة اإىل توخ��ي احليط��ة واحل��ذر ومعرف��ة ودرا�س��ة املخاط��ر عن��د ال�س��روع بال�س��تثمار يف ال�س��ركات 

املدرجة.
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اأما يف �س��وريا، فقد �سدر قرار جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية رقم )32/م( تاريخ 2020/02/24 املت�سمن اعتماد 
ثاث��ة مدقق��ي ح�س��ابات لتدقي��ق ح�س��ابات اجله��ات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئ��ة لعام 2020، علمًا اأنه �س��يتم اإ�س��دار قوائم لحق��ة عند حتقيق 
مقدم��ي الطلب��ات ل�س��روط الإعتم��اد ال��واردة يف نظ��ام مدقق��ي احل�س��ابات رقم /300/ لع��ام 2018. وا�س��تنادًا اإىل اأح��كام القانون /22/ 
لع��ام 2005 ول�س��يما امل��ادة الثالثة منه، مت اإ�س��دار التعميم رقم /18/ املت�سم��ن اإ�سافة اإي�ساح "الأحداث الاحقة" �سم��ن البيانات املالية 
النهائية لعام 2019 حول تقدير اأثر فريو���ض كورونا )Covid19( املحتمل على ن�س��اط ال�س��ركة وبياناتها املالية امل�س��تقبلية. ُيرجى اللتزام 
ولاإطاع على م�سمون التعميم �سمن رابط ت�س��ريعات وقرارات/ التعاميم.  وبالإ�س��تناد اإىل كتاب رئا�س��ة جمل���ض الوزراء رقم )7035/اأ( 
تاري��خ 2020/05/14 املت�سم��ن املوافق��ة على ن�س��ر الدعوة حل�سور اجتماعات الهيئات العامة املحددة يف املادة )173( من قانون ال�س��ركات 
ال�س��ادر باملر�س��وم الت�س��ريعي رق��م )29( لع��ام 2011. ون�س��ر البيان��ات املالية ال�س��نوية املحددة وفق امل��ادة )196( من قانون ال�س��ركات ، 
وذل��ك يف الن�س��رة الإلكرتوني��ة لل�سح��ف املحلية وفق عدد امل��رات املحددة باملواد املذكورة اأع��اه واعتبارها كافية وحتق��ق الغر�ض املق�سود 

منه��ا، عل��ى اأن يح��دد العمل مب�سمونه ملدة �س��هرين من تاريخ �سدور ه��ذه التو�سية.

و�س��در ق��رار جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية رقم )53/م( تاري��خ 2020/05/18 املت�سمن اعتماد مدقق ح�س��ابات 
لتدقي��ق ح�س��ابات اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة لعام 2020. وا�س��تنادًا اإىل اأحكام قان��ون هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية رقم 
)22( لع��ام 2005 ول�س��يما الفق��رة )اأ- 1( م��ن امل��ادة )3( من��ه الت��ي حت��دد اأهداف الهيئ��ة الأ�سا�س��ية "تنظي��م وتطوير الأ�س��واق املالية و 
الأن�س��طة والفعالي��ات امللحق��ة به��ا" ولحقا لقرار ال�س��يد رئي���ض جمل���ض ال��وزراء رقم )808( تاري��خ 2020/05/14 املت�سمن اإعادة جل�س��ات 
الت��داول يف �س��وق دم�س��ق ل��اأوراق املالي��ة وف��ق اأحكام املر�س��وم الت�س��ريعي رق��م )55( لع��ام 2006، وللق��رارات ال�سادرة به��ذا اخل�سو�ض 
م��ن قب��ل هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة و�س��وق دم�س��ق لاأوراق املالي��ة. فاإنه يطل��ب مع��اودة العمل يف مقرات �س��ركات اخلدمات الو�س��اطة 
املالي��ة العامل��ة خ��ال جمي��ع اأي��ام العمل )اأيام التداول( املحددة يف القرارات امل�س��ار اإليها اأع��اه، على اأن يتم اللتزام بال�س��روط الوقائية 
والحرتازي��ة بالن�س��بة لعامل��ي كل �س��ركة وم�س��تثمريها، ووفق��ا" ل�س��روط ال�س��امة ال�سحي��ة املح��ددة من قب��ل وزارة ال�سحة به��ذا ال�سدد. 
والإع��ان لعم��اء كل �س��ركة بالو�س��ائل اللكرتوني��ة املنا�س��بة واملتاحة عن معاودة مبا�س��رة الدوام خال اأيام العمل الأ�س��بوعية ووفق اأوقات 
ال��دوام املح��ددة اأ�س��ول" يف كل �س��ركة. وا�س��تنادًا اإىل اأح��كام نظام الإف�س��اح وال�س��فافية للجهات اخلا�سعة لإ�س��راف ورقاب��ة هيئة الأوراق 
والأ�س��واق املالية ال�س��ورية ال�سادر بقرار رقم /110/ بتاريخ 2019/04/24 ول�س��يما املادة 7 منه، مت اإ�سدار التعميم رقم /24/ املت�سمن 
حتدي��د مهل��ة لتق��دمي اإف�ساح��ات الرب��ع الأول لع��ام 2020 ب�س��كل ا�س��تثنائي خ��ال م��دة اأق�ساه��ا يوم الثاث��اء بتاري��خ 2020/06/30. ويف 
الع��راق، اأ�س��درت هيئ��ة الأوراق املالي��ة تقريرها عن حركة التداول يف �س��وق العراق ل��اأوراق املالية للف�سل الأول م��ن العام احلايل، والذي 

ت�سم��ن العدي��د من املوؤ�س��رات والبيانات املالية عن جميع ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق يف العراق. 

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ب�س��لطنة ُعم��ان، فق��د وجه��ت الهيئ��ة تعميم��ا اإىل كافة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة ومراقبي احل�س��ابات 
وامل�ست�س��ارين القانوني��ني واأك��دت فيه على �سرورة التعامل مع التطورات الناجتة من انت�س��ار فريو���ض كورون��ا )كوفيد 19( ومكافحة العدوى 
بح��ذر ودرج��ة عالي��ة م��ن العناي��ة زامنا مع الفرتة احلالي��ة التي ت�س��هد انعقاد اجلمعيات العامة لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة، واأك��دت الهيئة 
يف تعميمه��ا عل��ى �س��رورة اأخ��ذ الإج��راءات والتداب��ري الوقائي��ة والحرتازية عن��د انعقاد اجلمعي��ات العامة، وذل��ك باقت�س��ار احل�سور على 
امل�س��اهمني فق��ط وم��ن ل��ه عاقة باجلمعية، م��ع مراعاة تنظيم امل�س��اهمني عند ت�س��جيل احل�سور وتوفري املطهرات املعقمة وع��دم امل�سافحة 
والتعجي��ل يف عق��د اجلمعي��ة يف اأق�س��ر وق��ت ممك��ن، وح��ث امل�س��اهمني عل��ى القت�سار يف الأ�س��ئلة املبا�س��رة للبن��ود املطروحة دون ال�س��ماح 
له��م باخلو���ض يف اأم��ور خارجه عن جدول الأعمال قدر الإمكان. وا�س��تجابة لاأو�ساع ال�س��تثنائية التي متر بها ال�س��لطنة، و�س��عيا من اإدارة 
الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال للتعام��ل مع هذه الأو�س��اع باملرونة الكافية، وجه��ت الهيئ��ة تعميما اإىل اجلهات امل�سدرة ل��اأوراق املالية املدرجة 
يف ال�س��وق ومراقب��ي احل�س��ابات �س��محت له��ا من خال��ه بتمديد ف��رتة الإف�ساح عن البيان��ات املالية للرب��ع املنتهي يف 31 مار���ض حتى نهاية 
يوني��و. حي��ث اأو�س��ح التعميم اأن��ه مت متديد فرتة الإف�ساح عن البيانات املالي��ة الربعية ونتائج الأعمال الأولية حتى نهاية �س��هر يونيو 2020، 
كم��ا اأك��د التعمي��م باأن��ه ميكن ملجل���ض الإدارة اعتماد ه��ذه البيانات املالية مبوج��ب اجتماع يعقده عن طريق الت�س��ال املرئي اأو مبوجب قرار 
بالتمري��ر. ياأت��ي ه��ذا الإج��راء تقدي��را لأو�ساع �س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سناديق ال�س��تثمار التي قد ل ت�س��مح له��ا الظروف ال�س��تثنائية 
احلالي��ة باللت��زام بالإف�س��اح ع��ن بياناته��ا املالية ونتائ��ج اأعمالها الأولي��ة للربع املنتهي يف 31 مار���ض 2020 خال الف��رتة املحددة قانونا. 
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اجلدي��ر بالذك��ر اأن الائحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���ض املال األزمت ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ب�سرورة الإف�ساح ع��ن البيانات الدورية 
الربعي��ة غ��ري املدقق��ة والبيان��ات ال�س��نوية املدقق��ة، خ��ال ف��رتات حم��ددة اإىل جان��ب الإف�س��اح ع��ن املعلوم��ات اجلوهرية عر موقع �س��وق 
م�س��قط ل��اأوراق املالي��ة، وذل��ك مبا يحق��ق العدالة وال�س��فافية يف احل�سول عل��ى املعلومة جلميع امل�س��تثمرين مب��ا يعينهم عل��ى تقييم الورقة 
املالي��ة واتخ��اذ الق��رار ال�س��تثماري ال�س��ليم. وكانت الهيئة العامة ل�س��وق املال قد اتخذت يف وقت �س��ابق ع��دد من الإجراءات الحرتازية يف 
تنظي��م اأعم��ال ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة عما بتوجيهات اللجن��ة العليا املكلفة ببحث اآلية التعامل مع اجلائحة العاملية يف انت�س��ار فريو���ض 
كورون��ا )كوفي��د19( للح��د من انت�س��ارها حمليا، منه��ا تعليق انعق��اد اجلمعيات العامة لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة وال�سناديق ال�س��تثمارية 

اإىل جان��ب اقراره��ا للتوزيع��ات املقرتح��ة يف جدول الأعم��ال اجلمعية العامة لن�س��ب الأرباح وذلك بعد موافقه اجلهات الإ�س��رافية الأخرى.

كم��ا عق��دت جلن��ة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية )اأو من يعادلهم( بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربية اجتماعًا ا�س��تثنائيًا ملناق�س��ة 
جهود اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض يف دعم الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض يف ظل الظروف احلالية لتف�س��ي جائحة فريو�ض 
كورونا امل�س��تجد Covid-19.. جاء ذلك اجتماع عر الت�سال املرئي عقد يوم الأحد املوافق 5 اأبريل 2020 ل�س��تعرا�ض تطورات الأ�س��واق 
اخلليجي��ة وتداعي��ات الأو�س��اع ال�س��تثنائية الت��ي فر�سه��ا انت�س��ار اجلانح��ة العاملي��ة كورون��ا، وق��د مث��ل ال�س��لطنة يف اأعم��ال ه��ذا الجتم��اع 
�س��عادة ال�س��يخ عبداهلل بن �س��امل ال�س��املي الرئي���ض التنفي��ذي للهيئة العامة ل�س��وق املال. حي��ث ياأتي هذا الجتم��اع انطاقًا من دور اجلهات 
املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة ب��دول املجل���ض لتعزيز ال�س��تقرار امل��ايل، والتنوع املايل وحتقيق ال�س��مول امل��ايل، وحماي��ة امل�س��تثمرين واملتعاملني 
بالأوراق املالية من الأعمال غري امل�س��روعة يف ال�س��وق، وذلك ا�س��تنادًا لاأدوات املتاحة للجهات املنظمة لاأ�س��واق املالية واأدوات ال�سيا�س��ات 
الحرتازية. ا�س��تعر�ست اللجنة الآليات التي تبنتها اجلهات املنظمة لأ�س��واق راأ���ض املال يف دول املجل���ض ل�سمان ا�س��تمرارية عمل الأ�س��واق 
م��ن خ��ال الت�س��هيات الرقابي��ة املمكنة والتحول اللكرتوين والعمل عن بعد والتن�س��يق الذي تقوم به كل جهة من اجلهات املنظمة لاأ�س��واق 
املالية بدول املجل���ض مع موؤ�س�س��ات النقد والبنوك املركزية بدول املجل���ض لدعم الأ�س��واق املالية وذلك من خال احلزم القت�سادية واملالية 
الت��ي اأطلقته��ا حكوم��ات دول املجل���ض، وم��ا قم��ت ب��ه بع�ض دول املجل���ض بتوجي��ه ال�سنادي��ق احلكومي��ة بزي��ادة ا�س��تثماراتها يف البور�سات، 
وغريه��ا م��ن احل��زم التحفيزي��ة الت��ي تبنته��ا دول املجل���ض لتخفيف الآث��ار القت�سادية واملالي��ة املرتتبة عليه��ا من تبعات ه��ذه اجلائحة على 
ال�س��ركات املدرج��ة بالأ�س��واق املالي��ة ب��دول املجل���ض.  وقد اكدت جلنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية )اأو م��ن يعادلهم( بدول املجل���ض على 
ا�س��تمرار اجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة يف ر�س��د ومتابعة التطورات يف الأ�س��واق املالي��ة املحلي��ة والعاملية و التوا�سل ب�س��كل م�س��تمر مع 
الأ�س��واق )البور�س��ات( لتقيي��م اأداء الأ�س��واق ب�س��كل م�س��تمر ملتابع��ة تط��ورات الأزم��ة واتخ��اذ م��ا يل��زم ب�س��اأنها، واتخاذ كاف��ة الجراءات 
الازم��ة للتح��وط م��ن املخاط��ر، و دع��م البني��ة الت�س��غيلية و البني��ة التحتي��ة لاأ�س��واق املالي��ة، و ال�س��راف عل��ى اج��راءات عق��د اجلمعيات 

العمومي��ة من خ��ال التقنيات احلديثة .

اأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال عن ا�س��تئناف انعقاد اجلمعي��ات العامة لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة وال�سناديق ال�س��تثمارية با�س��تخدام 
املن�س��ة الإلكرتوني��ة ل�س��ركة م�س��قط للمقا�س��ة والي��داع، وذل��ك بع��د تعلي��ق انعق��اد اجلمعي��ات العام��ة منت�س��ف مار���ض املا�س��ي ا�س��تنادا 
للتوجيه��ات الت��ي اأقرته��ا اللجن��ة العلي��ا املكلف��ة ببح��ث اآلي��ة التعام��ل م��ع التط��ورات الناجت��ة ع��ن انت�س��ار فريو���ض كورون��ا. فق��د ج��اء قرار 
ا�س��تئناف انعق��اد اجلمعي��ات العام��ة بع��د النته��اء م��ن توف��ري البيئة الت��ي متكن جمي��ع ال�س��ركات املدرج��ة وال�سناديق م��ن عق��د جمعياتها 
بطريق��ة التوا�س��ل املرئ��ي، فق��د مت اعتم��اد �سواب��ط انعقاد اجلمعي��ات العامة للجه��ات امل�سدرة ل��اأوراق املالية با�س��تخدام و�س��ائل التقنية 
احلديث��ة، مبوجب قرار معايل رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق املال رق��م )2020/25(، واكتمال جهوزية املن�س��ة الإلكرتونية التي 
قامت بتنفيذها �س��ركة م�س��قط للمقا�سة الإيداع بالتعاون مع ال�س��ركة العمانية لات�سالت و�س��ركة �سا�س��ل الثقة للحلول واخلدمات لتكون 
من�س��ة اإلكرتوني��ة حملي��ة وماأمون��ة لت�س��هيل عملي��ة انعق��اد اجلمعيات العام��ة. ووفقا لل�سواب��ط املعتمدة يف تنظي��م انعق��اد اجلمعيات العامة 
ع��ر و�س��ائل التقني��ة احلديث��ة فاإن��ه على اجله��ة امل�سدرة للورق��ة املالية التن�س��يق املبا�س��ر مع �س��ركة م�س��قط للمقا�سة والإيداع ف��ور اعتماد 
ج��دول اأعم��ال اجلمعي��ة العام��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة، وذلك لتخ��اذ ما يل��زم من اإج��راءات ل�سمان اإر�س��ال ج��دول الأعمال للم�س��اهمني و�س��ري 
اإج��راءات انعق��اد اجلمعي��ة العام��ة مب��ا يتفق واأحكام القان��ون واللوائح وال�سواب��ط املعتمدة، ومبا يكف��ل حقوق امل�س��اهمني وحاملي الوحدات 
ال�س��تثمارية. وفيم��ا يتعل��ق باآلي��ة الرت�س��ح لع�سوي��ة جمل���ض اإدارة ال�س��ركات اأو�سح��ت ال�سواب��ط باأن الرت�س��ح لع�سوية املجل���ض �س��تكون من 
خ��ال تق��دمي ال�س��تمارة عل��ى النم��وذج املعد من الهيئ��ة لهذا الغر�ض اإىل ال�س��ركة اأو ال�سندوق بعد تدوي��ن جميع البيان��ات املطلوبة، وذلك 
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قب��ل )5( خم�س��ة اأي��ام عل��ى الأقل من التاأريخ املح��دد لجتماع اجلمعية العام��ة لنتخاب اأع�ساء جمل���ض الإدارة اأو اإدارة ال�سندوق. كما اأنه 
ينبغ��ي عل��ى ال�س��ركة اأو ال�سندوق الإف�ساح عن اأ�س��ماء املرت�س��حني امل�س��توفيني ل�س��روط الرت�س��ح مبوجب ال�س��تمارة املعتمدة من امل�ست�س��ار 
القان��وين ونب��ذة خمت�س��رة عنه��م يف موق��ع �س��وق م�س��قط لاأوراق املالي��ة قبل موعد انعق��اد اجلمعية مب��دة ل تقل عن )3( ثاث��ة اأيام. كما 
اأن��ه عل��ى اجله��ات امل�س��درة للورق��ة املالي��ة التاأكد م��ن ادخال بيانات املرت�س��حني امل�س��توفني ل�س��روط الرت�س��ح مبوج��ب ال�س��تمارة املعتمدة 
م��ن قب��ل امل�ست�س��ار القان��وين اإىل نظ��ام اإدارة اجلمعي��ات اللك��رتوين املخ�س�ض لذلك بالتن�س��يق مع �س��ركة م�س��قط للمقا�س��ة واليداع وفق 
ال�سيغة والآلية التي حتددها. كما �س��ملت ال�سوابط يف مادتها )12( تنظيم املدة املحددة للت�سويت وذلك يف �س��بيل �سمان �س��ري اإجراءات 
اجلمعي��ة ب�سا�س��ة وي�س��ر، حي��ث ينبغ��ي األ تزيد فرتة الت�سويت على اأي بند من بنود جدول الأعم��ال على )5( دقائق، ما عدا بند انتخابات 
اأع�س��اء جمل���ض الإدارة فق��د ح��دد له )10( دقائق، و�س��وف يعلن رئي���ض الجتماع بداية ونهاي��ة الت�سويت. وتن��وه الهيئة العامة ل�س��وق املال 
اأنه��ا �س��وف تق��وم بعقد ور�س��ة عمل اإلكرتونية خال الأيام القليلة القادمة بالتعاون مع �س��ركة م�س��قط للمقا�سة والي��داع لتو�سيح اآلية تنفيذ 
ال�سواب��ط وا�س��تعرا�ض الإج��راءات املعتم��دة، وكيفية عمل املن�س��ة اللكرتونية والرد على ال�ستف�س��ارات التي تطرحها ال�س��ركات امل�س��اهمة 

العام��ة و�سناديق ال�س��تثمار ومدققي احل�س��ابات اخلارجيني وامل�ست�س��ارين القانونيني. 

�س��اركت ال�س��لطنة ممثل��ة بالهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال يف اجتم��اع اأع�س��اء جمل���ض احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة مب�س��اركة روؤ�س��اء 
وم�س��وؤويل اجله��ات امل�س��رفة عل��ى اأ�س��واق املال العربية، وذل��ك عر الت�سال املرئي. و�س��مل جدول اأعم��ال الجتماع الوقوف عل��ى جملة من 
املوا�سيع ذات العاقة بتنظيم وتطوير اأ�س��واق الأوراق املالية يف الوطن العربي اإىل جانب مناق�س��ة التطورات التي ت�س��هدها الأ�س��واق والدور 
ال��ذي تلعب��ه ال�س��ركات ملواجه��ة جائح��ة كورن��ا، اإذ مت القرار ب�س��اأن توقيع مذك��رة تفاهم متعددة الأطراف ب��ني الهيئ��ات الأع�ساء بالحتاد 
واملوافق��ة عل��ى ن���ض املذكرة النهائية واعتمادها، اإىل جانب ا�س��تعرا�ض دليل القواعد العامة واملبادئ ال�سرت�س��ادية املعتمدة لأ�س��واق راأ���ض 
املال العربية. ومت على هام���ض اأعمال الجتماع عقد جل�س��ة نقا�س��ية حملت عنوان "اأثر اأزمة كورونا على اأ�س��واق املال وتاأثريها على اأولويات 
تل��ك الأ�س��واق" حمل��ت جمل��ة م��ن املوا�سيع �س��ملت عر���ض التدابري الت��ي اتخذتها الهيئ��ات العربية يف ظل انت�س��ار هذه اجلائح��ة والتي كللت 
بالنج��اح يف معظ��م ال��دول العربي��ة. وكان��ت الهيئة ق��د اتخذت جملة من الإج��راءات التنظيمي��ة ملواجهة جائح��ة كورونا، حيث قام��ت الهيئة 
بو�س��ع خط��ة لا�س��تجابة ال�س��ريعة له��ذه التط��ورات دون اأن تتاأثر اإجراءات ال�س��ركات وال�سناديق يف ت�س��ري اأعمالها الدوري��ة، فقد اأ�سدرت 
ع��دد م��ن التعامي��م ب�س��كل تدريج��ي منه��ا اإيقاف عقد اجلمعي��ات العامة لل�س��ركات وال�سناديق مبا يت�س��ق مع ق��رارات اللجنة العلي��ا للتعامل 
م��ع فريو���ض كورون��ا، واملتمثل��ة بتعلي��ق جمي��ع التجمع��ات واللقاءات املبا�س��رة ويعت��ر الربع الأول م��ن العام مو�س��م انعقاد اجلمعي��ات العامة 
للجه��ات امل�س��درة ل��اأوراق املالي��ة، واأ�س��درت يف وقت لح��ق تعمي��م باعتم��اد توزيعات الأرب��اح املقرتحة مبوجب ج��داول الأعم��ال املعتمدة 
واملر�س��لة للم�س��اهمني واملواف��ق عليه��ا م��ن اجله��ات الرقابي��ة املعني��ة، واأو�س��ح التعمي��م اأن تاأريخ ال�س��تحقاق ه��و التاأريخ املح��دد يف اإعان 
الدع��وة وعل��ى اأهمي��ة امل�سادقة على هذه التوزيعات يف اأول فر�سة ت�س��مح بعقد جمعية عامة. ويف �س��هر اأبريل اأ�سدرت الهيئ��ة تعميم بتمديد 
ف��رتة الإف�س��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة للف��رتة املنتهي��ة يف 31 مار���ض ونتائ��ج العمال الأولي��ة حتى نهاي��ة �س��هر يونيو2020.  و�سم��ن برنامج 
ال�س��تجابة ال�س��ريعة عكف��ت الهيئ��ة خ��ال فرتة وجيزة عل��ى اإعداد �سوابط انعق��اد اجلمعيات العامة ل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سناديق 
ال�س��تثمار با�س��تخدام و�س��ائل التقني��ة احلدي��ث، ليت��م اعتماده��ا مع نهاي��ة اأبريل والإعان عن ا�س��تئناف عق��د اجلمعيات العام��ة اإلكرتونيا 
ومتدي��د ف��رتة انعقاده��ا حت��ى 30 م��ن يوني��و 2020، حي��ث مت عق��د اجلمعيات ع��ر من�س��ة الكرتوني��ة حملي��ة اآمن��ة، مت ت�سميمها لتتنا�س��ب 

ومتطلب��ات انعق��اد واإدارة اجلمعيات العامة.

وتو�س��ح موؤ�س��رات �س��وق راأ���ض املال العماين باأن مو�س��م اجلمعي��ات العامة والتي عقدت خال العام اجلاري ا�س��تطاع جت��اوز التحديات التي 
فر�سته��ا الإج��راءات الحرتازية للتعامل مع انت�س��ار فريو���ض كورونا، با�س��تخدام تقني��ات الت�سال املرئي لعق��د اجلمعيات اإلكرتونيًا، والذي 
نت��ج عن��ه عق��د م��ا يقارب 170 جمعية عامة اإلكرتوني��ا، والتي تباينت يف اأنواعها بني جمعيات عامة �س��نوية وعادية وغري عادية، كما �س��جلت 
اجلمعي��ات ح�س��ور كب��ري م��ن امل�س��اهمني يف موع��د انعق��اد اجلمعي��ات، فق��د بل��غ متو�س��ط الن�س��اب اأك��رث 80% لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
وال�سنادي��ق ال�س��تثمارية، فيم��ا بل��غ ن�س��بة احل�س��ور الذي��ن ا�س��تخدموا مي��زة الت�سويت امل�س��بق قبل ي��وم اجلمعية ح��وايل 74%. بالإ�سافة 
اإىل املكا�س��ب الأخ��رى الت��ي اأ�سافته��ا املن�س��ة الإلكرتوني��ة لل�س��ركات وال�سناديق ال�س��تثمارية حيث وف��رت املن�سة الكثري م��ن اجلهد واملال 
املخ�س���ض لتنظي��م مث��ل ه��ذه اللق��اءات ب�سفة �س��نوية. ف�سا اأن توظي��ف تقنية �سا�س��ل الثقة ) بلوكت�س��ني ( جزئيا يف املن�س��ة الإلكرتونية 
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وف��رت درج��ة عالي��ة م��ن امل�سداقية يف نتائج عملي��ات الت�سويت والتي ل ميكن اأن يتدخل فيها العن�سر الب�س��ري وت�سمن نتائج عالية الدقة . 
جاء ذلك بعد قيام الهيئة العامة ل�س��وق املال بو�سع احللول وبرامج ال�س��تجابة ال�س��ريعة لتفادي تعطيل انعقاد اجلمعيات للجهات امل�سدرة 
ل��اأوراق املالي��ة، عل��ى خلفي��ة تعليق انعق��اد اجلمعيات العامة منت�سف مار���ض املا�سي ا�س��تنادا للتوجيهات الت��ي اأقرتها اللجن��ة العليا املكلفة 

ببح��ث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�س��ار الفريو���ض. 

اأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ع��ن قيامه��ا بتنفي��ذ م�س��روع ل�س��تطاع اآراء املتعامل��ني م��ع قطاع��ي �س��وق راأ���ض امل��ال والتاأم��ني، وذلك 
بالتن�س��يق م��ع �س��ركة عاملي��ة متخ�س�سة يف خدمات الإح�ساء وقيا���ض ر�س��ا املتعاملني وتعزيز الأداء، حيث ياأتي تنفيذ هذا امل�س��روع انطاقا 
م��ن حر���ض الهيئ��ة عل��ى تطوي��ر اخلدم��ات املقدم��ة من جمي��ع اجلهات الت��ي ت�س��رف عليها الهيئ��ة مبا ي�س��هم نح��و تعزيز م�س��توى اخلدمات 
الت��ي يقدمه��ا القطاع��ان واجله��ات ذات العاق��ة يف ال�س��لطنة من خال القوانني والت�س��ريعات مب��ا ي�سمن اأنها ت�س��تويف اجلاهزي��ة والكفاية 
التنظيمي��ة الت��ي حتق��ق تكام��ل الأدوار ب��ني خمتل��ف اجله��ات املكونة لقطاعي �س��وق راأ���ض املال والتاأم��ني، ف�سا ع��ن اجله��ات املتعاملة معه 
واملتاأث��رة بخدماته��ا، والتاأك��د ب��اأن كل عن�س��ر م��ن ه��ذه اجله��ات ي�س��تجيب لاحتياج��ات الفني��ة والت�س��ريعية الازم��ة لبقي��ة اجلهات، وهو 
م��ا �سينعك���ض ب�س��كل اإيجاب��ي عل��ى م�س��توى تنظي��م �سناع��ة الأوراق املالية واملنتج��ات التاأميني��ة. اجلدير بالذكر اأن ال�س��تطاع ي�س��مل كافة 
اجله��ات الت��ي ت�س��رف عليه��ا الهيئ��ة اأو تتعام��ل معها بداية من �س��وق م�س��قط ل��اأوراق املالية و�س��ركة م�س��قط للمقا�سة والإيداع وال�س��ركات 
العامل��ة يف جم��ال الأوراق املالي��ة، وال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�س��ركات و�سما�س��رة ووكاء التاأم��ني ومكات��ب تدقي��ق احل�س��ابات املعتمدة 
وامل�س��تثمرين الأف��راد واملوؤ�س�س��ات بالإ�ساف��ة اإىل املتعاملني املحتملني من ال�س��ركات العائلية و�س��ركات النفط والغاز وال�س��ركات التي متتلك 

احلكوم��ة فيه��ا ح�س�س��ا وغريها من اجلهات التي متار���ض اأن�س��طة مرخ�س��ة من قبل الهيئة العامة ل�س��وق املال.

وا�س��تحدثت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال يف هيكله��ا الإداري دائ��رة جدي��دة حت��ت م�س��مى دائ��رة مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب، 
باعتبارها اجلهة التنظيمية التي تعنى ب�سمان توفري املناخ ال�س��تثماري الآمن للموؤ�س�س��ات يف قطاعي �س��وق راأ���ض املال والتاأمني، ف�سا عن 
حتقي��ق دوره��ا الرئي���ض يف حماية حقوق امل�س��تثمرين وحملة الوثائق التاأمينية، وذلك ا�س��تمرارا لتكات��ف جهود اجلهات والوحدات احلكومية 
يف مواجه��ة ظاه��رة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب. وياأتي ان�س��اء هذه الدائ��رة �سمن م�س��اعي الهيئة احلثيثة ل�س��تيفاء املتطلب��ات الوطنية 
والعاملي��ة يف �س��بيل ا�س��تكمال منظوم��ة مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب وتعزي��ز فاعليته��ا، حيث اأ�س��درت الهيئة يف وقت �س��ابق من 
ه��ذا الع��ام اللوائ��ح التنفيذي��ة لقانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب رقم (2016/30) لقطاعي ال�س��ركات العاملة يف جمال الأوراق 
املالي��ة، و�س��ركات و�سما�س��رة ووكاء التام��ني . واأ�س��ندت اإىل هذه الدائرة العدي��د من املهام مث��ل الفح�ض والتدقيق املي��داين واملكتبي، كما 
تقوم الدائرة بتحديد اأي من موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���ض املال و�س��ركات و�سما�س��رة ووكاء التاأمني التي تكون اأكرث عر�سة ملخاطر جرمية غ�س��ل 
الأموال ومتويل الإرهاب، والعمل على رفع كفاءتها من خال و�سع اآليات متابعة وبرامج عاجية منا�س��بة. و�س��تقوم الدائرة بدرا�س��ة اأو�ساع 
موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���ض املال و�س��ركات و�سما�س��رة ووكاء التاأمني التي تواجه اإ�س��كاليات يف عملية اللتزام مبتطلبات مكافحة غ�س��ل الأموال 
ومتوي��ل الإره��اب، ومتابع��ة تنفي��ذ اخلطط اخلا�سة بتوفي��ق اأو�ساعها، وحتلي��ل البيانات والتقارير املالي��ة وغريها من التقارير امل�س��تلمة من 
تلك املوؤ�س�س��ات للتاأكد من م�س��توى اللتزام بالت�س��ريعات والتعليمات املرتبطة مبكافحة جرمية غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب. ويف اجلانب 
التوع��وي �س��تعنى الدائ��رة بامل�س��اهمة يف املجه��ود الوطن��ي لن�س��ر الوعي حول جرمية غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب واملخاط��ر املرتتبة عليه 
وكيفي��ة مكافحته��ا، بالإ�ساف��ة اإىل التاأك��د من وجود وع��ي وفهم �سحيح ملفهوم جرمية غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب وخماطرها بني عموم 
امل�س��تثمرين واملتعاملني مع القطاعات التي ت�س��رف عليها الهيئة ب�س��كل عام وداخل منظومة قطاعي �س��وق را���ض املال والتامني ب�س��كل خا�ض، 
والتن�س��يق م��ع دائ��رة التوعي��ة والع��ام والعاق��ات اخلارجي��ة بالهيئ��ة ل�سياغ��ة برام��ج التوعي��ة والإع��ام املتعلق��ة مبكافحة جرمية غ�س��ل 

الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب وذل��ك وبالتعاون مع اجلهات املختلف��ة املعنية مبكافحة ه��ذه الظاهرة من داخل ال�س��لطنة وخارجها.

ويف فل�سطني، اأ�سدرت هيئة �سوق راأ�ض املال قرارا بتعليق التداول يف بور�سة فل�سطني بدءا من جل�سة تداول يوم الثنني املوافق2020/03/23، 
وحت��ى ا�س��عار اآخ��ر، وذلك ا�س��تنادًا لقرار �س��يادة الرئي���ض باإعان حال��ة الطوارئ يف دولة فل�س��طني بتاري��خ 2020/03/05، ونظرًا للظروف 
ال�سحية الطارئة بخ�سو�ض فريو���ض كورونا امل�س��تجد )COVID-19(، و بناءا على املر�س��وم ال�سادر من رئي���ض جمل���ض الوزراء الفل�سطيني 
بتاري��خ 2020/03/22، وال��ذي ت�سم��ن جمل��ة م��ن الج��راءات والتداب��ري الحرتازي��ة ملن��ع تف�س��ي فايرو���ض كورون��ا. وا�س��تنادًا لقرار �س��يادة 
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الرئي���ض باإع��ان حال��ة الطوارئ يف دولة فل�س��طني، ونظ��رًا للظروف ال�سحي��ة الطارئة بخ�سو�ض فريو���ض كورونا )COVID-19(، اأ�سدرت 
هيئ��ة �س��وق راأ���ض املال يوم الأربعاء املوافق 2020/04/08 قرارا ب�س��اأن متديد فرتة تق��دمي الإف�ساحات عن البيان��ات املالية للربع الأول عن 

الع��ام 2020 لي�سب��ح ي��وم الأحد املوافق 2020/05/17، هو املوع��د النهائي لإف�ساح ال�س��ركات عن البيان��ات املالية املرحلية. 

كم��ا اأ�س��درت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية ق��رارًا بخ�سو�ض اإج��راءات و�سوابط اإعادة التداول يف بور�سة فل�س��طني ابتداًء من جل�س��ة 
تداول يوم الأحد املوافق 2020/05/03، وذلك ا�س��تنادًا لقرار دولة رئي���ض الوزراء بهذا اخل�سو�ض، وقرار جمل���ض اإدارة هيئة �س��وق راأ���ض 
املال ب�س��اأن �سوابط واجراءات اإعادة التداول. وذلك بعد اأن مت تعليق التداول منذ يوم الثنني املوافق 2020/03/23، وفقًا حلالة الطوارئ 
املعلنة يف فل�سطني وال�سادرة عن فخامة الرئي�ض بتاريخ  2020/05/03، والتي مت متديدها بتاريخ 2020/04/03، واىل القرارات ال�سادرة 
عن دولة رئي���ض الوزراء بتاريخ 2020/03/22 و 2020/04/03، اخلا�سة الجراءات والتدابري الحرتازية ملنع تف�س��ي فايرو���ض كورونا. هذا، 
وق��د حتقق��ت الهيئ��ة م��ن جاهزي��ة العمل عن بعد ملوؤ�س�س��ات قط��اع الأوراق املالية، والتحقق م��ن ا�س��تمرارية العمل بنظام الت�س��ويات الفوري 
وتنفي��ذ عملي��ات الت�س��وية والتقا���ض وفق الجراءات املنظمة لها.  وياأتي ا�س��تئناف الت��داول �سمن �سوابط واإجراءات خمففة اقرها جمل���ض 
اإدارة الهيئة ت�سمنت تقلي�ض �س��اعات التداول خال اجلل�س��ة الواحدة من ثاث �س��اعات اىل �س��اعتني لتكون من ال�س��اعة العا�س��رة �سباحا 
وحت��ى الثاني��ة ع�س��ر ظه��را، وتعديل هام���ض التذبذب ال�س��عري لتذبذب ا�س��عار الوراق املالية يف اجلل�س��ة الواحدة لل�س��وق الول بحيث يكون 
احل��د الأدن��ى لانخفا���ض ال�س��عري 5% مع بقاء ن�س��بة التذبذب ال�سع��ودي كما هي وبواقع 7.5% ، يف حني تبقى احل��دود الق�سوى لتذبذب 
اأ�س��عار الوراق املالي��ة يف اجلل�س��ة الواح��دة لل�س��وق الث��اين �سعودا ونزول كما ه��ي واردة يف نظام التداول ال�س��اري يف بور�سة فل�س��طني دون 
اأي تعدي��ل. وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن الهيئ��ة خاطب��ت ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة من اأج��ل الف�ساح عن تاثري فريو���ض الكورونا على 
القطاع��ات القت�سادي��ة لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املدرج��ة، ومت امهالها حتى يوم الح��د املوافق 2020/04/26 بن�س��ر جميع الف�ساحات 
م��ن خ��ال نظ��ام الف�س��اح اللك��رتوين املعم��ول يف البور�س��ة واملعتم��د من الهيئ��ة وذلك ل�سم��ان ار�س��اء قواعد ال�س��فافية وتوف��ري معلومات 

عادل��ة جلمهور امل�س��تثمرين قبل اع��ادة التداول يف البور�سة.

وطورت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية قاعدة بيانات الأوراق املالية واملعلومات بالقطاع املايل التي تن�س��ر عر املوقع الإلكرتوين للهيئة 
ان�س��جاما مع متطلبات ال�س��مول املايل يف فل�س��طني، واحتياجات الباحثني واملهتمني يف قطاع الأوراق املالية. وت�س��مل قاعدة البيانات املطورة 
اإ�سافات على موؤ�س��رات قطاع الأوراق املالية على امل�س��توى الكلي لل�س��وق وعلى م�س��توى قطاعات راأ���ض املال، وتوزيع امل�س��اهمني واحل�س��ابات 
املفتوح��ة يف بور�س��ة فل�س��طني جغرافي��ًا و"جندري��ًا"، ون�س��ب الن�س��اء من اأحج��ام وقيم الت��داول، وكذلك املوؤ�س��رات املالية اخلا�سة ب�س��ركات 
الو�س��اطة املالية املجازة من قبل الهيئة. ويجري حتديث قاعدة البيانات ب�س��كل ربع �س��نوي، وقد ن�س��رت الهيئة موؤخرا بيانات الوراق املالية 

للع��ام 2019، وبيان��ات الوراق املالية للربع��ني الأول والثاين من العام 2020.

اأم��ا هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة، فقد قام��ت باتخاذ الإج��راءات الوقائي��ة والتدابري الحرتازي��ة الازمة للحد من انت�س��ار فريو���ض كورونا 
ونوه��ت ع��ن ا�س��تقبال جمي��ع املرا�س��ات اخلا�سة به��ا على الريد الإلك��رتوين bareed@qfma.org.qa ، كم��ا توا�سل الهيئ��ة تقدمي جميع 

خدماته��ا اإلكرتوني��ا كاملعتاد عر موقعها الإلكرتوين الر�س��مي.

ويف الكوي��ت، اأ�س��درت هيئة اأ�س��واق املال قرار باملوافق��ة على طلب اإدراج )�سندوق بيتك كابيتال ري��ت ( يف بور�سة الكويت لاأوراق املالية ، 
كاأول �سن��دوق عق��اري م��در للدخل )متداول( تقوم هيئة اأ�س��واق امل��ال باملوافقة على اإدراج��ه يف البور�سة، وتاأتي هذه املوافقة بعد ا�س��تيفاء 
طل��ب الإدراج لل�س��روط والأح��كام املن�سو���ض عليه��ا يف الكت��اب الث��اين ع�س��ر )قواع��د الإدراج( والكت��اب الثال��ث ع�س��ر )اأنظمة ال�س��تثمار 
اجلماعي( لائحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعدياتهما وقواعد 
بور�س��ة الكوي��ت ل��اأوراق املالي��ة ذات ال�سل��ة، وبذلك يكون ه��ذا القرار اإيذانًا م��ن الهيئة باإدراج منتج ا�س��تثماري جديد يتيح ال�س��تثمار يف 
الأ�س��ول العقاري��ة الت��ي تدر دخًا دوريًا على موجودات ال�سندوق يف املجال العقاري، وال�س��تفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات بن�س��بة 
ت�س��ل اإىل 90% م��ن اإي��رادات العملي��ات الت�س��غيلية، م��ع توافر عامل ال�س��يولة من خال اإمكانية بيع اأو �س��راء الوح��دات يف البور�سة، ف�سًا 
عم��ا تتمت��ع ب��ه ه��ذه النوعية م��ن ال�سناديق ال�س��تثمارية م��ن درجٍة عالية م��ن الإف�ساح وال�س��فافية ودرج��ٍة منخف�سة ن�س��بيًا م��ن املخاطر.  
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وبن��اًء عل��ى قرار جمل���ض الوزراء املوقر ب�س��اأن تعطيل جميع الوزارات واجله��ات احلكومية والهيئات واملوؤ�س�س��ات العامة اأعمالها )احرتازيًا( 
ب�س��بب فريو���ض كورونا امل�س��تجد، وان�س��جامًا مع هذا القرار مبوا�سلة العمل يف اجلهات التي تكون اأعمالها �سرورية يف بع�ض مرافق الدولة، 
ف��اإن هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال �س��توا�سل اأعمالها ال�سروري��ة املرتبطة بن�س��اط الت��داول يف البور�سة طيلة ف��رتة العطلة الر�س��مية باحلد الأدنى من 
املوظف��ني. علم��ا ب��اأن خدم��ات الهيئة اللكرتونية متاح��ة لكافة املخاطبني بالقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 وتعدياته، و�س��تغلق الهيئة اأبوابها 

خ��ال فرتة العطلة الر�س��مية اأمام كاف��ة املراجعني وذل��ك للم�سلحة العامة.

وبالإ�س��ارة اإىل ق��رار هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال رق��م 30 ل�س��نة 2020 ب�س��اأن البيان��ات املالي��ة للف��رتة املالي��ة املنتهي��ة يف 2020/03/31 ال�س��ادر 
بتاري��خ 2020/03/18. ن��ود اأن نوؤك��د ونو�س��ح ب��اأن ه��ذا الق��رار ق��د �سدر عن هيئة اأ�س��واق امل��ال يف نط��اق اخت�سا�سها وح��دود م�س��ئولياتها 
وانطاق��ًا م��ن اإمي��ان الهيئ��ة باإع��اء م�سال��ح امل�س��تثمرين ومتا�س��يا م��ع الق��رارات احلكومي��ة امل�ساحب��ة للظ��روف القاهرة والراهن��ة التي 
تعي�س��ها دول��ة الكوي��ت كم��ا ه��ي دول الع��امل الأخ��رى ومراع��اة للعطل��ة الر�س��مية ال�س��ارية حالي��ا وال�سعوبات التي ق��د تواجه ع��دد كبري من 
ال�س��ركات املدرج��ة واملرخ�س��ة يف ا�س��تيفاء امل��دد الزمنية الازمة لإع��داد البيانات املالية وفق��ًا للمعايري الدولي��ة للتقاري��ر املالية، ومعايري 
اأدل��ة التدقي��ق ال�س��ادرة ع��ن جلنة معاي��ري املحا�س��بة الدولية واعتم��اد بياناتها املالية للرب��ع احلايل الذي �س��ينتهي قريبًا يف 2020/03/31، 
وكذل��ك ال�سعوبات التي �س��تواجه مراقبي احل�س��ابات عن��د مراجعتهم املكتبية وامليدانية للبيان��ات املالية لتلك الفرتة والتي ل ميكن الإعان 
عنه��ا م��ن قب��ل جمل���ض الإدارة دومن��ا �س��دور تقرير مراقب احل�س��ابات ب�س��اأنها ليعتد به��ا كبيان��ات مرحلية مراجع��ة اأو �س��نوية مدققة اأمام 
اجله��ات الرقابي��ة اأو مف�س��ح عنه��ا للمتعاملني يف البور�سة. حيث اأنه بانق�ساء املدد احلالية دومنا تاأجيل قد يرتتب عليه وقف تداول اأ�س��هم 
تل��ك ال�س��ركات اإىل اأك��رث م��ن 55 يوم��ًا اأمام م�س��اهميها اأو تداول ال�س��ركة لأ�س��همها اأو حظر ت��داولت املطلعني لأجل غ��ري حمدد اأو ل ميكن 

حتديده نظ��رًا للظروف الراهنة.

لذل��ك كان ق��رار التاأجي��ل حلني حلول اأجل الإعان ع��ن البيانات املالية التالية يف 2020/06/30 واأن ت�سدر تلك البيان��ات بالتتابع والرتتيب 
يتفق مع ما قرره معيار املحا�سبة الدولية رقم )34(، كما ل يخل هذا القرار ول مي�ض باأي من قواعد الإف�ساح الكامل وامل�ستمر واجلوهري 
الت��ي يت��م متابع��ة تطبيقه��ا ب�س��كل حثي��ث ومتوا�سل من قبل هيئة اأ�س��واق املال يف كل وق��ت حفاظًا على ال�س��فافية يف اأعلى م�س��توياتها وتوفري 

احلماي��ة املطلوبة جلمي��ع املتعاملني يف البور�سة.

�س��اركت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف الجتم��اع ال�س��تثنائي للجن��ة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية )اأو م��ن يعادلهم( بدول املجل���ض، وذل��ك �سباح 
الي��وم، ع��ر تقني��ة الت�سال املرئي، يف ظل تداعيات وباء فريو���ض كورونا امل�س��تجد )COVID 19(، وذلك ملناق�س��ة جه��ود اجلهات املنظمة 
لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض يف دعم الأ�س��واق املالية، وقد تراأ���ض الجتماع �س��عادة د. عبيد الزعابي )دولة الرئا�س��ة( ومب�س��اركة معايل 
الأم��ني الع��ام ل��دول اخللي��ج العربي��ة د. ناي��ف ف��اح مب��ارك احلج��رف ، ومب�س��اركة اأ�سح��اب املع��ايل وال�س��عادة روؤ�س��اء جمال���ض الدارات 
والأمان��ة العام��ة ملجل���ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية. وقد ت�سمن جدول اأعم��ال الجتماع اخلطوات والتدابري التي قامت بها دول املجل���ض 
من خال اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية فيها ،ب�س��اأن فريو���ض كورونا امل�س��تجد )COVID 19( ، حيث ا�س��تعر�ست دولة الكويت التدابري 
الداخلي��ة الت��ي اتخذته��ا ملواجهة الفريو���ض و اآليات دعم الأ�س��واق املالية واأبرزها : اغ��اق قاعات التداول، تفعيل خطة ا�س��تمرارية الأعمال 
ب�س��كل جزئ��ي ل�سم��ان �س��ري اأعمال الت��داول يف البور�سة بانتظ��ام وا�سطراد و�س��فافية مع تقلي�ض ع��دد املوظفني اثناء العطلة الر�س��مية اإىل 
احل��د ال��ذي ي�سم��ن ج��ودة العم��ل يف الهيئ��ة اع��ادة العم��ل يف البور�س��ة ل�سم��ان حق��وق املتعامل��ني، و تخفي�ض ن�س��بة احلد ال�س��عري لإدخال 
الأوام��ر وفا�س��ل ت��داول الأ�س��هم م��ن 10% اإىل 5% نزول، مع البق��اء على ن�س��بة 10% �سعودا، تاأجيل الإف�س��اح عن البيان��ات املالية للربع 
الأول لل�س��ركات املدرج��ة اإىل املواعي��د املق��ررة للرب��ع الث��اين، بالإ�ساف��ة اىل ذل��ك فق��د مت رفع جمموع��ة م��ن التو�سيات من جان��ب الكويت 
اأبرزه��ا تفعي��ل اآلي��ة النظ��ام الإلك��رتوين لعق��د اجلمعي��ات العام��ة ، تفعي��ل عم��ل �سناع ال�س��وق ول�س��يما املحفظ��ة الوطني��ة ، تفعي��ل منظومة 
�س��راء ال�س��ركات لأ�س��همها ، الت�س��جيع عل��ى الدراج النوع��ي ل�س��يما ال�س��ركات احلكومي��ة ، التوعي��ة الإعامي��ة املكثفة يف م�س��ائل الإف�ساح 
ع��ن املعلوم��ات اجلوهري��ة و�س��لوكيات ال�س��وق واجلدي��ر بالذكر باأن ه��ذا الجتماع يعق��د يف ظروف ا�س��تثنائية جراء الوباء امل�س��تجد، يف ظل 
التداب��ري الت��ي تتخذه��ا دول املجل���ض للح��د من انت�س��ار فريو���ض كورون��ا ، حيث عقد الجتم��اع ال�س��ابق للجنة يف العا�سمة م�س��قط - �س��لطنة 

عمان.
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والتزام��ًا م��ن هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال باأه��داف اإن�س��ائها وبتوعية اجلمه��ور بن�س��اط الأوراق املالية وبتطبي��ق �سيا�س��ة الإف�ساح الكام��ل مبا يحقق 
العدال��ة وال�س��فافية، ت��ود الهيئ��ة اأن تعل��ن ع��ن قي��ام موؤ�س�س��ة مورجان �س��تانلي MSCI باإ�س��دار بيان �سحفي فج��ر اليوم اخلمي���ض املوافق 9 
 Inclusion( لاأ�س��واق النا�س��ئة MSCI اأبري��ل 2020 ب�س��اأن قراره��ا املتعل��ق بتاأجي��ل تنفي��ذ دخ��ول اأ�س��هم ال�س��ركات الكويتي��ة يف موؤ�س��رات
Event( م��ن ماي��و 2020 اإىل نوفم��ر 2020.  وق��د اأو�سح��ت MSCI اأن �س��بب التاأجي��ل يتمث��ل يف الآث��ار ال�سخمة التي اأحدثه��ا وباء كورونا 

)COVID-19( عاملي��ًا عل��ى ق��درة امل�س��تثمرين املوؤ�س�س��يني العامليني با�س��تكمال اأعمالهم املطلوبة قب��ل التنفيذ الكامل لدخول ا�س��تثماراتهم، 
وذلك على الرغم من ا�س��تمرار الأعمال الت�س��غيلية ب�س��كل اعتيادي يف ال�س��وق الكويتي خال الفرتة املا�سية.  واأكدت MSCI على ا�س��تيفاء 
دول��ة الكوي��ت جلمي��ع متطلب��ات الرتقي��ة ملوؤ�س��ر MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة، اإل اأن التداب��ري الحرتازي��ة الت��ي اتخذته��ا العدي��د م��ن ال��دول 
وال�س��ركات وامل�س��تثمرين املوؤ�س�س��يني ح��ول الع��امل للح��د م��ن انت�س��ار وب��اء كورون��ا )COVID-19( ح��دت م��ن الق��درة الت�س��غيلية لاأطراف 
املتعاملة لإجراء التجهيزات الازمة لدخول اأ�س��هم ال�س��ركات الكويتية يف موؤ�س��رات MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة يف مايو 2020. وقد اأ�س��ارت 
MSCI اأن الأط��راف املتعامل��ة لحظ��ت وجود تاأث��ري لهذه التدابري الحرتازية حول الع��امل على عملية فتح احل�س��ابات بال�س��رعة التي ت�سمن 

تنفي��ذ دخ��ول جمي��ع امل�س��تثمرين املوؤ�س�س��يني قب��ل موع��د التنفي��ذ يف ماي��و 2020.  واأو�سح��ت MSCI اأن هن��اك العدي��د م��ن العوام��ل غ��ري 
املعلوم��ة حتت الظروف احلالية القا�س��ية التي ي�س��هدها العامل نتيجة تف�س��ي وباء )COVID-19( والت��ي حتتم اإعطاء الوقت الكايف لاإعداد 
والتح�س��ري له��ذا احل��دث قبل التنفيذ، و�س��ددت على اأنها ت�س��عى م��ن هذا القرار اإىل حتقيق التنفيذ الأمثل لعملية دخول الأ�س��هم ملوؤ�س��راتها 

مب��ا يحقق م�سال��ح امل�س��تثمرين العامليني واملحليني.

كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الق��رار رقم )31( ل�س��نة 2020، ب�س��اأن تعدي��ل بع�ض اأح��كام الائح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم )7( ل�س��نة 
2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعدياتهما، حيث ي�س��مل هذا القرار تعديل كل من: الكتاب اخلام���ض 

والكت��اب العا�س��ر والكت��اب احل��ادي ع�س��ر والكت��اب اخلام���ض ع�س��ر م��ن الائح��ة التنفيذي��ة، وقد جاءت اأح��د اأه��م التغي��ريات املت�سمنة يف 
الق��رار رق��م )31( ل�س��نة 2020، لت�س��هيل اأعم��ال �سان��ع ال�س��وق، حي��ث مت رف��ع احلظ��ر عن ا�س��تخدام اأ�س��هم اخلزين��ة يف عملي��ات �سناعة 
ال�س��وق، �س��واًء كان��ت تل��ك الأ�س��هم مملوك��ة ل�سان��ع ال�س��وق اأو مت اقرتا�سه��ا.  وم��ن جان��ب اأخ��ر به��ذا ال�س��دد، فق��د ت�سم��ن الق��رار بع�ض 
ال�س��رتاطات الواج��ب توافره��ا يف ح��ال قي��ام �سان��ع ال�س��وق باقرتا���ض اأ�س��هم خزينة اإح��دى ال�س��ركات املدرجة، منه��ا على �س��بيل املثال ل 
احل�س��ر: اإب��رام اتفاقي��ة م��ع املقر�ض وخلو تل��ك الأوراق املالية من اأية قي��ود قانونية، وقد قام��ت الهيئة قبل اإقرار تلك التعديات، بدرا�س��ة 
جمي��ع اجلوان��ب الفني��ة والقانوني��ة بالإ�ساف��ة اإىل الطاع على اأف�س��ل املمار�س��ات العاملية، كما قام��ت الهيئة با�س��تطاع راأي بع�ض اجلهات 
ذات العاق��ة باملو�س��وع ومنه��ا: �س��ركة بور�س��ة الكويت وال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة والأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم بن�س��اط �سانع ال�س��وق، حيث 
تاأت��ي ه��ذه التعدي��ات انطاق��ًا م��ن ا�س��رتاتيجية هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف رفع كف��اءة عم��ل بور�س��ة الأوراق املالية وحت�س��ني ال�س��يولة. وجتدر 
الإ�س��ارة اىل اأن الهيئ��ة قام��ت باإج��راء بع���ض التعدي��ات على اأح��كام الكتاب العا�س��ر )الإف�س��اح وال�س��فافية( واحلادي ع�س��ر )التعامل يف 
الأوراق املالية( واخلام���ض ع�س��ر )حوكمة ال�س��ركات( لت�سفي حماية اأكر حلقوق امل�س��تثمرين الأقلية عن طريق زيادة يف م�س��توى الإف�ساح 
وال�س��فافية يف التعام��ات م��ع الأط��راف ذو ال�سل��ة وكذل��ك عملي��ات التعاقد مع اخلراء امل�س��تقلني، و�س��راء اأو بي��ع اأو الت�سرف باأي و�س��يلة 
باأ�س��ل م��ن اأ�سول ال�س��ركة، حيث اأن من �س��اأن اإ�س��دار هذه التعديات اأن تنعك���ض اإيجابًا عل��ى ت�سنيف دولة الكويت يف موؤ�س��ر حماية حقوق 
امل�س��تثمرين الأقلي��ة وال��ذي ين�س��ر ع��ر تقرير ممار�س��ة الأعم��ال )Doing Business( وال��ذي ي�سدر �س��نويًا من جمموع��ة البنك الدويل. 
ومن جانٍب اآخر، جاء اإ�سدار الف�سل اخلام���ض ع�س��ر )زيادة وتخفي�ض روؤو���ض اأموال ال�س��ركات( �سمن الكتاب احلادي ع�س��ر )التعامل يف 
الأوراق املالي��ة(، وذل��ك انطاق��ًا م��ن دور الهيئ��ة الذي ن�ض علي��ه قانون اإن�س��ائها يف تنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتقليل الأخط��ار النمطية 
والعمل على �سمان اللتزام بالقوانني واللوائح ذات العاقة بن�س��اط الأوراق املالية.  ففي �س��ياق حتقيق هذه الأهداف املنوطة بهيئة اأ�س��واق 
املال، يعتر اإ�سدار الف�سل اخلام���ض ع�س��ر من الكتاب احلادي ع�س��ر من اأهم واأجنع الو�س��ائل يف �س��بيل ا�س��تكمال وتطوير القواعد املنظمة 
ملمار�س��ة اأن�س��طة الأوراق املالية وزيادة كفاءتها، الأمر الذي ي�س��اهم عمليًا يف حتقيق املزيد من ال�س��هولة واملرونة للمتعاملني كما من �س��اأنه 
الإ�س��هام يف �سب��ط العملي��ة التنظيمي��ة والتاأكي��د عل��ى ا�س��تقالية الهيئ��ة يف اأعماله��ا الرقابي��ة.  ويف ظل الظ��روف ال�س��تثنائية التي متر بها 
دول��ة الكوي��ت و دول العامل من خال جائحة وباء )COVID-19( وال�س��رتاطات ال�سحية امل�س��ددة والإج��راءات الحرتازية واجبة التباع، 
ورغب��ة الهيئ��ة مبواكب��ة اأحدث التطورات وال�س��تفادة م��ن التكنولوجيا وو�س��ائل التوا�سل احلديثة املطبقة يف الأ�س��واق العاملي��ة، قامت الهيئة 
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بالتعاون والتن�س��يق مع معايل وزير التجارة وال�سناعة، حيث اأ�س��فر هذا التعاون عن �سدور القرار الوزاري رقم )85( ل�س��نة 2020 بتاريخ 
2020/03/31 ب�س��اأن تعديل املادة )118( من الائحة التنفيذية للقانون رقم )1( ل�س��نة 2016 باإ�سدار قانون ال�س��ركات وتعدياته، والذي 

اأج��از ل��كل م��ن امل�س��اهمني ووكائه��م وممثل��ي اجلهات الرقابي��ة املعنية ومراقب��ي احل�س��ابات ح�سور اجتم��اع اجلمعية العام��ة العادية وغري 
العادي��ة بوا�س��طة النظ��ام اللكرتوين لدى جهة حفظ �س��جل امل�س��اهمني، واإبداء الراأي والت�سويت يف املو�سوع��ات املعرو�سة يف الجتماع من 
خ��ال ه��ذا النظ��ام، اإ�ساف��ًة اإىل ذلك �س��اركت الهيئة مع ال�س��ادة ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�س��ة بالتح�س��ري والإعداد لنظ��ام اإلكرتوين خا�ض 
لعق��د اجلمعي��ات العام��ة لل�س��ركات ع��ن بعد، وبناًء عليه اأ�س��درت الهيئة تعميمًا، حثت من خاله ال�س��ركات املدرجة يف البور�سة وال�س��ركات 
امل�س��اهمة املقفل��ة املرخ���ض له��ا مبزاول��ة اأي م��ن اأن�س��طة الأوراق املالي��ة والت��ي انتهت �س��نتها املالي��ة يف 2019/12/31، ومل تعق��د جمعياتها 
العام��ة بع��د، ا�س��تخدام الو�س��ائل اللكرتوني��ة لعق��د جمعياته��ا العام��ة، كم��ا دع��ت الهيئ��ة تل��ك ال�س��ركات لعق��د جمعياته��ا العام��ة ح�سوريًا 
وفق��ًا لل�سواب��ط وال�س��رتاطات ال�سحي��ة اأو بوا�س��طة نظ��ام ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة – eAGM يف موعد اأق�س��اه 2020/06/11 واللتزام 
مبواعي��د واإج��راءات الإع��ان عن الدع��وة لانعقاد، وعلى ال�س��ركات التي لن تتمكن من عق��د اجلمعية العامة خال املواعيد املحددة �س��واًء 
باحل�س��ور اأو م��ن خ��ال النظام اللكرتوين اأن تتقدم بالأ�س��باب واملررات مكتوب��ة للهيئة يف موعد اأق�ساه 2020/05/07، وذلك على الريد 
اللك��رتوين general-assembly@cma.gov.kw وق��د وف��رت الهيئ��ة الري��د الإلك��رتوين annual-financials@cma.gov.kw  والذي 
م��ن خال��ه ت�س��تطيع تل��ك ال�س��ركات تقدمي ن�س��خة م��ن البيانات املالي��ة املدققة لل�س��نة املالي��ة املنتهية يف 2019/12/31. اجلدي��ر بالذكر اإن 
ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�س��ة قد انتهت من ا�س��تعداداتها اخلا�سة لتقدمي خدمة النظام اللكرتوين اخلا���ض باإدارة اجلمعيات العامة عن بعد 
eAGM مب��ا يف ذل��ك دع��م الت�سوي��ت اللك��رتوين، حيث �س��تقوم ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة بالبدء بالتن�س��يق مع ال�س��ركات امل�س��اهمة لعقد 

جمعياته��ا العام��ة م��ن خال هذا النظام اللكرتوين وفقًا لل�سيا�س��ات والج��راءات املنظمة لذلك.

وتق��وم الهيئ��ة مبتابع��ة مل��ف اإدراج ال�س��ركات الت��ي يت��م تاأ�سي�س��ها ك�س��ركات م�س��اهمة عام��ة ب�س��كل م�س��تمر م��ن خ��ال طل��ب تقارير دورية 
لتقيي��م اجل��دول الزمن��ي لتق��دمي طلب��ات اإدراجه��ا، وذلك اإعمال لأح��كام املادة 1-1-2 م��ن الكتاب الثاين ع�س��ر )قواع��د الإدراج(. وتركز 
الهيئ��ة م��ن خ��ال لوائحه��ا والقواع��د الت��ي تعتمدها اإىل جذب اإدراجات نوعية ل�س��وق امل��ال، حيث قامت الهيئ��ة موؤخرًا باعتم��اد العديد من 
التغيريات على قواعد الإدراج �سمن برنامج تطوير ال�س��وق، مثل مقرتح تق�س��يم ال�س��وق الذي تقدمت به البور�سة يف العام 2018 بالإ�سافة 
اإىل تغي��ريات عدي��دة مت اعتماده��ا يف الكت��اب الث��اين ع�س��ر )قواعد الإدراج( يف العام 2019.  وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن �س��ركة �س��مال الزور 
الأوىل للطاق��ة واملي��اه ���ض.م.ك. )عامة( هي ال�س��ركة املالك��ة ملحطة الطاقة واملاء التي تعرف مبحطة الزور ال�س��مالية. وقد حدد راأ���ض مال 
�س��ركة �س��مال ال��زور الأوىل للطاقة واملياه ���ض.م.ك. )عام��ة( مببلغ 110,000,000 د.ك موزعًا على 1,100,000,000 �س��هم قيمة ال�س��هم 
100 فل���ض وجمي��ع الأ�س��هم نقدي��ة، حيث مت طرح ما ن�س��بته 50% من جمموع الأ�س��هم الإجمالية بقيم��ة مقدارها 55,000,000 د.ك )عدد 

550,000,000 �س��هم( لاكتتاب العام جلميع املواطنني الكويتيني حيث اكتتب عدد 66,916 م�س��اهم. هذا و�س��تقوم �س��ركة بور�سة الكويت 

ل��اأوراق املالي��ة خ��ال الأيام القادمة بالتن�س��يق مع �س��ركة �س��مال ال��زور الأوىل للطاقة واملياه ل�س��تكمال الإجراءات املتبقي��ة وحتديد تاريخ 
الإدراج الفعلي وبدء التداول على اأ�س��هم ال�س��ركة.

كورون��ا  فايرو���ض  جائح��ة  خ��ال  م��ن  احل��ايل  الوق��ت  يف  اأجم��ع  والع��امل  الكوي��ت  دول��ة  به��ا  مت��ر  الت��ي  ال�س��تثنائية  الظ��روف  ظ��ل  يف 
امل�س��تجد)COVID-19( وتداعيات��ه وال�س��رتاطات ال�سحي��ة امل�س��ددة والإج��راءات الحرتازي��ة واجب��ة التب��اع، ومتا�س��يا م��ع الق��رارات 
احلكومي��ة امل�ساحب��ة لتل��ك الظ��روف وخط��ة الع��ودة التدريجية للحي��اة الطبيعية التي اأقرها جمل���ض ال��وزراء املوقر يف تاريخ 2020/05/29 
والأن�س��طة امل�س��موح العم��ل به��ا يف كل م��ن مراح��ل الع��ودة اخلم�س��ة، وبن��اًء عل��ى م��ا تقت�سي��ه امل�سلح��ة العام��ة للتعام��ل م��ع تل��ك الظ��روف 
الراهن��ة، اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ي��وم الأحد املا�س��ي املواف��ق 14 يونيو 2020 الق��رار رقم )37( ل�س��نة 2020، ب�س��اأن متدي��د وتاأجيل 
مواعي��د مراح��ل تطبي��ق برنامج املوؤهات املهنية للوظائف واجبة الت�س��جيل ملدة �س��نة ميادية كاملة، حيث ي�س��مل هذا القرار متديد مرحلة 
التطبي��ق املبدئ��ي الت��ي �س��بق حتديده��ا بتاريخ 30 �س��بتمر 2020 وفق ق��رار الهيئة رقم )145( ل�س��نة 2019 ال�سادر الع��ام املا�سي، لتمتد 
حت��ى تاري��خ 30 �س��بتمر 2021، اإ�ساف��ًة اإىل تاأجيل مرحل��ة التطبيق الإلزامي التي �س��بق حتديدها بتاريخ 1 اأكتوب��ر 2020 لتبداأ اعتبارًا من 
تاري��خ 1 اأكتوب��ر 2021. وياأت��ي قرار التمدي��د والتاأجيل هذا انطاقًا من دور هيئة اأ�س��واق املال الرقاب��ي والتنظيمي املن�سو���ض عليه بقانون 
اإن�س��ائها ومتابعته��ا امل�س��تمرة لتداعي��ات فريو���ض كورونا امل�س��تجد، ومراع��اًة لل�سعوبات الت��ي تواجه الأ�س��خا�ض امل�س��جلني بالوظائف واجبة 
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الت�س��جيل ل��دى ال�س��ركات املرخ�س��ة واإمكانيتهم ل�س��تيفاء متطلب��ات برنامج املوؤهات املهنية خ��ال املدد املحددة، والتي تت�سمن امل�س��اركة 
يف ال��دورات التدريبي��ة املتعلق��ة باملوؤهل��نْي الفن��ي والرقابي وفق��ًا ملتطلبات برنام��ج املوؤهات املهني��ة، وكذلك اجتياز املوؤهل��نْي املذكورين عن 
طري��ق التق��دم لاختب��ارات التاأهيلي��ة ل��دى مراك��ز الختب��ارات التخ�س�سي��ة.  كم��ا اأعلنت الهيئ��ة عن اإطاق املوؤه��ل الرقابي لهيئة اأ�س��واق 
امل��ال متمث��ًا باختب��ار قوان��ني ولوائ��ح الهيئة باللغت��ني العربي��ة والإجنليزية عل��ى املوقع الإلكرتوين الر�س��مي للمعه��د املعتمد ل��اأوراق املالية 
وال�س��تثمار)Chartered Institute of Securities and Investment(، يف �س��هر مار���ض املا�س��ي م��ن هذا الع��ام، حيث مت اإدراج املوؤهل 
الرقاب��ي �سم��ن قائم��ة الختبارات واملوؤهات العاملية التي يقدمها املعهد واملعتمدة على نطاق عاملي وا�س��ع، حيث ميكن لأي �س��خ�ض الدخول 
للموق��ع الإلك��رتوين للمعه��د يف الوقت احلايل للت�س��جيل لكا املوؤهلني الرقابي والفني واختي��ار تقدمي الختبار عن طريق املراكز املعتمدة من 
قب��ل املعه��د واملتواج��دة ح��ول الع��امل بتاريخ م�س��تقبلي والبدء بالإعداد والدرا�س��ة اإىل حني جاهزي��ة جميع الأطراف املعنية وعودة الأن�س��طة 
املتعلق��ة بتق��دمي الختب��ارات والتدري��ب وف��ق خطة الع��ودة التدريجية للحي��اة الطبيعية باإذن اهلل. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن الهيئ��ة عملت على 
Chartered Institute of Securities and In- )اإع��داد برنام��ج املوؤه��ات املهني��ة بالتعاون مع املعه��د املعتمد لاأوراق املالية وال�س��تثمار 
vestment(، وه��و جه��ة مهنية رائ��دة متخ�س�سة يف املجالت املتعلقة بالأوراق املالية وال�س��تثمارات واإعداد الختب��ارات التاأهيلية الواجب 

اجتيازه��ا م��ن قبل موظفي املوؤ�س�س��ات املالية، وا�س��رتك الطرف��ني بالعمل على واإطاق املوؤه��ات والختبارات التي ت�س��كل برنامج املوؤهات 
املهني��ة، كم��ا تلف��ت عناي��ة املعني��ني به��ذا الرنام��ج اإىل اإمكاني��ة احل�سول على كاف��ة املعلوم��ات اخلا�س��ة بتفا�سيل ه��ذا الرنامج وتطورات 
تطبيق��ه عل��ى موقعه��ا الإلك��رتوين يف �سفح��ة الرك��ن التوع��وي. وم��ن جان��ب اآخ��ر، فق��د اأك��دت الهيئ��ة عل��ى توا�سلها امل�س��تمر م��ع الأطراف 
املعني��ة به��ذا ال�س��اأن من ال�س��ركات املرخ�سة ومعه��د CISI ومتابعتها لاأن�س��طة املتعلقة بالتدريب وتق��دمي الختبارات التاأهيلية وما ينعك���ض 
عليه��ا وعل��ى الأن�س��طة والقطاع��ات الأخرى من تداعيات ب�س��بب انت�س��ار فريو���ض كورونا امل�س��تجد واآث��اره ال�سحية واملجتمعي��ة وخا�سة اآثاره 

القت�سادي��ة واتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة ملعاجلتها اإىل حني جتاوز هذه الأزم��ة يف القريب العاجل باإذن اهلل.

و�س��اركت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف الجتم��اع الع�س��رين للجن��ة روؤ�س��اء هيئ��ات الأ�س��واق املالي��ة )اأو م��ن يعادله��م( ب��دول املجل���ض، ع��ر تقنية 
الت�س��ال املرئ��ي )Webex(، اث��ر جائحة وباء فريو���ض كورونا )COVID 19(.، وناق���ض ج��دول اأعمال الجتماع عدة حم��اور منها مو�سوع 
الب��دء يف تطبي��ق الرتخي���ض البين��ي ل�سنادي��ق ال�س��تثمار واخلدم��ات التابعة لها بني دول املجل���ض، ا�س��تعرا�ض جتربة كل من �س��وق اأبوظبي 
ل��اأوراق املالي��ة و�س��ركة ال�س��وق املالي��ة )ت��داول( باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية يف الرب��ط و التقا���ض ب��ني ال�س��وقني، امل�س��تجدات والتطورات 
ب�س��اأن مذك��رة التفاه��م بني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض، ورقة عمل هيئة الأوراق املالية وال�س��لع بدول��ة المارات العربية 
املتح��دة ح��ول ال�س��مول امل��ايل ، الت��ي مت طرحها ومناق�س��ة اأهميتها خ��ال الجتماع ، بالإ�سافة ايل ذلك فقد مت ا�س��تعرا�ض ورق��ة عمل هيئة 
اأ�س��واق امل��ال يف دول��ة الكوي��ت ح��ول الإج��راءات اخلا�س��ة بتطوير من��وذج اع��رف عميلك )KYC( وقاع��دة البيان��ات املوح��دة ملواطني دول 
جمل���ض التع��اون اخلليج��ي، حي��ث تاأتي اأهمية هذا امل�س��روع لإيجاد و�س��يلة لتبادل معلومات العميل بني الأ�س��واق املالية يف دول املجل���ض ، وقد 
مت��ت مناق�س��ة ورق��ة عم��ل اإج��راءات النموذج و ودرا�س��ة املقارن��ة ملتطلبات معرف��ة العميل عن��د فتح ح�س��اب التداول لدى اجله��ات املخت�سة 
يف دول املجل���ض، وا�س��تعرا�ض مذك��رة التفاه��م ب��ني اجلهات املنظمة يف جمال التعاون امل�س��رتك لهذا النموذج، وكذلك متت مناق�س��ة مقرتح 
دولة الكويت باإقامة ور���ض عمل ملجال���ض الرقابة ال�س��رعية لهيئات اأ�س��واق املال يف دول املجل���ض ب�س��اأن تطوير ال�سناعات املالية الإ�س��امية، 
وذل��ك م��ن خال الطاع على جتارب الدول الأع�ساء يف املجال���ض ال�ست�س��ارية لهيئات اأ�س��واق املال ب�س��اأن ا�سدار ال�سك��وك بكافة اأنواعها 
وطرح وحدات �سناديق ال�س��تثمار الإ�س��امية، اإ�سافة اىل الطاع على جتارب الدول الأع�ساء حول القواعد ال�س��رعية اخلا�سة بامل�س��تقات 
املالي��ة الإ�س��امية وم��دى اإمكانية ا�سدار قواعد موحدة، والنظر يف اجلدوى القت�سادية من اإن�س��اء بور�س��ة خليجية – ولو عن طريق من�سة 
اإلكرتوني��ة – ت��درج فيه��ا اأ�س��هم ال�س��ركات املتوافق��ة م��ع اأحكام ال�س��ريعة الإ�س��امية. جتدر الإ�س��ارة اىل اأن��ه ويف ختام الجتم��اع مت حتديد 
موعد الجتماع القادم للجنة الروؤ�س��اء ليكون يف 9 �س��بتمر 2020، و يليه يف 10 �س��بتمر 2020، الجتماع التا�س��ع للجنة الوزارية لروؤ�س��اء 

جمال���ض اإدارات اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض.

وا�س��تكماًل لدف��ع عجل��ة تطوي��ر �س��وق املال الكويتي اأ�سدر جمل���ض املفو�سني اليوم ق��رارًا باملوافقة على طلب اإدراج �س��ركة بور�سة الكويت يف 
ال�س��وق الأول، وذل��ك بع��د ا�س��تيفاء طل��ب الإدراج املقدم من �س��ركة ال�س��تثمارات الوطني��ة - ب�سفتها م�ست�س��ار الإدراج - جلمي��ع املتطلبات 
الازم��ة للب��ت يف الطل��ب وذل��ك وف��ق ق��رار الهيئ��ة رقم )42( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تنظي��م اإدراج �س��ركة بور�س��ة الكويت ل��اأوراق املالية يف 
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البور�س��ة.  وبع��د الإجن��از الكب��ري ال��ذي حققته هيئة اأ�س��واق املال يف خ�سخ�سة �س��ركة بور�سة الكوي��ت، تدخل بور�سة الكوي��ت اليوم مرحلة 
جدي��دة ك�س��ركة مدرج��ة يف ال�س��وق الأول، وم��ا يرتت��ب على ذلك م��ن التزامه��ا باملعايري العالية لهذا ال�س��وق، ومب��ا يعزز مكانته��ا يف حتقيق 
اأعل��ى معاي��ري التناف�س��ية وال�س��فافية، بالإ�ساف��ة اإىل توف��ري الفر���ض جلميع امل�س��تثمرين يف الت��داول يف اأ�س��همها مبا ي�س��اهم يف تنويع قاعدة 
راأ���ض امل��ال وفئ��ات امل�س��تثمرين، و بذل��ك تكون بور�س��ة الكويت هي اأول بور�س��ة مملوكة بالكام��ل للقطاع اخلا�ض تدرج اأ�س��همها يف ذاتها يف 
منطق��ة اخللي��ج اأو م��ا يع��رف عاملي��ًا مب�سطل��ح )Self-listed Exchange(. وقد قام��ت الهيئ��ة بتنظيم واإجناز عملي��ة خ�سخ�سة ال�س��ركة 
والكتتاب العام لن�س��بة 50% من جمموع اأ�س��هم را���ض مالها وبقيمة ا�س��مية مقدارها 10,038,787.500 د.ك )عدد 100,387,875�سهم( 
جلمي��ع املواطن��ني الكويتي��ني امل�س��جلني املقيدة اأ�س��ماوؤهم يف نظ��ام املعلوم��ات املدنية خال الفرتة م��ن 2019/10/01 وحتى 2019/12/01. 
وق��د بلغ��ت ن�س��بة تغطي��ة ه��ذا الكتت��اب حوايل 850% وباإجمايل ع��دد مكتتبني بل��غ 82,777 مكتتب.  كما ياأت��ي هذا القرار بعد قي��ام الهيئة 
بتنظي��م حال��ة اإدراج البور�س��ة يف ذاتها، من خال اإ�سدار القرارات ذات ال�سلة يف يوني��و املا�سي، والتي تهدف اإىل توفري الإطار التنظيمي 
والرقاب��ي ال��ازم للتعام��ل م��ع حال��ة �س��ركة بور�سة الكويت ل��اأوراق املالي��ة ب�سفتها �س��ركة مدرج��ة وجهة م�س��رفة على ال�س��ركات املدرجة 
يف الوق��ت ذات��ه، بالإ�ساف��ة اإىل �سم��ان حتقي��ق ا�س��تقالية البور�س��ة يف اأداء مهامها. هذا و�س��وف يحدد تاريخ ادراج ا�س��هم �س��ركة بور�سة 

الكوي��ت ل��اأوراق املالية يف البور�سة بالتفاق بني ال�س��ركة وهيئة اأ�س��واق املال.

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الق��رار رق��م )105( ل�س��نة 2020 ال��ذي يق�س��ي بتعديل بع���ض الأح��كام والقواع��د املتعلقة بتق��دمي الباغات 
ع��ن املخالف��ات واجلرائ��م اإىل الهيئ��ة وال��واردة يف الائح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم 
ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعدياتهم��ا. وق��د ت�سّم��ن الق��رار تعدي��ًا لبع���ض م��واد الف�س��ل الثالث )الإب��اغ ع��ن املخالفات واجلرائ��م وحماية 
املبل��غ( وامللح��ق رق��م )5( )القواع��د املنظمة لتلق��ي الباغات وفح�سها والت�س��رف فيها( من الكتاب الثالث )اإنف��اذ القانون( من الائحة 
التنفيذي��ة للقان��ون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية. كما ا�س��تكملت الهيئ��ة اليوم جهودها 
�سمن عملية الإ�س��راف على تنفيذ دخول الأ�س��هم الكويتية يف موؤ�س��ر MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة، وياأتي هذا احلدث بعد اأن اأكدت MSCI يف 
نوفمر 2019 على ا�س��تيفاء دولة الكويت جلميع متطلبات الرتقية ملوؤ�س��ر MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة، علمًا باأنه كان مقررا تنفيذ الرتقية يف 
ماي��و 2020 اإل اأن التداب��ري الحرتازي��ة الت��ي اتخذته��ا العديد من الدول وال�س��ركات وامل�س��تثمرين املوؤ�س�س��يني حول العامل للحد من انت�س��ار 
وب��اء كورون��ا )COVID-19( ح��دت من القدرة الت�س��غيلية لاأطراف املتعاملة لإجراء التجهيزات الازمة لدخول اأ�س��هم ال�س��ركات الكويتية 
يف موؤ�س��رات MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة يف ماي��و 2020 وعلي��ه مت تاأجيله��ا اإىل نوفم��ر 2020. واأ�س��رفت الهيئ��ة على معاجلة كافة ال�س��روط 
الواج��ب ا�س��تيفائها م��ن قب��ل MSCI ومتابع��ة تطبيقه��ا �س��واء من خال مراحل م�س��روع تطوير ال�س��وق اأو ب�س��كل منف�س��ل، وكذلك احلر�ض 
عل��ى الت�س��ال الدائ��م م��ع MSCI ل�سمان معاجلة جميع ال�س��روط ومناق�س��ة اآخر امل�س��تجدات وذلك بعقد اجتماع��ات دورية مع MSCI منذ 
منت�س��ف ع��ام 2018 ملناق�س��ة اآخ��ر التطورات. كما قامت الهيئ��ة بعمل العديد من احلمات تعريفية باأ�س��واق امل��ال يف بع�ض الدول الأجنبية 
حيث تلتقي بالعديد من امل�س��تثمرين وتكون بع�سها ب�س��كل موؤمترات، وا�س��تمرت هذه احلمات اأثناء جائحة كورونا وذلك من خال و�س��ائل 
التوا�س��ل اللكرتوني��ة م��ع امل�س��تثمرين الأجان��ب والتوا�سل معهم باآخر امل�س��تجدات. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن قيمة الت��داولت التي متت اليوم 

.MSCI و�سل��ت اإىل م�س��توى تاريخ��ي بل��غ 961.6 مليون د.ك وكان م�سدرها الرئي�س��ي دخول اأموال امل�س��تثمرين املتتبعني ملوؤ�س��رات

ويف اإط��ار �س��عي هيئ��ة اأ�س��واق املال املتوا�سل لتطبيق اأف�سل املمار�س��ات ب�س��اأن تطوير قن��وات التوا�سل بني الهيئة والأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم، 
الأم��ر ال��ذي ميك��ن تل��ك اجلهات القيام بدوره��ا يف ا�س��تيفاء املتطلب��ات التنظيمية ب�س��اأن مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب، واملتمثلة 
باللتزام��ات ال��واردة يف اأح��كام امل��واد املن�سو���ض عليه��ا يف الكت��اب ال�ساد���ض ع�س��ر )مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب( لائح��ة 
التنفيذية للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعدياتهما، ويف هذا ال�ساأن، قامت 
الهيئ��ة ب��اإدراج من��وذج جدي��د يف بوابة الهيئ��ة اللكرتونية �سمن حزم��ة خدمات اإدارة الرقاب��ة امليدانية بعنوان "التقرير ال�س��نوي لل�س��خ�ض 
املرخ���ض ل��ه ب�س��اأن مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب"، وتهدف هيئة اأ�س��واق املال من هذه اخلط��وة متكني الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم 
من ا�س��تيفاء اللتزامات الواردة يف البند )5( من املادة )5-7( من الكتاب ال�ساد���ض ع�س��ر )مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب( من 

الائح��ة التنفيذي��ة لقانون الهيئة.
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ويف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة، اعل��ن رئي���ض هيئة الرقاب��ة املالية عن ت�س��كيل جلن��ة بالهيئة ت�س��م ممثلني ع��ن البنك املركزى 
امل�س��رى و�س��ركات التاأج��ري التمويل��ى والتخ�سيم بجان��ب خراء الهيئة لو�سع ت�سور لكيفية م�س��اركة قط��اع التمويل غري امل�سريف يف مبادرة 
املرك��زي للتخفي��ف م��ن الع��بء املاىل لدى العماء املتعرثي��ن ،والتكامل مع املب��ادرة املعلنة من جانب البنك املرك��زى لإعادة ادخال العماء 
املتعرثي��ن لدائ��رة الن�س��اط القت�س��ادى جم��ددا ،ودف��ع عجلة الأنت��اج وحتفيز دورة القت�س��اد امل�سرى. جاء ذل��ك خال لقاء رئي���ض الهيئة 
ونائب��ة مب�س��ئويل �س��ركات التاأج��ري التمويل��ي والتخ�سي��م يف ح�سور نائب حمافظ البنك املركزي ، ورئي���ض جمل���ض اإدارة �س��ركة الإ�س��تعام 
الئتم��اين ل�س��تي�ساح �سواب��ط نظ��ام ت�س��جيل بيان��ات اأر�س��دة التمويل الت��ي متنحها �س��ركات التاأج��ري التمويلي و�س��ركات التموي��ل العقاري 
لعمائه��ا وادخاله��ا بالنظ��ام املن�س��اأ ل��دى البن��ك املركزي مبوج��ب املادة )66( من قان��ون البنك املرك��زي واجلهاز امل�س��ريف والنقد ، ومبا 
مٌيك��ن البن��ك املرك��زي م��ن اإع��داد بيان��ات جممع��ة عم��ا يح�سل علي��ه كل عمي��ل واأطراف��ه املرتبطة م��ن ار�سدة متوي��ل . ووفقًا له��ذا البيان 
املجم��ع تتمك��ن اجله��ة املانح��ة للتموي��ل من البن��وك بجانب �س��ركات التاأج��ري التمويلى والتموي��ل العق��ارى والتخ�سيم من الط��اع على تلك 

البيان��ات قب��ل تق��دمي الئتم��ان اأو زيادته اأو جتديده اأو تعديل �س��روطه وكذلك عند ال�س��تعام عن العميل.

ومتا�س��يًا م��ع الإج��راءات الحرتازي��ة التي تطبقه��ا الدولة امل�سرية ملواجهة الفريو���ض امل�س��تجد )كورونا( وُاعلنت بقرار رئي���ض الوزراء رقم 
606 ل�س��نة 2020 بالتعلي��ق املوؤق��ت جلمي��ع الفعالي��ات الت��ى تتطلب تواج��د اأية جتمعات كب��رية للمواطنني ،اأو تل��ك التى تتطل��ب انتقالهم بني 

املحافظ��ات بتجمع��ات كب��رية ، فقد طالب رئي���ض الهيئة العامة للرقابة املالية ال�س��ركات املقيدة اأ�س��همها ببور�سة الأوراق املالية وال�س��ركات 
العامل��ة ف��ى جم��ال الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية ب�سرورة الإلت��زام باإعداد نظام للت�سويت عن ُب���عد من قبل امل�س��اهمني الذي��ن يحق لهم 
امل�س��اركة والت�سوي��ت يف اجلمعي��ة العام��ه ف�س��ا عن اإتاحة اآلية الإنابة ف��ى الت�سويت عن طريق اأحد اأمناء احلف��ظ – املرخ�ض لهم مبزاولة 
الن�س��اط - اأو امل��اك امل�س��جلني وفق��ا لأح��كام قانون الإي��داع والقيد املركزي ل��اأوراق املالية وذلك عن طريق اإ�س��تمارة ت�سوي��ت يحدد فيها 
كاف��ة املو�سوع��ات املعرو�س��ة عل��ي جدول اأعمال اجلمعية العامة ويوؤ�س��ر امل�س��اهم اأم��ام كل مو�سوع معرو�ض باملوافق��ة اأو الرف�ض او المتناع 
ع��ن الت�سوي��ت. ويف نهاي��ة الف��رتة الزمني��ة املحددة للراغبني ف��ى الت�سويت عن ُبع��د يتم اإعداد امللف النهائ��ي بناجت الت�سوي��ت بعد التحقق 
من ملكية امل�س��اهم لأ�س��هم ال�س��ركة يوم انعقاد اجلمعية وت�س��ليمه لل�س��ركة لعتماد الأ�سوات وح�س��ابها �سمن الن�ساب القانوين.  ويف �سوء 
م��ا تتخ��ذه الدول��ة امل�سري��ة م��ن اإج��راءات احرتازية للح��د من انت�س��ار فريو���ض كورونا امل�س��تجد والوقاي��ة منه، اأ�سدر رئي���ض هيئ��ة الرقابة 
املالي��ة كتاب��ا دوري��ا يو�س��ح قي��ام الإدارة املركزي��ة خلدم��ات ال�س��وق بالهيئ��ة مبمار�س��ة مه��ام عمله��ا اإلكرتوني��ا بحي��ث مُيك��ن للمتعاملني يف 
الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة تق��دمي تعاماته��م ومن��اذج اخلدمة املطلوب��ة من الهيئ��ة عرالريد الإلك��رتوين ودون احلاج��ة للقدوم ملقر 
الرقاب��ة املالي��ة. ق��ال نائب رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالية اإن الهيئ��ة بداأت يف اتخاذ اإجراءات وتدابري وقائية للحد من انت�س��ار فريو���ض كورونا 
امل�س��تجد، م��ن خ��ال رف��ع درجة ال�س��تعداد الوقائي ورفع كف��اءة العيادات الطبي��ة لتكون اأكرث جاهزي��ة يف التعامل مع اأية حالت ي�س��تبه يف 
اإ�سابته��ا بالفريو���ض، ف�س��ا ع��ن توزي��ع اأك��رث م��ن 100 وح��دة تعقيم عل��ى اأعلى م�س��توى من الكف��اءة مبق��ر الهيئة. واأ�س��اف اأن الإجراءات 
الوقائي��ة �س��د فريو���ض كورون��ا تعتم��د عل��ى التعام��ل ب�س��كل اأك��رث حرفي��ة على كاف��ة امل�س��تويات، من خ��ال تكثي��ف التوعي��ة للعاملني، ون�س��ر 
اإر�س��ادات وقائية �سد الفريو���ض، وكذلك التوعية بكيفية التعامل ال�س��ريع حال ظهوره، ووجود اأجهزة دقيقة للك�س��ف ال�س��ريع عن اأية حالت 

بني الذين ي��رتددون على الهيئة.

وم��ع تزام��ن انعق��اد اجلمعيات العمومية لغالبية ال�س��ركات املقيدة بالبور�سة امل�سرية، واخلا�سعة لإ�س��راف ورقابة الهيئة يف الفرتة القادمة 
مع �سدور الإجراءات الحرتازية التي تطبقها الدولة امل�سرية ملواجهة الفريو���ض امل�س��تجد )كورونا( -بقرار رئي���ض الوزراء رقم 606 ل�س��نة 
2020 -بالتعلي��ق املوؤق��ت جلمي��ع الفعالي��ات التي تتطلب تواجد اأي��ة جتمعات كبرية للمواطن��ني، اأو تلك التى تتطل��ب انتقالهم بني املحافظات 

بتجمع��ات كب��رية .ورغب��ه م��ن الهيئ��ة يف التي�س��ري وتو�س��يع دائ��رة امل�س��اركة للم�س��اهمني مب��ا ل يعي��ق حتقي��ق اله��دف م��ن تنفي��ذ الإجراءات 
الحرتازي��ة، فق��د وجه��ت هيئة الرقابة املالية ال�س��ركات املقيد اأ�س��همها بالبور�سة امل�سرية بال�س��تفادة من اإمكانية عق��د اجلمعية العمومية 
يف اك��رث م��ن موق��ع يف ذات الوق��ت �س��ريطة تواف��ر النظ��م اللكرتوني��ة التي تربط ب��ني املواق��ع املختلق��ة ببع�سها وت�س��مح بالتوا�س��ل ال�سوتي 
واملرئ��ي م��ن قب��ل امل�س��اهمني الذي��ن يحق له��م امل�س��اركة يف اجتماعاتها . ويف اإط��ار خطة الدول��ة امل�سرية ملواجه��ة التداعي��ات القت�سادية 
لفريو���ض " كورون��ا " امل�س��تجد، وم��ا تتطلب��ه الفرتة الراهنة م��ن تكاتف لكافة موؤ�س�س��ات الدولة و�س��وًل للحد من تلك التداعيات. وبالإ�س��ارة 
اإىل اجله��ود املبذول��ة م��ن الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية يف هذا ال�س��اأن وم��ا تتخذه من اإج��راءات ا�س��تثنائية لرفع العبء ع��ن كاهل اجلهات 
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اخلا�سع��ة لرقابته��ا واملتعامل��ني معه��ا مب��ا ي�س��هم يف حت�س��ني بيئ��ة العم��ال، فق��د تق��رر قيام �س��ركات التموي��ل العق��اري والتاأج��ري التمويلي 
والتخ�سي��م اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة العامة للرقابة املالية، بتاأجيل كافة ال�س��تحقاقات الإئتمانية لعمائها )موؤ�س�س��ات / اأفراد( ملدة �س��تة 

اأ�س��هر م��ن تاريخه، م��ع اإعفائهم من غرامات التاأخري الت��ي ترتتب على ذلك.

وك�س��ف رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ع��ن ق��رار الهيئ��ة بج��واز تلق��ي �س��ركات ال�سم�س��رة يف الأوراق املالية لأوام��ر العماء من خ��ال الريد 
اللك��رتوين اأو الر�س��ائل الن�سي��ة با�س��تخدام تطبيق��ات الهات��ف املحم��ول �س��ريطة اأن يك��ون من�سو���ض عل��ى تلك الو�س��يلة بالعق��د املوقع من 
العميل عند فتح احل�س��اب ، وكذا اإقرار العميل مب�س��ئوليته عن كافة الأوامر ال�سادرة من الريد اللكرتوين اأو رقم الهاتف املذكور بالعقد. 
واأ�س��اف رئي���ض الهيئ��ة اأن عل��ى ال�س��ركة توف��ري الو�س��ائل واتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات الت��ي ت�سمن �س��رعة تلقي اأوام��ر العماء م��ع اإخطارهم 
بتلقيه��ا وت�س��جيلها وتنفيذه��ا طبق��ا للقواع��د املتبعة يف هذا ال�س��اأن، ودون الخ��ال باملتطلبات القانونية الواردة بقانون �س��وق راأ���ض املال اأو 
لئحت��ه التنفيذي��ة اأو قواع��د الع�سوي��ة بالبور�س��ة. كم��ا اأك��د رئي���ض هيئة الرقاب��ة املالية على م�س��وؤويل جمي��ع اجلهات املرخ���ض لها مبزاولة 
ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغر ب�سرورة توخي احلذر والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الحرتازي��ة والوقائية الازمة ملواجهة التحديات 
والث��ار القت�سادي��ة املرتتب��ة عل��ى انت�س��ار فريو���ض " كورونا " امل�س��تجد، وم��ا تتطلبه الف��رتة الراهنة من تكات��ف وتعاون بني من�س��اآت الدولة 
امل�سري��ة للح��ّد م��ن تل��ك التداعيات. واألزم رئي���ض الهيئة يف كتاب دوري - �سدر �سباح اليوم بعدد م��ن التدابري الحرتازية ملواجهة خماطر 
انت�س��ار فريو���ض كورون��ا على �س��امة وا�س��تقرار ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغ��ر - مزاويل ن�س��اط التمويل متناه��ى ال�سغ��ر بتخفيف العبء 
ع��ن كاه��ل العم��اء مبراجع��ة �سيا�س��ة الت�س��عري اخلا�س��ة بالتموي��ات اجلديدة ب��كل جهة، ومبا يراع��ى اآثار تخفي���ض �س��عر الفائدة الأخرية 
ال�س��ادرة ع��ن البنك املركزي امل�سري يف 16 مار���ض 2020، وكذا اأي��ة مزايا اأخرى قد حت�سل عليها جهات التموي��ل متناهي ال�سغر خال 
الف��رتة القادم��ة من تي�س��ريات يتيحها البنك املركزي امل�سري يف �س��داد ال�س��تحقاقات الئتماني��ة لعماء البنوك من املوؤ�س�س��ات مع اعتماد 

تل��ك املُراجع��ة من جمل���ض اإدارة / اأمناء اجلهة يف خال فرتة ثاثة اأ�س��ابيع عل��ى الأكرث من تاريخه.  

وخاطب��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة جمل���ض ادارة الحت��اد امل�س��ري للتمويل متناه��ي ال�سغر ل�س��رعة توجيه اأع�س��اءه ملراعاة تنفيذ م��ا اأ�سدرته 
الهيئ��ة موؤخ��را م��ن تدابري احرتازية بكتابها الدوري ملواجهة خماطر انت�س��ار فريو���ض كورونا للحيلولة دون اتخاذ اإج��راءات رقابية �سارمة. 
واأعل��ن رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة عن ت�س��كيل جمموعة عم��ل بوح��دة التمويل متناه��ي ال�سغ��ر ملتابعة واحتواء الث��ار املرتتبة على انت�س��ار 
فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد على ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغ��ر اأطلق عليها فريق عمل " خطة اإدارة اأزمة انت�س��ار الفريو���ض عل��ى ال�سناعة" 
مكون��ة م��ن اأح��د ع�س��ر موظفًا من العاملني بالوحدة -�س��واء املتواجدين مبق��ر الهيئة اأو املرخ�ض له��م بالعمل من خارج املق��ر- لتغطية عدد 
56 جه��ة م��ن اأك��ر اجله��ات التي تزاول ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغر ومتثل حمافظه��ا 98% من ال�س��وق، بحيث يتابع كل ف��رد مبجموعة 

العم��ل 5 جه��ات. كم��ا التق��ى رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالي��ة مبمثلي �س��ركات التوريق ملناق�س��ة بحث �س��بل التعام��ل مع الأثر امل��اىل املرتتب على 
تاأجي��ل ال�س��تحقاقات الئتمانية ل�س��ندات التوريق يف �س��وء تاأجيل بع�ض قطاعات التموي��ل العقارى والتاأجري التمويل��ى والتخ�سيم اخلا�سعة 
لرقاب��ة الهيئ��ة لكافة ال�س��تحقاقات الئتمانية لدى عمائها ) موؤ�س�س��ات / اأفراد (ملدة �س��تة ا�س��هر م��ع اعفائهم من غرامات التاأخري . وقد 
اأنتهى الجتماع بالتفاق على امل�سي قدما نحو دعوة جماعة حملة ال�س��ندات املمثلة لكافة �س��رائح ا�سدارات �س��ندات التوريق القائمة ب�س��كل 
عاج��ل، للنظ��ر يف عر���ض الأم��ر على جماعة حملة ال�س��ندات لكل �س��ريحة للب��ت يف اإمكانية املوافقة على م����ّد مدة اإ�سدارات ال�س��ندات بحد 
اق�سى �س��تة اأ�س��هر مع مراعاة الحتياطات اخلا�سة بالظروف احلالية. والتقى رئي���ض هيئة الرقابة املالية مبمثلي �س��ركات التوريق ملناق�س��ة 
بح��ث �س��بل التعام��ل م��ع الأثر امل��اىل املرتتب على تاأجي��ل ال�س��تحقاقات الئتمانية ل�س��ندات التوريق يف �س��وء تاأجيل بع�ض قطاع��ات التمويل 
العق��ارى والتاأج��ري التمويل��ى والتخ�سي��م اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة لكافة ال�س��تحقاقات الئتمانية ل��دى عمائها ) موؤ�س�س��ات / اأفراد(ملدة 
�س��تة ا�س��هر م��ع اعفائه��م م��ن غرام��ات التاأخري . وقد اأنته��ى الجتماع بالتف��اق على امل�سي قدم��ا نحو دعوة جماع��ة حملة ال�س��ندات املمثلة 
لكاف��ة �س��رائح ا�س��دارات �س��ندات التوري��ق القائمة ب�س��كل عاج��ل، للنظر يف عر�ض الأمر عل��ى جماعة حملة ال�س��ندات لكل �س��ريحة للبت يف 

اإمكاني��ة املوافقة على م����ّد مدة اإ�سدارات ال�س��ندات بحد اق�سى �س��تة اأ�س��هر م��ع مراعاة الحتياطات اخلا�س��ة بالظروف احلالية.

واأ�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة الكت��اب ال��دورى الراب��ع واملت�سمن حزمة م��ن التداب��ري الإ�سافية للتي�س��ري عل��ى عماء ن�س��اط التمويل 
متناه��ى ال�سغ��ر وحتقي��ق �س��امة وا�س��تقرار الن�س��اط ، عق��ب الت�س��اور م��ع ممثل��ي كل من جمل���ض اإدارة الحت��اد امل�س��ري للتموي��ل متناهي 



61 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية60 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

ال�سغ��ر ، وجمل���ض اأمن��اء وح��دة الرقابة على ن�س��اط التمويل متناهي ال�سغر وكذا ممثلي كريات ال�س��ركات واجلمعيات واملوؤ�س�س��ات الأهلية 
العامل��ة ف��ى جم��ال التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر . واأو�س��ح اأن الكتاب ال��دورى ت�سمن عدة تي�س��ريات اإ�سافي��ة لعم��اء التمويل متناه��ى ال�سغر 
املنتظم��ني يف ال�س��داد ت�س��تهدف تخفي��ف ع��بء املديوني��ات القائم��ة عل��ى كاهله��م، وتتمث��ل ف��ى واحدة اأو اأك��رث من خي��ارات تخفي���ض تكلفة 
التموي��ل للعم��اء املنتظم��ني يف ال�س��داد اأو اتف��اق جه��ات التموي��ل متناه��ي ال�سغ��ر م��ع �س��ركات التاأمني يف قي��ام اجلهة نيابة ع��ن عماءها 
ب�س��داد قيم��ة اأق�س��اط التاأم��ني الإلزام��ي متناه��ي ال�سغ��ر �س��د خماط��ر الوف��اة والعج��ز الكل��ى امل�س��تدمي. كم��ا تت�سم��ن تي�س��ريات العم��اء 
املنتظم��ني يف ال�س��داد عل��ى تق��دمي خدم��ات مالية جماني��ة للعماء مثل حتم��ل عبء م�سروف��ات املعامات املالي��ة اللكرتوني��ة املختلفة التي 
تت��م م��ع جه��ات الدفع الإلكرتوين الأخرى بخ��اف البنوك، و/اأو م�ساري��ف التح�سيل امليداين ، اواإعفاء العماء من عمولة ال�س��داد املعجل 
للمديوني��ات القائم��ة ف��ى تاريخ��ه اأوتخفي���ض قيم��ة امل�ساري��ف الإداري��ة لتجدي��د التمويات القائم��ة اعتبارًا م��ن تاريخه. كما وافق جمل���ض 
اإدارة الهيئ��ة عل��ى اج��راء تعدي��ل يف �سواب��ط واإج��راءات الرتخي���ض للبن��وك ولبع���ض ال�س��ركات الت��ي تبا�س��ر اأن�س��طة مالية غ��ري امل�سرفية 
بنف�س��ها اأو مع غريها ن�س��اط �سناديق ال�س��تثمار باإ�سافة بند جديد يجيز قيام مراقب احل�س��ابات الواحد مبراجعة ح�س��ابات ثاثة �سناديق 
خمتلف��ة يف وق��ت واح��د بح��د اأق�سى، وذلك مبراع��اة جتنب تعار���ض امل�سالح عل��ى النحو الذي حتدده ن�س��رة الكتتاب اأو مذك��رة املعلومات 
بح�س��ب الأح��وال. و�س��بق للرقاب��ة املالية اأن ا�سدر جمل���ض ادارتها القرار رقم )58( ل�س��نة 2018 وحدد فيه �سواب��ط واإجراءات الرتخي�ض 
للبن��وك ولبع���ض ال�س��ركات الت��ي تبا�س��ر اأن�س��طة مالي��ة غري امل�سرفية اأن تبا�س��ر بنف�س��ها اأو مع غريها ن�س��اط �سناديق ال�س��تثمار ، وجاء يف 
مادته ال�س��ابعة اأن ُيعد ال�سندوق قوائم مالية م�س��تقلة طبقًا ملعاير املحا�س��بة امل�سرية ومبا يتفق وطبيعة ن�س��اطه، ويتوىل مراجعة ح�س��ابات 
ال�سن��دوق مراقب��ان للح�س��ابات يت��م اختيارهم��ا م��ن ب��ني املقيدي��ن يف ال�س��جل املُع��د لهذا الغر���ض لدى الهيئ��ة عل��ى اأن يكونا م�س��تقلني عن 
بع�سهم��ا وع��ن كل م��ن مدي��ر ال�س��تثمار واأيًا من الأط��راف ذوي العاق��ة بال�سندوق، ويك��ون لكل من مراقب��ي ح�س��ابات ال�سندوق الطاع 
عل��ى دفات��ر ال�سن��دوق وطل��ب البيان��ات والإي�ساح��ات وحتقيق املوج��ودات، ويلت��زم مراقبا احل�س��ابات مبعاي��ر املراجعة امل�سري��ة، وباإعداد 
تقري��ر بنتائ��ج املراجع��ة ويج��ب اأن يع��د مراقبا احل�س��ابات تقريرًا م�س��رتكًا، ويف حالة الختاف فيم��ا بينهما يو�س��ح التقرير اأوجه اخلاف 

ووجهة نظ��ر كل منهما. 

ووافق��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية على طرح اأول اإ�سدار من ال�سكوك ب�س��وق املال امل�سري بقيمة اإجمالية قدره��ا 2 مليار جنيه م�سري 
-اإ�س��دارا واح��دا - م��ن ن��وع �سكوك الإج��ارة املتوافقة مع اأحكام ال�س��ريعة الإ�س��امية وقابل��ة للتداول ولل�س��داد املَُعجل وغري قابل��ة للتحويل 
لأ�س��هم، كم��ا �س��يتم طرحه��ا طرح��ًا خا�س��ًا والقي��د بالبور�س��ة امل�سرية ملدة 57 �س��هرًا اعتب��ارا من تاريخ الإ�س��دار وبحد اأق�س��ى نهاية عام 
2024، وبقيم��ة ا�س��مية قدره��ا 100 جني��ه لل�س��ك الواح��د ت�س��تهلك وفق��ا جل��دول حم��دد لل�سداد/ال�س��تهاك. وتت�سمن مذك��رة املعلومات 

الت��ي مت��ت املوافق��ة عليه��ا لهذا الإ�س��دار طرح 100% من ال�سك��وك لاإكتتاب اخلا���ض للموؤ�س�س��ات املالية وللجه��ات والأفراد ذوي اخلرة 
وامل��اءة املالي��ة. ويت��م حتوي��ل ح�سيلة الكتتاب يف ال�سك��وك ل�سالح ال�س��ركة العربية للم�س��رعات والتطوي��ر العمراين )باعتبارها ال�س��ركة 
امل�س��تفيدة( مقاب��ل بي��ع املرك��ز التج��اري اململ��وك لها مب�س��روع مدينتي ل�س��ركة املجموع��ة املالية هريمي���ض للت�سكي��ك )�س��ركة الت�سكيك(. 
ومم��ا يذك��ر ب��اأن جلن��ة الرقابة ال�س��رعية املركزي��ة قد اأ�س��درت موافقتها علي تواف��ق مذكره املعلومات وعق��ود الإ�سدار مع اأحكام ال�س��ريعة 
الإ�س��امية يف الأ�س��بوع الأخري من �س��هر مار���ض املا�سي. واأن تلك اخلطوة متثل اإحدى ثمار جهود الهيئة امل�ستمرة يف تنمية ورفع كفاءة �سوق 
راأ���ض امل��ال بع��د اإكتمال الإط��ار القانوين لإ�سدارات واإجراءات وتداول ال�سكوك وفقا لتعديات قانون �س��وق راأ���ض املال بالقانون 17 ل�س��نة 
2018، و�س��دور ق��رار رئي���ض جمل���ض ال��وزراء بتعديل الائح��ة التنفيذي��ة للقانون امل�س��ار اإلي��ه ليت�سمن اأح��كام تف�سيلية لقواع��د ال�سكوك، 

ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل اإ�س��دار العدي��د م��ن ق��رارات جمل���ض اإدارة الهيئة املنظم��ة اإعم��اًل لاأحكام ال��واردة بالقان��ون ولئحت��ه التنفيذية، ويف 
مقدمتها قرار جمل���ض الإدارة ب�س��اأن معايري املحا�س��بة لل�س��ركات امل�سدرة لل�سكوك وال�س��ركات امل�س��تفيدة ومعايري املراجعة التي يلتزم بها 

احل�سابات. مراقبو 

واأ�س��در رئي���ض جمل���ض ال��وزراء بن��اء عل��ى اقرتاح من جمل���ض اإدارة الهيئ��ة حزمة من القرارات بهدف تنمية �س��وق را���ض امل��ال وجعلها اأكرث 
جاذبي��ة لا�س��تثمارات ع��ر خف�ض تكلف��ة املعامات بالبور�سة امل�سرية لت�سبح �س��وقا اأكرث تناف�س��ية بني نظريتها من اأ�س��واق املال الإقليمية 
والعاملي��ة. وق��ال رئي���ض الهيئة انه �سي�س��رع يف اإ�سدار القرار التنفيذي لتطبي��ق خف�ض مقابل خدمات التداول ال��ذي تتقا�ساه الهيئة وادخاله 
حي��ز التنفي��ذ، بالت��وازي م��ع ن�س��ر حزمة الق��رارات اجلدي��دة باجلريدة الر�س��مية، لت�س��جيع ال�س��تثمار وخل��ق بيئة ا�س��تثمارية تناف�س��ية بني 
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الأ�س��واق املالي��ة العاملي��ة والإقليمية ولت�سبح ال�س��وق امل�سرية الأق��ل تكلفة يف مقابل اخلدمات ع��ن عمليات التداول الت��ي تتقا�ساها اجلهات 
املنظمة لل�س��وق مقارنة بالأ�س��واق املحيطة. ويذكر باأن قرارات رئي���ض جمل���ض الوزراء اأرقام )1013(، )1014(، )1015( ل�سنة 2020 قد 
خف�س��ت تكلف��ة مقاب��ل اخلدمات املح�سلة من موؤ�س�س��ات ال�س��وق عن عمليات الت��داول بالبور�سة امل�سرية حي��ث مت تخفي�ض مقابل اخلدمات 
ال��ذي تتقا�س��اه البور�س��ة ع��ن كل م��ن العملي��ات التي تتم عل��ى الأوراق املالي��ة املقيدة لدى البور�س��ة امل�سري��ة لت�سبح ع�س��رة يف املائة األف 
ب��دًل م��ن 12 يف املائ��ة األ��ف وذلك ح�س��ب قرار رئي���ض جمل���ض الوزراء رقم 1013 ل�س��نة 2020. كم��ا وافق جمل���ض اإدارة الهيئة عل��ى َخف�ض 
مقاب��ل اخلدم��ات امل�س��تحق للهيئ��ة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات املالية املقيدة بالبور�س��ة امل�سرية لزيادة اأحجام التداول بالبور�سة، 
وتزامن��ا م��ع حزم��ة الق��رارات التى �سدرت عن رئي���ض جمل���ض ال��وزراء يف نهاية الأ�س��بوع املا�سي بناء عل��ى مقرتح من جمل���ض ادارة الهيئة 
خلف���ض تكلف��ة املعام��ات بالبور�سة امل�سرية لت�سبح �س��وقا اأكرث تناف�س��ية بني نظرياتها من اأ�س��واق املال الإقليمية والعاملية.  وك�س��ف رئي���ض 
هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ان فري��ق اإدارة اأزم��ة مواجه��ة اآث��ار جائحة فريو���ض كورونا املُ�س��تجد على اأن�س��طة اخلدم��ات املالية غ��ري امل�سرفية – 
وامل�س��كل بالهيئ��ة - من��ذ بداية اجلائحة �س��بق وطالب ال�س��ركات واجلهات اخلا�سع��ة لرقابة الهيئة بو�سع خطط لإ�س��تمرارية الأعمال يف ظل 
اإفرتا�ض �س��يناريوهات خمتلفة ل�س��تمرار الأزمة احلالية، و�سمان اإ�س��تمرار قيام القطاع املايل غري امل�سريف بدوره املنوط به يف ظل الأزمة 
احلالي��ة.  واأ�س��اف ان��ه لأول م��رة ف��ى م�سر فقد قام فريق الزم��ة بالهيئ��ة بت�سميم اختبار )اإجهاد( لقيا���ض مدى حتمل موؤ�س�س��ات القطاع 
امل��ايل غ��ري امل�س��ريف لل�سدم��ات املالية الناجتة عن اأثار انت�س��ار فريو���ض كورنا وتاأث��ريه على اإيرادات واإلتزام��ات تلك املوؤ�س�س��ات وماءتها 
املالي��ة، باعتب��اره اأه��م الج��راءات الوقائي��ة التى يت��م اتخاذها خ��ال الفرتة الأخرية وتطب��ق اختب��ارات حتليل الجهاد امل��اىل اأو ما يعرف 
ب���ال� Stress Testing للموؤ�س�س��ات املالية غري امل�سرفية اخلا�سعة لإ�س��راف ورقابة الهيئة فى الأ�س��واق املختلفة. ونوه اأن الهدف من تنفيذ 
ه��ذا التحلي��ل ه��و التع��رف على حجم املخاطر الت��ي ميكن اأن تواجه الأ�س��واق املالية غري امل�سرفي��ة بناًء على الأو�س��اع القت�سادية الراهنة 
واملرتبط��ة بانت�س��ار جائح��ة فريو���ض كورونا املُ�س��تجد وما تبعه من اإجراءات احرتازية على الدولة، وم��ا نتج من اأثر هذه املخاطر على الأداء 

امل��ايل وعلى املوؤ�س��رات اخلا�سة بكل ن�س��اط على ِحَدٍة وفق��ًا لطبيعته اخلا�سة.

واأطلق��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالية تطبيق ذكى عر الهواتف املحمولة با�س��م " متكني املراأةEmpowering Women- " لتدخل مبادرتها باإطاق 
من�س��ة اإلكرتوني��ة لتكوي��ن قاع��دة بيان��ات ت�س��م الك��وادر الن�س��ائية املوؤهلة ل�س��غل منا�س��ب قيادية- حي��ز التنفي��ذ- وتدفع باملراأة للم�س��اركة 
يف �سن��ع الق��رار الإداري وتطوي��ر الأداء النوع��ي لل�س��ركات، بعد اأن دعمت ق��رارات الهيئ��ة التنظيمية ال�س��ابق اإ�سدارها حتت رقمي 123 – 
124 ل�س��نة 2019 توف��ري بيئ��ة تنظيمي��ة منا�س��بة ُتل��زم ال�س��ركات املقيدة له��ا اأوراق مالي��ة بالبور�سة امل�سري��ة وال�س��ركات العاملة يف جمال 

الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة بت�سم��ني عن�س��ر ن�س��ائي على الأقل يف جمال���ض اإداراتها وحث��ت على اإعطاء امل��راأة فر�س��ة للتواجد بدائرة 
�سن��ع الق��رارات، وامهل��ت ال�س��ركات ف��رتة لتوفي��ق الأو�س��اع متت��د حت��ى نهاية ع��ام 2020. وعل��ى �سعيد اخ��ر افتتح رئي���ض الهيئ��ة فعاليات 
اأول برنام��ج تدريب��ي ملرك��ز املديري��ن امل�سري بعنوان “�س��هادة ع�سو جمل���ض الدارة " م�سمم للك��وادر الن�س��ائية لتاأهيلهن لع�سوية جمال���ض 
الإدارة -ويت��م اإج��راوؤه ع��ن ُبع��د ع��ر �س��بكة املعلومات-و�س��اركت في��ه جمموعة م��ن �س��يدات العم��ال امل�سري��ات لتاأهيله��ن لان�سمام اىل 
قاعدة بيانات الهيئة للكوادر الن�س��ائية وذلك بالتعاون مع موؤ�س�س��ة التمويل الدولية مبجموعة البنك الدويل. وقال رئي���ض الهيئة يف اجلل�س��ة 
الأوىل لرنام��ج مرك��ز املديري��ن ان اإط��اق تطبيق الهيئ��ة الذكى "متكني املراأة Empowering Women - " ميثل نقلة نوعي��ة جلهود الهيئة 
امل�س��تمرة يف التح��ول الرقم��ي، وحتقي��ق طموحاته��ا ف��ى دعم ومتكني امل��راأة اإعمال ملبداأ امل�س��اواة بني اجلن�س��ني -على ار���ض الواقع –كاأحد 
املب��ادئ الأ�سا�س��ية للتنمي��ة امل�س��تدامة والتي اأكدت عليها ال�س��رتاتيجية الدولة امل�سرية 2030 وكذا ا�س��رتاتيجية الهيئة ال�س��املة لاأن�س��طة 

املالية غ��ري امل�سرفية )2018-2022(..

واأعل��ن رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ع��ن �سدور تقري��ر "ال�س��تدامة ال�س��نوي 2019" للهيئ��ة للعام الث��اين على التوايل، ون�س��ره عل��ى موقعها 
الإلك��رتوين م�س��ددا يف اأوىل �س��طوره عل��ى حتم��ل الهيئ��ة مل�س��ئولية دع��م وتطوي��ر وتنمية الأ�س��واق اخلا�سع��ة لرقابته��ا، والتاأكيد عل��ى اهمية 
التموي��ل امل�س��تدام كاأح��د اأه��م الأدوات الرئي�س��ية لنم��و القت�س��اد يف امل�س��تقبل القري��ب، وم��ا تفر�سه التط��ورات الدولي��ة احلالية يف جمال 
ال�س��تدامة من الإ�س��راف القوي على تنظيم النتقال التدريجي نحو نظام متويل م�س��تدام و�س��وق يت�س��م بال�س��تدامة. ودعا كافة ال�س��ركات 
العامل��ة يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة بالعم��ل طواعي��ًة م��ن اأج��ل دع��م مفه��وم ال�س��تدامة يف ه��ذا القطاع احلي��وي الذي �س��هد حجم 
اإ�س��دارات ل��اأوراق املالي��ة بال�س��وق الأوىل ملا يقرب م��ن 220.4 مليار جنية يف عام 2019، واإجمايل ا�س��تثمارات ل�س��ركات التاأمني بلغ 102 
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ملي��ار جني��ه بنهاي��ة يوني��و 2019، مم��ا يوؤهل��ه لتبنى ممار�س��ات ال�س��تثمار امل�س��وؤول والإف�س��اح طبق��ًا للمعايري البيئي��ة واملجتمعي��ة وحوكمة 
ال�س��ركات، ودم��ج التغ��ريات املناخية كمخاطر لل�س��وق، والمتث��ال للوائح امل�س��تقبلية املرتبطة بال�س��تدامة. واأن ين�سب تركيزنا يف امل�س��تقبل 

عل��ى اإدارة حتدي��ات احلا�س��ر التي قد تعوق التحول نحو ال�س��تدامة وحتمل م�س��وؤوليتنا نحو اإعداد ال�س��وق لواقع جديد.

ويف مب��ادرة م��ن هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة جلذب وتي�س��ري تدف��ق ال�س��تثمارات نحو م�س��روعات التنمي��ة القت�سادية وم��ا يرتبط بها من اأن�س��طة 
داخ��ل �س��رايني القت�س��اد الوطن��ي، اأ�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالية ق��رارًا تنظيمي��ًا ب�سواب��ط مزاول��ة �سنادي��ق امللكية اخلا�س��ة لبع�ض 
الأن�س��طة املتخ�س�س��ة مب��ا ُي�س��هم يف تعظي��م دور �سنادي��ق ال�س��تثمار وعل��ى وج��ه الأخ���ض �سنادي��ق امللكي��ة اخلا�س��ة يف مزاول��ة ع��دد م��ن 
الأن�س��طة املرتبط��ة بالتنمي��ة القت�سادي��ة يف قطاع��ات ا�س��تثمارية متخ�س�سة من بينه��ا قطاعات التنمي��ة ال�سناعية والزراعي��ة وما يرتبط 
به��ا م��ن اأن�س��طة ت�س��ويقية واأن�س��طة اإنتاجي��ة وخدمية مكملة. ولفت رئي���ض الهيئة اأن القرار رقم 667 ل�س��نة 2020 ٌيتيح ل�سناديق ال�س��تثمار 
مزاول��ة الأن�س��طة املتخ�س�س��ة م��ن خ��ال ال�س��تثمار املبا�س��ر يف اإقامة وت�س��غيل امل�س��روعات الإنتاجية واخلدمي��ة، عاوة على م��ا ٌيتيحه من 
ال�س��تثمار يف الأوراق املالية ال�سادرة عن امل�س��روعات الإنتاجية واخلدمية التي تزاول الأن�س��طة املتخ�س�سة. واأو�سح اأن تعديات الائحة 
التنفيذي��ة لقان��ون �س��وق امل��ال الأخرية يف نوفمر 2018، جاءت بهدف تي�س��ري واإتاحة اآليات متعددة لتمويل امل�س��روعات، ومنح املٌ�س��ِرع هيئة 
الرقاب��ة املالي��ة العملي��ة التنظيمي��ة –كاملة - لإ�سدار �سوابط مزاولة ن�س��اط �سناديق امللكية اخلا�س��ة املتخ�س�سة يف �سوء ما اأجازته املادة 
179 م��ن الائح��ة واملنظم��ة ل�سنادي��ق امللكي��ة اخلا�س��ة والتي تبا�س��ر ن�س��اط راأ���ض ام��ال املخاط��ر اأو غريها من الأن�س��طة وفقا مل��ا ت�سدره 

الهيئة من �سوابط ، ومبا ي�س��جع ال�س��تثمارات املرتبطة بالتنمية كالقطاع الزراعي – على �س��بيل املثال- من ال�س��تثمار املبا�س��ر يف الأرا�سي 
الزراعي��ة م��ن خ��ال ح��ق النتف��اع بالأرا�س��ي بغر���ض تنميته��ا زراعيًا واإقام��ة ال�سناع��ات املكملة له��ا. وقد ت�سم��ن القرار رقم 667 ل�س��نة 
2020 �سواب��ط متكامل��ة ملزاول��ة �سنادي��ق امللكية اخلا�سة لاأن�س��طة املتخ�س�س��ة يف جمالت الإنتاج واخلدمات و�س��مل القرار اأهم ما يجب 

اأن تت�سمن��ه ال�سيا�س��ة ال�س��تثمارية له��ذه ال�سنادي��ق ومن اأبرزها الإف�ساح ع��ن القطاعات املتخ�س�سة امل�س��تهدف ال�س��تثمار فيها والتوزيع 
لها. اجلغرايف 

وواف��ق جمل���ض اإدارة هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة على اإج��راء تعديل على لئح��ة املوارد الب�س��رية للهيئة، يت��م مبقت�ساه جتن��ب الوقوع يف اأي فعل او 
ِث��ل تعار�س��ًا للم�سالح ب��ني الهيئة والوح��دات العاملة يف جمال الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفي��ة واخلا�سعة  ممار�س��ة م��ن جان��ب العامل��ني مُتَ
لرقاب��ة الهيئ��ة. اإن جمل���ض اإدارة الهيئ��ة ق��د حظ��ر التحاق اأي عامل م��ن العامل��ني بالهيئة تنتهي خدمت��ه بال�س��تقالة ال�سريح��ة اأو ال�سمنية 
منه��ا بالعم��ل ل��دى اأي جه��ة م��ن اجلهات اخلا�سعة لإ�س��راف ورقاب��ة الهيئة قبل ٌم�سى �س��نة م��ن تاريخ انته��اء خدمته، ويج��وز تخفي�ض هذه 
امل��دة بق��رار �سري��ح م��ن رئي���ض الهيئة بحي��ث ل تقل عن ثاثة اأ�س��هر فى �س��وء اأهمية ودرج��ة تعار�ض امل�سالح ب��ني الَعَملني. واأو�سح رئي���ض 
الهيئة اأن املجل���ض قد با�س��ر اخت�سا�ساته وفقا حلكم املادة ال�ساد�س��ة من القانون رقم 10 ل�س��نة 2009 ب�س��اأن تنظيم الرقابة على الأ�س��واق 
والأدوات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة ومنه��ا الخت�سا���ض الأ�سي��ل بو�س��ع اللوائح املنظم��ة للم��وارد الب�س��رية يف الهيئة، وحتقيق��ًا يف الوقت ذاته 
مل��ا ته��دف اإلي��ه الهيئ��ة من العمل على �س��امة وا�س��تقرار الأ�س��واق املالية غري امل�سرفي��ة واإ�سدار القواع��د التي ت�سمن كفاءة هذه الأ�س��واق 

و�س��فافية الأن�س��طة التي متار�ض فيها. 

واأعلن رئي�ض هيئة الرقابة املالية عن النتهاء من تنفيذ اختبار حتليل الإجهاد املايل اأو ما يعرف ب�ال� Stress Testing والتي ا�ستمرت مدة 
اأربع��ة اأ�س��هر من��ذ اإبريل املا�سى لقيا���ض مدى حتمل �س��ركات القطاع املايل غ��ري امل�سريف لل�سدم��ات املالية الناجتة عن الآث��ار القت�سادية 
لنت�س��ار فريو���ض كورن��ا امل�س��تجد م��ن حيث م��دى التاأثري عل��ى اإي��رادات والتزامات تل��ك املوؤ�س�س��ات وماءتها املالي��ة، وحج��م املخاطر التي 
تواجهه��ا.  وق��ال رئي���ض الهيئ��ة اأن نتائ��ج الختب��ار وحتليل ال�س��يناريوهات قد اأظه��رت قوة ومتانة املرك��ز املايل ل�س��ركات القطاع املايل غري 
امل�س��ريف، اإل اأن��ه قد �س��لط ال�سوء على بع�ض الأمور التي يجب اأخذها يف العتبار خ��ال الفرتة القادمة مثل �سرورة قيام الوحدات العاملة 
يف القط��اع عل��ى تطوي��ر خط��ط ا�س��تمرارية الأعم��ال ودعم توجه ال�س��ركات نحو مزي��د من التحول الرقم��ي يف تنفيذ الأعم��ال يف ظل معايري 
التباع��د الجتماع��ي، واجت��اه معظ��م دول العامل لتغيري من��ط اأداء الأعمال، بالإ�ساف��ة اإىل اأن نتائج الختبارات قد اأظه��رت �سرورة املتابعة 
امل�س��تمرة لبع���ض ال�س��ركات مم��ن ه��م اأكرث عر�س��ة ملخاطر تاأثر مائته��ا املالية وحتدي��د مدى احتياجها لزيادة روؤو���ض اأمواله��ا يف العامني 
املقبل��ني. كم��ا اأعلن��ت هيئة الرقابة املالية عن تاأجيل تطبيق ثاثة معايري حما�س��بة م�سرية-م�س��تحدثة-للعام املاىل املقرر اأن يبداأ فى الأول 
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من يناير 2021، وذلك مبقت�سى قرار رئي���ض جمل���ض الوزراء رقم -1871ال�سادر موؤخرا-بتاأجيل تطبيق معايري املحا�س��بة امل�سرية اأرقام 
)47(، )48(، )49( عل��ى القوائ��م املالي��ة والت��ي كان من املق��رر �سدورها خال عام 2020 واأعاق��ت تطبيقها الآثار الت��ي �ساحبت جائحة 
فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد. واجلدي��ر بالإ�س��ارة اأن اللجن��ة العلي��ا "ملراجعة معاي��ري املحا�س��بة امل�سرية واملعاي��ري امل�سري��ة والفح�ض املحدود 
ومه��ام التاأكد الأخرى –م�س��كلة بقرار رئي���ض جمل���ض الوزراء رقم )909( ل�س��نة 2011، وبرئا�س��ة رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالي��ة وع�سوية كل 
من رئي���ض الهيئة العامة لا�س��تثمار واملناطق احلرة او من يفو�سه، وممثل عن اجلهاز املركزى للمحا�س��بات يختاره رئي���ض اجلهاز، ورئي���ض 

جمعي��ة املحا�س��بني واملراجعني امل�سرية، ورئي���ض �س��عبة مزاويل مهنة املحا�س��بة واملراجع��ة بنقابة التجاريني.

واأ�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة الق��رار التنفيذي رقم ) 159 ( ل�س��نة 2020 باإجراء تخفي���ض على مقابل خدمات الفح�ض و الدرا�س��ة 
امل�س��تحق للهيئ��ة بن�س��بة 50% لل�س��ركات املتو�س��طة وال�سغ��رية عن��د تقدمه��ا للح�س��ول عل��ى موافق��ة الهيئ��ة عل��ى ن�س��رات الكتت��اب الع��ام 
مبنا�س��بة التاأ�سي���ض اأو زي��ادة راأ���ض امل��ال، وعن��د اإ�س��دار الأ�س��هم مبنا�س��بة الندم��اج اأو النق�س��ام او ا�س��دار ا�س��هم الزيادة م��ن الأرباح او 
الحتياط��ات او باأر�س��دة دائن��ة للم�س��اهمني اأو بح�س���ض عيني��ة او تعدي��ل القيم��ة الإ�س��مية لل�س��هم، وعن��د تقدمه��ا لإ�س��دار ال�س��ندات اأو 
ال�سك��وك يف ح��الت الكتت��اب الع��ام اأو اخلا���ض، وعن��د املوافق��ة عل��ى دع��وة قدام��ى امل�س��اهمني لزيادة را���ض امل��ال وتداول ح��ق الكتتاب، 
وكذل��ك عن��د عرو���ض ال�س��راء او ال�س��تثناء منه��ا اأو مقاب��ل ط��رح الأوراق املالي��ة بالبور�سة. ج��اءت املبادرة مبن��ح التخفي�ض يف �س��وء تبنى 
الهيئ��ة ل�سيا�س��ة تنوي��ع م�سادر التمويل اأم��ام القطاعات القت�سادية املختلفة، وحتفيز تلك النوعية من ال�س��ركات املتو�س��طة وال�سغرية على 

النفت��اح والتوج��ه للبور�س��ة باعتبارها اأداة متويل مل�س��اعدتها يف حتقيق النمو والتو�س��ع. 

واأ�س��در رئي���ض جمل���ض ال��وزراء ق��راره رق��م 2597 ل�س��نة 2020 واخلا�ض باإ�س��دار النظ��ام الأ�سا�س��ي للمركز امل�س��ري للتحكي��م الختياري 
وت�س��وية املنازع��ات املالي��ة غري امل�سرفية وقواعد واإجراءات تنظي��م العمل به، واملت�سمن اآلية عمل متكاملة لتفعيل املادة العا�س��رة من قانون 
تنظي��م الرقاب��ة عل��ى الأ�س��واق والأدوات املالي��ة غري امل�سرفية رقم )10( ل�س��نة 2009 ، والت��ي طالبت باإن�س��اء مركز للتحكيم والت�س��وية يف 
املنازع��ات – ذو �س��خ�سية اعتباري��ة م�س��تقلة - جتي��ز للمتعامل��ني يف اخلدم��ات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة اللج��وء اإلي��ه اإذا ما اتفق��وا ابتداء اأو 
لحق��ا عل��ى ت�س��وية الن��زاع ع��ن طري��ق التحكيم بهدف ال�س��رعة يف ت�س��وية وح��ل النزاعات. واجلدير بالإ�س��ارة اأن��ه �س��در يف منت�سف العام 
الأ�س��بق ق��رار ال�س��يد رئي���ض اجلمهوري��ة رقم 335 ل�س��نة 2019 باإن�س��اء مرك��ز للتحكيم والت�س��وية يف املنازعات النا�س��ئة ع��ن تطبيق احكام 
القوان��ني اخلا�س��ة باملعام��ات غ��ري امل�سرفي��ة ، ُا�س��نَد في��ه ملجل���ض الأمن��اء اعتم��اد قواع��د قي��د اخلراء الذي��ن يجوز له��م القي��ام باأعمال 
نَي واخل��راء والقائم��نَي على اإدارة املرك��ز اأو العاملني به  الو�س��اطة اأو ت�س��وية املنازع��ات، و اعتم��اد قواع��د جتن��ب تعار�ض امل�سال��ح للمحكمِّ
عن��د قي��ام املرك��ز بتاأدية مهامه، بالإ�سافة اإىل امل�س��اهمة يف ن�س��ر الثقاف��ة والتوعية باأهمية التحكيم وو�س��ائل الت�س��وية الر�سائية للمنازعات 
خا�س��ة يف جم��ال الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية من خ��ال عقد املوؤمترات والن��دوات والدورات التدريبي��ة واإ�سدار الن�س��رات واملطبوعات 
املتخ�س�سة. وك�س��ف رئي���ض هيئة الرقابة املالية عن موافقة جمل���ض الإدارة على قيام ال�س��ركات واجلهات العاملة يف جمال الأن�س��طة املالية 
غري امل�سرفية -واخلا�سعة لإ�س��راف ورقابة الهيئة-باإن�س��اء قاعدة بيانات تت�سمن اخلدمات التي تقدمها لعمائها، على اأن يراعى يف هذه 
القاع��دة تبوي��ب العم��اء وفق��ا لعدد من املح��ددات -وبحد اأدنى-ن��وع العميل )ذكر – اأنث��ى(، والفئة العمري��ة للعميل، واملنطق��ة اجلغرافية 
لتق��دمي اخلدم��ة، وف��ى حال��ة العميل ذو ال�س��خ�سية العتباري��ة يدخل يف �س��اأن التبويب اخلا�ض بامل��راأة حالتني، الأوىل ترتب��ط بتملك امراأة 
واح��دة عل��ى الأق��ل ن�س��بة ل تقل عن )51%( من راأ���ض مال ال�س��ركة اأو املن�س��اأة، واحلالة الثاني��ة متلك امراأة واحدة على الأقل ن�س��بة ل تقل 
عن )20%( من راأ���ض مال ال�س��ركة اأو املن�س��اأة، على اأن ت�س��غل امراأة واحدة على الأقل من�سب رئي���ض جمل���ض الإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو 
املدي��ر التنفي��ذي اأو نائب��ًا لأي منهم.  كما ك�س��ف رئي���ض هيئة الرقابة املالية عن موافق��ة الهيئة اليوم علي ثالث اإ�سدار من ال�سكوك ي�س��هده 
�س��وق راأ���ض امل��ال امل�س��رى للعام اجل��اري، من خال ط��رح ل�سكوك الإج��ارة املتوافقة مع اأحكام ال�س��ريعة الإ�س��امية- لإحدى ال�س��ركات- 
وقابل��ة للت��داول وغ��ري قابل��ة للتحوي��ل لأ�س��هم، وقابلة لا�س��تهاك املبك��ر، ويتم طرحه��ا طرحًا خا�س��ًا لاكتتاب بن�س��بة 100% للموؤ�س�س��ات 
املالي��ة املوؤهل��ة لا�س��تثمار واجله��ات والأفراد ذوي املاءة املالية وتقي��د بالبور�سة امل�سرية ملدة اأربعة وثمانون �س��هًرا تبداأ اعتبارًا من اليوم 
الت��ايل لتاري��خ غل��ق ب��اب الكتت��اب ، وت�س��در باإ�سدار واح��د بقيم��ة اإجمالية قدره��ا 600,000,000 جني��ه م�سري )�س��تمائة ملي��ون جنيًها 
م�سرًي��ا فق��ط ل غ��ري(، وبقيم��ة ا�س��مية قدرها )مائ��ة جنيًها م�سرًي��ا فقط ل غري( لل�س��ك الواحد ويتم طرح 100% م��ن ال�سكوك للطرح 

اخلا���ض للموؤ�س�س��ات املالي��ة املوؤهل��ة واجلهات والفراد ذوي امل��اءة املالية، على اأن تقي��د ال�سكوك بعد ذل��ك بالبور�سة امل�سرية.
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اأم��ا يف الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل، فقامت الهيئة مبن��ح بطاقة التاأهيل املهن��ي ملائة )100( مهني جديد ملزاولة مهام م�س��وؤول ما بعد 
ال�س��وق، مر�س��د م��ايل ومراق��ب داخل��ي. كما وقعت رئا�س��ة النيابة العام��ة والهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل يوقعان اتفاقية �س��راكة وتعاون، 
ه��ذا وقد ن�س��رت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل باغ��ًا �سحفيًا فيما يخ���ض بالجتماع الثاين ع�س��ر للجنة التن�س��يق والرقابة على املخاطر 

ال�س��مولية املنعق��د يف 29 دجنر 2020.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات الوراق املالي��ة العربي��ة باتخ��اذ عدد من ق��رارات الإنفاذ خال عام 2020، حيث اتخذ جمل���ض هيئة ال�س��وق املالية التون�س��ية 
ع��ددا م��ن الق��رارات تاأديبي��ة يف ح��ق بع�ض املتدخلني يف ال�س��وق طبقا لأح��كام الف�سل 42 من القان��ون عدد117  ل�س��نة 1994 املتعلق باإعادة 
تنظي��م ال�س��وق املالي��ة بع��د التاأكد م��ن ثبوت ارتكاب جملة م��ن املخالفات واخلروقات ا�س��توجبت عقوب��ات تراوحت من التوقي��ف الوقتي عن 
ممار�س��ة جملة من الأن�س��طة )اإدارة حمافظ الأوراق املالية الفردية / تداول و ت�س��جيل الأوراق املالية بتون���ض( اإىل التوقيف النهائي والكلي 
عن ممار�س��ة الن�س��اط بال�س��وق املالية و�س��حب م�سادقة الهيئة ملمار�س��ة مهام مدير عام �س��ركة و�س��اطة. كما اتخذ جمل���ض الهيئة ععدا من 
العقوب��ات املالي��ة �س��د ال�س��ركات املدرج��ة بالبور�س��ة الت��ي مل تق��م بن�س��ر قوائمه��ا املالي��ة ال�س��نوية م�سحوبة بالن���ض الكامل ل��راأي مراقب 
احل�س��ابات بالن�س��رية الر�س��مية للهيئ��ة وعلى اأعم��دة �سحيفة يومية �سادرة بتون���ض العا�سم��ة يف الآجال القانونية  طبقا لأح��كام الف�سل 40 

م��ن القان��ون عدد 117  ل�س��نة 1994 املتعلق باإعادة تنظيم ال�س��وق املالية.

واأعلنت هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية من خال الأمانة العامة للجان الف�سل يف منازعات الأوراق املالية عن �سدور قرار جلنة ال�س��تئناف 
يف منازع��ات الأوراق املالي��ة بتاري��خ 2020/05/03. وميك��ن الطاع عل��ى تفا�سيل الإعان وفقًا ملا مت ن�س��ره على املوق��ع الإلكرتوين لاأمانة 

العام��ة للجان الف�س��ل يف منازعات الأوراق املالية.

اأم��ا يف �س��لطنة ُعم��ان، وجه��ت الهيئة العامة ل�س��وق املال تعميم رقم 2020/3 اإىل كافة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة وال�سناديق ال�س��تثمارية 
يق�س��ي بوق��ف انعقاد جميع اجلمعيات العامة ل�س��ركات امل�س��اهمة العامة حتى اإ�س��عار اآخر، ا�س��تنادا اإىل قرارات اللجنة العلي��ا املكلفة ببحث 
اآلي��ة التعام��ل م��ع التطورات الناجتة عن انت�س��ار فريو���ض "كورونا" ) كوفيد - 19 ( واملتعلق��ة بتعليق جميع التجمع��ات والفعاليات واملوؤمترات 
يف ال�س��لطنة. وتاأت��ي ه��ذه اخلط��وة �سمن �س��ياق �سل�س��لة الإج��راءات التي اتخذته��ا الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال للتعامل مع التط��ورات الناجتة 
م��ن انت�س��ار ه��ذا الوب��اء العامل��ي واحل��د منه. كم��ا اأ�سدرت الهيئ��ة اأي�س��ا تعميم رق��م 2020/4 اإىل ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة وال�سناديق 
ال�س��تثمارية ت�سم��ن موافقته��ا عل��ى اعتماد توزيعات الأرباح املقرتحة مبوجب جداول الأعمال املعتمدة واملر�س��لة للم�س��اهمني واملوافق عليها 
م��ن اجله��ات الرقابي��ة املعنية، واأو�سح التعميم اأن تاأريخ ال�س��تحقاق ه��و التاأريخ املحدد يف اعان الدعوة موؤكدًا على اأهمي��ة امل�سادقة على 

ه��ذه التوزيعات يف اأول فر�سة ت�س��مح بعق��د جمعية عامة. 

ويف الكوي��ت، �س��عيًا لتنفي��ذ الأه��داف الأ�سا�س��ية لهيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ال��واردة يف امل��ادة الثالثة م��ن قانون اإن�س��ائها، وحتدي��دًا ما تعل��ق منها 
بتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالية مبا يت�س��م بالعدالة والتناف�س��ية وال�س��فافية، وكذلك توعية اجلمهور بن�س��اط الأوراق املالي��ة واملنافع واملخاطر 
واللتزام��ات املرتبط��ة بال�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة وت�س��جيع تنميت��ه، وتوف��ري حماي��ة املتعامل��ني يف تلك الأن�س��طة، فاإنها تلف��ت عناية كافة 
املعني��ني بتل��ك الأن�س��طة عموم��ًا، وكٍل م��ن اأع�س��اء جمال���ض اإدارات الأ�س��خا�ض املرخ���ض لهم، والأ�س��خا�ض امل�س��جلني ب�س��ورةِ  خا�سة، اإىل 
�س��رورة التقي��د باأح��كام الت�س��ريعات املطبقة كقانون ال�س��ركات رقم )1( ل�س��نة 2016، والقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة 
اأ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالي��ة ولئحت��ه التنفيذي��ة، وكذل��ك الق��رارات والتعليمات الت��ي ت�سدرها الهيئ��ة تباعًا، وذل��ك جتنبًا 
للوق��وع يف خمالف��ات ق��د ترت��ب جزاءاٍت مالية وعقوباٍت خمتلفة ت�سمنتها املادة )146( من قانون الهيئة كما �س��ياأتي لحقًا. وحيث اأن املادة 
)184( من قانون ال�س��ركات رقم )1( ل�س��نة 2016 ن�ست على اأنه: "ملجل���ض الإدارة اأن يزاول جميع الأعمال التي تقت�سيها اإدارة ال�س��ركة 
وفقًا لأغرا�سها. وليحد من هذه ال�س��لطة اإل ما ن�ض عليه القانون اأو عقد ال�س��ركة اأو قرارات اجلمعية العامة. ويبني يف عقد ال�س��ركة مدى 
�س��لطة جمل���ض الإدارة يف القرتا���ض وره��ن عقارات ال�س��ركة وعق��د الكف��الت، والتحكيم، وال�سل��ح، والترع��ات". فاإنه يتعني عل��ى اأع�ساء 
جمل���ض الإدارة ب��ذل عناي��ة ال�س��خ�ض احلري�ض ل��دى اأداء مهامهم تنفي��ذًا للت�س��ريعات النافذة، وحتديدًا املادة )21( من قانون ال�س��ركات 
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اآن��ف الذك��ر، والت��ي ت�سمن��ت: "ويب��ذل مدير ال�س��ركة وجمل���ض اإدارته��ا عناي��ة الرج��ل احلري���ض يف ممار�س��ة �س��لطاتهم واخت�سا�ساتهم"، 
كم��ا اأن��ه يقاب��ل تل��ك ال�س��لطات والخت�سا�س��ات �س��رورة حتم��ل م�س��وؤوليات ذكرت يف مواد ع��دة من ذات القان��ون، ل�س��يما املادة )201(، 
والتي ن�ست على اأن رئي���ض جمل���ض الإدارة واأع�ساوؤه م�س��وؤولون جتاه ال�س��ركة وامل�س��اهمني والغري عن جميع اأعمال الغ���ض واإ�س��اءة ا�س��تعمال 
ال�س��لطة، وع��ن كل خمالف��ة للقان��ون اأو لعق��د ال�س��ركة، وع��ن اخلط��اأ يف الإدارة. وليح��ول دون اإقام��ة دعوى امل�س��وؤولية اقرتاع م��ن اجلمعية 
العام��ة باإب��راء ذمة جمل���ض الإدارة، ول يجوز لأع�ساء جمل���ض الإدارة ال�س��رتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعي��ة العامة اخلا�سة باإبراء 
ذمته��م م��ن امل�س��وؤولية ع��ن اإدارته��م اأو الت��ي تتعل��ق مبنفع��ة خا�سة له��م اأو لأزواجه��م اأو اأقاربهم من الدرج��ة الأوىل اأو بخاف قائ��م بينهم 
وبني ال�س��ركة". وكذلك املادة )202( والتي ن�ست على ما يلي: "تكون امل�س��وؤولية املن�سو�ض عليها يف املادة ال�س��ابقة اإما م�س��وؤولية �س��خ�سية 
تلح��ق ع�س��و بال��ذات، واإما م�س��رتكة فيم��ا بني اأع�ساء جمل���ض الإدارة جميعًا، ويف احلالة الأخرية يك��ون الأع�ساء م�س��وؤولني جميعًا على وجه 

الت�سام��ن ب��اأداء التعوي���ض، اإل اإذا كان فريق��ًا منه��م قد اعرت�ض على القرار الذي رتب امل�س��وؤولية وذك��ر اعرتا�سه يف املح�سر".

ويف اإط��اٍر ذي �سل��ة، ف��اإن الهيئ��ة تدعو كاف��ة املعنيني مل�س��اركتها جهودها للحد م��ن املخالفات واجلرائ��م املرتكبة والتقدم اإليه��ا بباغاتهم، 
وتذكره��م مب�سم��ون قراره��ا رق��م )105( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن تعدي��ل بع�ض الأح��كام والقواع��د املتعلقة بتق��دمي تلك الباغ��ات اإليها مبا يف 
ذل��ك اآلي��ات حماي��ة املبل��غ، واإ�ساف��ة م��ادة جتيز له��ا مكافاأته. كم��ا تدعو الأ�س��خا�ض امل�س��جلني لديه��ا لالت��زام بالقوانني الناف��ذة، وكذلك 
مدقق��ي احل�س��ابات للتقي��د باأح��كام الكت��اب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالي��ة والأ�س��خا�ض امل�س��جلون ( وحتدي��دًا على �سعي��د اإباغ اجلهة 
القائمة على اإدارة العميل اأو جمل���ض اإدارة ال�س��ركة عن اأية خمالفات مكت�س��فة اأو م�س��كوك يف عدم مطابقتها للقوانني اأو النظام الأ�سا�س��ي 
لل�س��ركة اأو اجله��ة املخت�س��ة ل��دى العمي��ل وف��ق نظام��ه القان��وين، كم��ا تلف��ت عناي��ة ال�س��ادة مراقب��ي احل�س��ابات امل�س��جلني يف ح��ال وج��ود 
خمالف��ات جوهري��ة ل�س��رورة اإب��اغ الهيئ��ة بالتزام��ن مع اإباغ اجله��ة القائمة على اإدارة العميل اأو جمل���ض اإدارة ال�س��ركة وكذل��ك اجلمعية 
العام��ة العادي��ة ال�س��نوية لل�س��ركة، وتذك��ر اجلميع باأح��كام املادة )146( م��ن قانونها رقم )7( ل�س��نة 2010. واأخريًا، ف��اإن الهيئة اإذ تدعو 
كاف��ة املعني��ني اإىل �س��رورة التقيد بت�س��ريعاتها املطبقة، وت�س��جعهم لاإب��اغ عن اأية خمالفات مرتكب��ة، فاإنها توؤكد حر�سها عل��ى تطبيق تلك 
الت�س��ريعات بعدال��ة عل��ى كافة املتعاملني باأن�س��طة الأوراق املالية، اآملٍة تعاونًا تامًا منه��م لتت�سافر جهود اجلميع للتو�سل اإىل بيئة ا�س��تثمارية 

�س��ليمة قوامه��ا تطبي��ق القانون على اجلميع با ا�س��تثناء وف��ق مبادئ العدالة وال�س��فافية والنزاهة.

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة يف م�س��ر، ويف اإط��ار حر�سها على �س��فافية و�سح��ة املعلومات والبيان��ات املتداولة عن الأن�س��طة املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة. وبالإ�س��ارة ايل م��ا تناقلت��ه بع���ض ال�سح��ف واملواقع الإخبارية موؤخ��رًا عن قيام الهيئ��ة ونيتها يف اتخ��اذ اجراء حمدد جتاه 
بع�ض املتعاملني بالبور�سة وا�س��تخدام �س��عار الهيئة اأو �سور بع�ض م�س��ئوليها مبا يوحى ب�سدورها عن الهيئة.  فاإن الهيئة توؤكد على اأن كافة 
البيان��ات واملعلوم��ات ال�س��ادرة عنه��ا اإمنا ت�سدر للو�س��ائل الإعامية من خال بيان ر�س��مي اأو ت�سري��ح �سحفي ي�سدر عن رئي���ض الهيئة اأو 
نائبي��ه. كم��ا ان الهيئ��ة ت�سم��ن احلف��اظ عل��ى �س��رية البيان��ات واملعلومات اخلا�س��ة بالعم��اء ول ي�سدر عنها اأي��ة معلومات من �س��اأنها خرق 
خ�سو�سيته��م او �س��رية ح�س��اباتهم. ل��ذا ف��اإن الهيئ��ة تهي��ب بكاف��ة املوؤ�س�س��ات ال�سحفي��ة وو�س��ائل العام حتري الدق��ة فيما يتم ن�س��ره من 
اخب��ار ومعلوم��ات ع��ن الأ�س��واق املالية غ��ري امل�سرفي��ة والتحقق من �سدورها من خ��ال القنوات ال�س��رعية لها وعدم ا�س��تقاء معلوماتهم ال 

م��ن خ��ال البيان��ات الر�س��مية للهيئة او من خال رئي���ض الهيئة ونائبيها. وعدم ا�س��تخدام �س��عار الهيئة اأو �سور م�س��ئوليها.

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد ع��ام 2020 ن�س��اطا ملحوظ��ا م��ن قب��ل هيئات الرقاب��ة العربية يف جم��ال التعلي��م والتوعية، فق��د نظم��ت هيئة الأوراق املالي��ة الأردنية 
بالتع��اون م��ع اإرن�س��ت ويون��غ "EY" الأردن يف مق��ر الهيئة ور�س��ة عمل حتت عنوان " تاأث��ري التكنولوجي��ا على اأعمال الإدارة املالي��ة" وبح�سور 
ممثلني عن املوؤ�س�س��ات ذات ال�سلة؛ كاجلهات الرقابية و�س��ركات امل�س��اهمة العامة واخلدمات املالية، بهدف توعية العاملني وامل�س��اهمني يف 
ه��ذا القط��اع ح��ول الأثر الذي حتدث��ه التطورات التكنولوجي��ة والرقمية على �س��ري اأعمالهم اليومية. كما اأ�س��درت هيئة الأوراق املالية العدد 
الأول م��ن دوري��ة الوعي ال�س��تثماري لتعزي��ز التوا�سل مع �س��ركائها ومتلقي اخلدمة وباقي متعامليها من خمتلف الأطراف وال�س��رائح لن�س��ر 
الوع��ي بال�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة. كم��ا اختتمت الهيئة الرنام��ج التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع احت��اد هيئات الأوراق املالية العربية 



67 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية66 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

يف عم��ان يف الف��رتة 4 - 6 م��ن �س��هر فراي��ر ح��ول "امل�س��تقات املالي��ة Derivatives" مب�س��اركة نخب��ة م��ن املتخ�س�س��ني واخل��راء املالي��ني 
 Certified Institute for Securities and لتاأهيله��م للح�س��ول عل��ى �س��هادة مهني��ة معتمدة من املعه��د املعتمد لاأوراق املالية وال�س��تثمار
Investment -CISI، وذل��ك بع��د اجتي��از المتحان املقرر حيث يح�سل امل�س��اركون على �س��هادة م�س��اركة �سادرة ع��ن احتاد هيئات الأوراق 

املالي��ة العربي��ة )UASA( وهيئ��ة الأوراق املالي��ة. واأ�سدرت هيئة الأوراق املالي��ة العدد الثاين من دورية الوعي ال�س��تثماري التي تهدف اإىل 
لتعزيز التوا�سل مع �س��ركائها ومتلقي اخلدمة وباقي متعامليها من خمتلف الأطراف وال�س��رائح لن�س��ر الوعي بال�س��تثمار يف الأوراق املالية. 

واأحت��وى ه��ذا الع��دد على مو�سوع��ات واأبواب متنوعة وقائمة باأ�س��ماء ال�س��ركات املرخ�سة للتعام��ل يف البور�سات الأجنبية. 

اأم��ا يف الإم��ارات،  ويف اإط��ار جه��ود هيئة الأوراق املالية وال�س��لع الرامية اإىل حتقي��ق اأجندة ال�س��تدامة الوطنية واأهداف التنمية امل�س��تدامة 
بالدول��ة، نظم��ت الهيئ��ة، ور�س��ة عم��ل بعنوان "ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة والطري��ق اإىل حتقيق اأهداف ال�س��تدامة"، وذلك مب�س��اركة نخبة 
من اخلراء املتحدثني واملتخ�س�سني يف جمال ال�س��تثمار امل�س��تدام من �س��وق دبي املايل، و�س��ركة "اأرامك�ض" وموؤ�س�سة "�ستاندرد اآند بورز". 
كم��ا ناق���ض جمل���ض اأمن��اء مرك��ز التدري��ب والختب��ارات املهنية بهيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع خ��ال اجتماع عقده بدب��ي، اخلطة الت�س��ويقية 
للمرك��ز للع��ام 2020، وخطت��ه ال�س��رتاتيجية، والرام��ج التدريبي��ة للمرك��ز له��ذا الع��ام، الت��ي �س��تعقد بالتع��اون م��ع احتاد هيئ��ات الأوراق 
املالي��ة العربي��ة. كم��ا اعتمد جمل���ض الأمناء خال الجتماع خارطة طري��ق لإطاق من�سة التدري��ب والتعليم اللكرتونية "املجل���ض"، واعتمد 
كذل��ك 5 �س��اعات الزامي��ة لل��دورات التدريبي��ة الت��ي تنفذ ع��ن طريق املرك��ز، اإ�سافة اإىل 5 �س��اعات تدريبي��ة لختبار اجلرائ��م اللكرتونية 
وغ�س��ل الأم��وال يت��م تنفيذه��ا ع��ن طريق ه��ذه املن�سة. واطلع املجل���ض عل��ى تقاري��ر اأداء املركز الت��ي ت�سمن��ت النتائج )مقارنة باملوؤ�س��رات 
العاملي��ة( اخلا�س��ة بالختب��ارات املهني��ة خال العام 2019، ون�س��ب التاأه��ل للوظائف املعتمدة يف الأن�س��طة والرامج املطروح��ة. كما نظمت 
هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع بالتع��اون م��ع معهد اأع�ساء جمال���ض الإدارات يف دول جمل���ض التعاون اخلليجي ندوة ح��ول: "اأحدث الجتاهات 
واأف�س��ل املمار�س��ات يف جم��ال حوكم��ة ال�س��ركات: الواجب��ات وامل�س��وؤوليات"، وذل��ك يف مقر الهيئ��ة بدبي. وا�س��هدفت الندوة اأع�ساء جمل���ض 
الإدارة، يت��وىل تقدميه��ا نخب��ة م��ن م��دراء معه��د اأع�س��اء جمال���ض الإدارات يف دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي وم�س��وؤويل ق�س��م احلوكم��ة 
بالهيئ��ة؛ حي��ث غط��ت الن��دوة عدة حماور م��ن بينها: اأح��دث الجتاهات واأف�سل املمار�س��ات يف حوكمة ال�س��ركات، واجبات اأع�ساء جمال���ض 
الإدارة والتزاماته��م، و�سواب��ط اجتماع��ات اجلمعيات العمومية، وح�سر الندوة ممثلو عدد كبري من ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة وامل�س��اهمة 

اخلا�س��ة والعائلي��ة بالدولة ودول جمل���ض التعاون اخلليجي.

نظم��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع، بالتع��اون م��ع معه��د اأع�س��اء جمال���ض الإدارات BDI يف دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي، ملتق��ى حت��ت 
عن��وان: )اأح��دث الجتاهات واأف�سل املمار�س��ات يف جمال حْوكمة ال�س��ركات: الواجبات وامل�س��وؤوليات(، ياأتي يف اإطار جهود الهيئ��ة للتوا�سل 
م��ع ممثل��ي ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة املدرج��ة واطاعه��م على امل�س��تجدات يف الأ�س��واق املالي��ة". وياأتي عق��د امللتقى �سم��ن اإطار اخلطة 
ال�س��رتاتيجية للهيئ��ة وذل��ك م��ن خ��ال تنظي��م ور���ض وبرام��ج توعوي��ة لل�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة يف اإط��ار "امل�س��روع الوطن��ي للتوعي��ة 
ال�س��تثمارية وال�س��مول امل��ايل"، اإىل جان��ب اإجراء حتديثات عل��ى الأنظمة املتعلق��ة باحلوكمة والف�ساح ب�س��كل عام. كما ياأت��ي امللتقى �سمن 
اإط��ار جه��ود الهيئ��ة للتوعي��ة والتعريف بالنظ��ام اجلديد للحوكمة "دلي��ل معايري الن�سباط املوؤ�س�س��ي وحوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة"، 
ال��ذي اأعدت��ه اإدارة الهيئ��ة واعتم��ده جمل���ض اإدارته��ا وفقًا لأف�س��ل املمار�س��ات العاملية، والذي م��ن املقرر �س��ريان اأحكامه يف الف��رتة القليلة 
القادم��ة عق��ب ن�س��ره يف اجلريدة الر�س��مية، ومن اأبرز مامح القرار اجلدي��د ت�سمينه معاي��ري ومتطلبات جديدة تتعل��ق بالعتبارات البيئية 
وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة واحلوكم��ة املوؤ�س�س��ية )ESG(". واأو�س��ح اأن نظ��ام احلوكم��ة اجلدي��د ي�س��ع يف اعتب��اره حوكمة ت�سرف��ات اجلمعية 
العمومي��ة وجمال���ض الإدارات، وق��د ت�سم��ن نقاط��ًا تطويري��ة فيم��ا يخ���ض ال�سب��ط والرقاب��ة وغ�س��يل الأم��وال وُنظ��م الرقاب��ة الداخلي��ة يف 
ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة. وحت��دث يف امللتق��ى متخ�س�سون من معهد اأع�ساء جمال���ض الإدارات يف دول جمل���ض التع��اون اخلليجي تناولوا 
اأح��دث الجتاه��ات واأف�س��ل املمار�س��ات يف حوكم��ة ال�س��ركات، وواجب��ات املدير والتزامات��ه، كم��ا ا�س��تعر�ض متخ�س�سون م��ن هيئة الأوراق 

املالي��ة املام��ح اجلدي��دة اخلا�سة بنظام احلوكمة و�س��روط و�سوابط انعق��اد اجلمعيات العامة.

ويف اإط��ار جه��ود الهيئ��ة لحت��واء تداعي��ات جائح��ة كورون��ا واحلد م��ن انعكا�س��اتها عل��ى قط��اع الأوراق املالية، طالب��ت هيئ��ة الأوراق املالية 
وال�س��لع ال�س��ركات املرخ�س��ة م��ن قبله��ا باللت��زام مبجموع��ة م��ن ال�سواب��ط واملتطلب��ات قب��ل املواطن��ني العاملني لديه��ا. تاأتي ه��ذه املبادرة 
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تعزي��زًا حلزم��ة املب��ادرات ايل اأطلقته��ا الهيئ��ة - وفق��ا لتوجيه��ات جمل���ض ال��وزراء املوق��ر- بغر���ض تطوي��ق انعكا�س��ات جائح��ة كورونا على 
الأ�س��واق املالي��ة.. وكذل��ك اإمياًن��ا من الهيئ��ة باأهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي من �س��اأنها �سمان ا�س��تمرارية �س��ري العمل واإدارة املخاطر 
والأزم��ات املوؤ�س�س��ية مبا يعك���ض الت��زام الهيئة بخطتها ال�س��رتاتيجية والت�س��غيلية وجدول اأولوياتها وف��ق الأجندة الوطنية. وت�سّم��ن التعميم 
ال��ذي اأ�سدرت��ه الهيئ��ة ع��دة بن��ود ياأت��ي يف مقدمته��ا �س��رورة اإخط��ار الهيئة باأي خط��ط تعديل عل��ى وظائف اأو اأو�س��اع موظفي ال�س��ركة من 
املواطن��ني، وكذل��ك ع��دم اإنه��اء خدمات موظفي ال�س��ركة من املواطنني .. علمًا باأن هذا الأمر ل ي�س��مل حالت ال�س��تقالة من املوظف نف�س��ه 
اأو الخ��ال بامله��ام الوظيفي��ة التي ت�س��تدعي اإنهاء اخلدمة ح�س��ب القوانني والأنظمة ال�س��ارية. كما اأكدت بنود التعميم كذل��ك عدم تخفي�ض 
روات��ب املوظف��ني املواطن��ني نتيج��ة للظ��روف املرتتب��ة عل��ى اجلائحة، واللت��زام بالقرار الوزاري رق��م 212 ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تنظيم عمل 
املواطنني يف القطاع اخلا�ض، وال�س��تفادة من �س��بل الدعم التي تقدمها وزارة املوارد الب�س��رية والتوطني ملن�س��اآت القطاع اخلا�ض يف �س��بيل 
ا�س��تقرار املواطن��ني يف القط��اع اخلا���ض. واأطل��ق �س��وق دب��ي امل��ايل الي��وم موؤ�س��ر الإم��ارات للحوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة والبيئية، وهو 
املوؤ�س��ر الأول من نوعه بني الأ�س��واق املالية الإماراتية واخلليجية لقيا���ض تبني ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة املدرجة يف الأ�سواق املالية املحلية 
لأف�س��ل ممار�س��ات احلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة والبيئي��ة.  مت اإع��داد ”موؤ�س��ر احلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة والبيئي��ة يف ال�س��ركات 
الإماراتي��ة ا���ض&بي/حوكمة - “S&P/Hawkamah UAE ESG Index بالتع��اون م��ع كل م��ن "ا���ض & ب��ي داو جون��ز "، ال�س��ركة العاملي��ة 
الرائ��دة يف جم��ال موؤ�س��رات اأ�س��واق امل��ال، ومعه��د حوكم��ة ال�س��ركات يف الإم��ارات "حوكمة"، ال�س��ريك ال�س��رتاتيجي ل�س��وق دب��ي املايل يف 
جم��ال ن�س��ر اأف�س��ل ممار�س��ات احلوكم��ة والن�سب��اط املوؤ�س�س��ي يف اأو�س��اط ال�س��ركات املدرجة بال�س��وق.  وحتظى ه��ذه املبادرة بدع��م هيئة 
الأوراق املالي��ة وال�س��لع. وت�س��مل العين��ة الفتتاحية ملوؤ�س��ر احلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعية والبيئية يف ال�س��ركات 20 �س��ركة. وتتوفر بيانات 
املوؤ�س��ر باأث��ر رجع��ي خلم���ض �س��نوات مب��ا يتي��ح للمتعاملني ر�سد اأدائ��ه منذ الع��ام 2015. ومُيكن متابعة املوؤ�س��ر من خ��ال املوقع اللكرتوين 
ل�س��وق دب��ي امل��ايل وغ��ريه م��ن من�سات بث البيان��ات.  وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأنه تتم اإعادة احت�س��اب عينة املوؤ�س��ر مرة واح��دة يف نوفمر من 
كل ع��ام، ويت��م اإ�ساف��ة اأعلى 20 �س��ركة من حيث الدرج��ة املتح�سلة عن اأدائها فيما يخ���ض احلوكمة وامل�س��وؤولية الجتمايعة والبيئية، وذلك 
ا�س��تنادًا اإىل البيان��ات املجمع��ة م��ن قب��ل حوكم��ة، ال�س��ريك املعتمد من قبل ا���ض&بي داو جون��ز جلمع البيانات يف منطقة ال�س��رق الأو�س��ط.  
وتخ�سع كافة ال�س��ركات امل�س��مولة �سمن نطاق تغطية املوؤ�س��ر لعملية تقيييم وفق ثاثة مقايي���ض يت�سل اأولها بال�س��فافية والإف�ساح ا�س��تنادًا 
اإىل اإف�ساح��ات ال�س��ركات ب�س��اأن تطبي��ق معاي��ري احلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة والبيئي��ة. ويركز املقيا���ض الث��اين على البيئة واملوؤ�س��رات 
الجتماعي��ة، فيم��ا يركز املقيا���ض الثالث على موؤ�س��رات احلوكمة. وتر�سد عملي��ة التقييم كافة املعلومات ذات ال�سلة باإف�ساحات ال�س��ركات 
ع��ن موؤ�س��رات احلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة والبيئي��ة ال��واردة �سمن م�سادر ع��دة ومنه��ا التقرير ال�س��نوي لل�س��ركة، املوقع اللكرتوين، 
البيان��ات ال�سحفي��ة و/اأو الإف�ساح��ات املقدم��ة اإىل الأ�س��واق. ويتمث��ل اله��دف النهائي م��ن وراء تل��ك العملية يف حتديد مدى قيام ال�س��ركة 
بتق��دمي اإف�ساح��ات �س��فافة �سم��ن تل��ك التقاري��ر ب�س��اأن املوؤ�س��رات املت�سمن��ة يف نظ��ام التقيي��م اخلا���ض باحلوكم��ة وامل�س��وؤولية الجتماعية 

والبيئية. 

ونظم��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع بالتع��اون مع احتاد البور�س��ات العربية ملتقى م�س��رتك حول تقنيات الرقابة والإ�س��راف ل��دى الهيئات 
التنظيمي��ة العربي��ة حت��ت عن��وان: "منو وتطور التقنيات الرقابية والإ�س��رافية باأ�س��واق راأ���ض امل��ال"، وذلك يف 15 يونيو اجلاري، با�س��تخدام 
تقني��ات الت�س��ال املرئ��ي، ع��ر من�س��ة )Microsoft teams(. يهدف امللتقى اإىل ا�س��تعرا�ض وتب��ادل اخلرات الدولية يف جم��ال التقنيات 
الرقابي��ة والإ�س��رافية، ويح�س��ره ممثل��ون ع��ن موؤ�س�س��ات ال�س��وق امل��ايل، واأ�سح��اب امل�سلح��ة املعنيي���ن، م��ن �سانع��ي ال�سيا�س��ات املالي��ة 
والقت�سادي��ة، وممثل��ون ع��ن جه��ات مالية واقت�سادي��ة وهيئ��ات التنظيمية ورقابية، ومنظمات دولية. وي�س��ارك يف جل�س��اته ونقا�س��اته نخبة 
م��ن املتحدث��ني واخل��راء واملتخ�س�س��ني يف ه��ذا املج��ال. وبه��دف ن�س��ر الثقافة املالي��ة بني ط��اب وطالبات املدار���ض، مبا يقود اإىل تن�س��ئة 
جيل واعي يف جمال التخطيط املايل ال�س��ليم ويعزز من م�س��تويات الوعي لدى فئة �س��باب امل�س��تقبل وتوجيههم لادخار وال�س��تثمار باأ�س��لوب 
�سحيح..�س��اركت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع يف الرنام��ج ال�سيف��ي الطاب��ي الإثرائ��ي ال��ذي تنظم��ه وزارة الرتبي��ة والتعلي��م عر تقدمي 
حما�س��رات وور���ض بتقني��ات الت�سال عن بعد عمل لعدد كبري من طلبة املدار���ض )احللق��ة الثالثة( الذكور والإناث املرحلة العمرية من -14
17 �س��نة. تناول��ت املحا�س��رات وور���ض العمل املقدم��ة مو�سوعات خمتلفة �س��ملت عل��ى: التخطيط املايل ال�س��خ�سي والدخ��ار، والتكنولوجيا 

احلديث��ة وا�س��تخداماتها يف التموي��ل، وتاأ�سي���ض امل�س��اريع احلديث��ة وري��ادة الأعم��ال، ونب��ذة تعريفي��ة ع��ن الأ�س��واق املالي��ة والتنظي��م املايل 
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والهيئة ودورها الرقابي و الفرق بني الهيئة والأ�س��واق املالية بالدولة، ومقدمة عن اأ�س��واق راأ���ض املال، وكيفية تاأ�سي���ض ال�س��ركات امل�س��اهمة 
وامل�س��اهمة فيه��ا. تاأت��ي م�س��اركة الهيئ��ة �سم��ن جهود ق�س��م التوعية وال�س��مول امل��ايل بالهيئة يف تعزيز الوعي ال�س��تثماري ب��ني خمتلف فئات 
املجتم��ع، ويف اإط��ار "امل�س��روع الوطني للتوعية ال�س��تثمارية وال�س��مول املايل". ومب�س��اركة هيئة الأوراق املالية وال�س��لع، ا�س��ت�ساف �س��وق دبي 
امل��ايل ونا�س��داك دب��ي الي��وم احتفالي��ة خا�س��ة لق��رع اجلر���ض مبنا�س��بة "اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي 2020"، املب��ادرة ال�س��نوية الت��ي اأطلقتها 

املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالية اأيو�س��كو IOSCO بهدف الرتوي��ج جلهود التوعية ال�س��تثمارية وحماية حقوق امل�س��تثمرين. 

واأطلق��ت اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربية حملة توعية خليجية م�س��رتكة باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار 
يف الأ�س��واق املالي��ة وجتن��ب املخاطر املتعلقة بال�س��تثمار، ورفع الوعي بطرق الحتيال والتعريف بالأنظمة والت�س��ريعات الت��ي حتكم العمليات 
ال�س��تثمارية يف ال�س��وق املالي��ة مم��ا يعم��ل عل��ى زيادة معاي��ري وكفاءة و�س��امة املعامات يف اأ�س��واقها. وتاأتي ه��ذه احلملة امت��دادًا لأوا�سر 
التع��اون ب��ني دول املجل���ض خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق باجلوان��ب ذات الأهمي��ة القت�سادي��ة حي��ث ت�س��كل الأ�س��واق املالي��ة اخلليجي��ة عن�سر جاذب 
لا�س��تثمارات الوطني��ة والدولي��ة. وقد اأ�س��اد معايل الأمني العام ملجل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربي الدكتور ناي��ف فاح مبارك احلجرف 
به��ذه احلمل��ة التوعوي��ة والت��ي تاأت��ي كثم��رة تع��اون ب��ني دول اخلليج العرب��ي. واأو�س��ح معاليه باأن الأ�س��واق املالية ت�س��كل مركز م��ايل وفر�ض 
ا�س��تثمارية م��ن �س��اأنها تعزيز القت�سادات الوطنية والإقليمية ، كما ت�س��اهم هذه الأ�س��واق بعك���ض م��دى متانة القت�س��ادات اخلليجية والتي 
انعك�س��ت على ان�سمام عدد من الأ�س��واق اخلليجية اإىل موؤ�س��رات الأ�س��واق النا�س��ئة، واأ�ساف معاليه على اأهمية دور التوعية املالية يف توفري 
املعلوم��ات الهام��ة للم�س��تثمرين وم�س��اهمتها يف اتخ��اذ الق��رار ال�س��تثماري املنا�س��ب للم�س��تثمرين مم��ا يع��زز من وج��ود اأ�س��واق مالية اآمنة 
لا�س��تثمار . جت��در الإ�س��ارة ب��اأن برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليج��ي "ُملم" هو برنامج توعوي م�س��رتك ب��ني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق 
املالي��ة ب��دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ي�س��تهدف كاف��ة فئ��ات املجتم��ع "جمه��ور امل�س��تثمرين ب�س��كل ع��ام و�سغ��ار امل�س��تثمرين 
واملبتدئ��ني بالأ�س��واق واملهتم��ني بالأ�س��واق املالي��ة، طلب��ة املدار���ض و اجلامع��ات ، رواد الأعم��ال وامل�س��اريع ال�سغ��رية واملتو�س��طة ومتناهي��ة 

ال�سغر". 

اأم��ا يف تون���ض، فق��د ا�س��تقبلت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ددا من وف��ود املتدربني يف العدي��د من املج��الت )اقت�ساد / قان��ون/ جتارة...(، ومت 
خ��ال ه��ذه الزي��ارات ا�س��تعرا�ض مهام الهيئ��ة والقوانني و الرتاتي��ب املنظمة لل�س��وق املالية. كما �س��اركت اإطارات الهيئة يف برام��ج تكوينية 
خمتلف��ة ته��م ال�س��وق املالي��ة اأهمه��ا " ال�س��جل الوطني للموؤ�س�س��ات "،  و" القانون املتعلق بتح�س��ني مناخ ال�س��تثمار"، و "انتق��ال القطاع املايل 

نح��و املعاي��ري الدولي��ة لإعداد التقاري��ر املالية IFRS " و”الدورة التكويني��ة املتعلقة بقانون املالية ل�س��نة 2021".

اإىل جان��ب ذل��ك، قام��ت الهيئة بتعيني عدد من الإطارات للم�س��اركة يف دورة تكوينية تتعلق بامل�س��تجدات يف ع�سوية جمال���ض اإدارة املن�س��اآت 
العمومية: من التعيني اإىل الختيار عن طريق التناظر ملمثلي امل�س��اهمني واملت�سرفني امل�س��تقلني، خال يومي 22 و23 اأكتوبر 2020 بتون���ض. 
و�س��اركت يف ال��دورة التكويني��ة ع��ن بع��د حول تنمية ق��درات النظام املايل التون�س��ي فيم��ا يتعلق بحوكم��ة البنوك العمومي��ة وردودها ملواجهة 
انعكا�س��ات جائح��ة الكوفي��د 19 والت��ي امت��دت ط��وال ث��اث اأ�س��هر م��ن م��اي اإىل جويلي��ة 2020. و�س��اركت هيئة ال�س��وق املالي��ة يف تظاهرة 
الأ�س��بوع العاملي للم�س��تثمر  وذلك بهدف تعزيز الثقافة املالية ون�س��رها بني اكر عدد ممكن من امل�س��تثمرين. وبهذه املنا�س��بة، تولت الهيئة 
خ��ال الأ�س��بوع الأول م��ن �س��هر نوفم��ر تقدمي برجمة رقمي��ة تتمثل يف اإحداث ق�س��م خا���ض بالتكوين والثقاف��ة املالية يف موقعه��ا بالنرتنت 
ق�س��د متك��ني امل�س��تثمرين م��ن مزي��د التع��رف عل��ى املنتج��ات والأ�س��واق املالية وكذل��ك عل��ى املخاط��ر املت�سل��ة بال�س��تثمار يف البور�سة مبا 
ميكنه��م م��ن اتخ��اذ قراراتهم عن دراية واإملام. وتعك���ض م�س��اركة الهيئة م��دى التزامها بن�س��ر الوعي والثقافة املالي��ة لدى اجلمهور يف اإطار 

حتقي��ق مهمته��ا القانوني��ة يف ال�س��هر عل��ى حماية الدخار امل�س��تثمر يف الأوراق املالية والأدوات القابلة للت��داول بالبور�سة.

ويف اإط��ار موا�سل��ة تنفي��ذ برنامج امل�س��اعدة الفنية يف املج��ال اجلبائي املمول من قبل الحتاد الأوروب��ي وخا�سة النقطة الثاني��ة منه املتعلقة 
بتعزي��ز ق��درات الب��اد التون�س��ية يف مكافحة اجلرائم اجلبائية واملالية، �س��اركت هيئة ال�س��وق املالي��ة، بدعوة من الإدارة العامة لاآداءات و 
بال�س��رتاك م��ع منظم��ة التع��اون والتنمي��ة القت�سادية OECD، يف ال��دورة التكوينية الفرتا�سي��ة حول النموذج املتط��ور يف جمال الأبحاث 

املت�سل��ة باجلرائ��م اجلبائي��ة وذلك على امتداد اأربع اأيام ابت��داء من يوم 23 نوفمر 2020.
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ويف اجلزائ��ر، وقع��ت املدر�س��ة العلي��ا للتج��ارة وجلن��ة تنظيم عملي��ات البور�س��ة ومراقبتها ومعه��د التكوي��ن امل�سريف اتفاقي��ة بهدف اإطاق 
برنام��ج تكوين��ي ل�سال��ح الإط��ارات يف خمتل��ف املوؤ�س�س��ات القت�سادي��ة و املالي��ة ق�سد احل�سول على �س��هادة الدرا�س��ات م��ا بعد التدرج يف 
امل�سرفي��ة الت�س��اركية )الإ�س��امية(. كم��ا مت تنظي��م ور�س��ة تقني��ة ح��ول "اآليات متوي��ل املوؤ�س�س��ات النا�س��ئة”، وذلك بالتزام��ن مع النطاق 
الر�س��مي ل�سندوق متويل املوؤ�س�س��ات النا�س��ئة، و�س��هدت الور�س��ة م�ساركة روؤ�س��اء البنوك، �سركات التاأمني وروؤ�س��اء خمتلف تنظيمات اأرباب 
العم��ل و رك��زت الور�س��ة ه��ذه ب�س��كل خا���ض عل��ى ان�س��اء من�س��ات رقمي��ة للتموي��ل الت�س��اركي و كذل��ك على ان�س��اء و عمل �س��ركة راأ���ض املال 
املخاط��ر. ومت عل��ى هام���ض الور�س��ة توقي��ع مذك��رة تفاهم بني ال��وزارة املنتدبة املكلف��ة باقت�ساد املعرفة واملوؤ�س�س��ات النا�س��ئة وجلن��ة تنظيم 
عملي��ات، البور�س��ة ومراقبته��ا مفاده��ا عق��د دورات تكويني��ة ح��ول من��اخ العم��ل لل�س��ركات النا�س��ئة وط��رق متويله��ا. ونظم��ت جلن��ة تنظيم 
عملي��ات، البور�س��ة ومراقبته��ا حف��ل تخ��رج الدفع��ة ال�س��ابعة م��ن تكوي��ن �س��هادة "حمرتف��و ال�س��وق املالي��ة"، حيث امت��د التكوي��ن على مدى 
32 ي��وم مل��دة 04 اأ�س��هر، قدم��ه معه��د التدري��ب امل�س��ريف )IFB( وم�سدقًا عليه م��ن قبل جلن��ة التنظيم والإ�س��راف على عملي��ات البور�سة 

)COSOB(. ويتج��اوب ه��ذا التدري��ب واله��دف التنظيم��ي يف ال�س��رتاط التدري��ب يف جت��ارة وت�س��يري الأوراق املالي��ة امل�س��رتطة م��ن جميع 
امل�س��جلني لن�س��اط الو�س��طاء وحافظ��وا احل�س��ابات. ه��ذا ونظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة ومراقبته��ا ور�س��ة عم��ل لإط��اق خمت��ر 
“اجلزائر فناب” حتت رئا�س��ة الوزير املنتدب املكلف بال�س��ركات النا�س��ئة، ووجوه رئي�س��ية يف النظام البيئي، مثل كبار املديرين التنفيذيني 
للبن��وك والتاأم��ني، واأ�س��اتذة جامعي��ني من جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا هواري بومدين، مت خالها ت�س��ليط ال�سوء على الأفكار واملناق�س��ات، 

ح��ول مو�سوعات رئي�س��ية مث��ل البتكار يف التمويل والتنمية ومتويل ال�س��ركات النا�س��ئة.

ويف ال�س��عودية، ُعِق��دت يف العا�سم��ة الريا���ض ن��دوة "ال�س��تقرار امل��ايل" بح�س��ور عدد من مع��ايل الوزراء، وم�س��اركة نحو 300 �س��خ�ض من 
امل�س��وؤولني والتنفيذي��ني يف ع��دد من موؤ�س�س��ات القطاع املايل. وناق�س��ت الندوة من خال جل�س��تني موا�سيع ال�س��تدامة املالي��ة ودعم القطاع 
اخلا���ض وتطوي��ر ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية. وافُتتح��ت الن��دوة بكلم��ة ملعايل وزير املالي��ة رحب خاله��ا باحل�س��ور، وا�س��تعر�ض بع�ض مامح 
القت�س��اد ال�س��عودي، م�س��ريا اإىل اأن ه��ذه الن��دوة ال�س��نوية الت��ي ت�س��م ممثل��ي القطاع املايل احلكوم��ي واخلا�ض، تع��د حلقة نقا���ض وتبادل 
لاأف��كار يف اإط��ار العم��ل عل��ى تطوي��ر القطاع امل��ايل وحتقيق م�س��تهدفات برنامج تطوي��ر القطاع املايل اأحد الرامج الرئي�س��ة لروؤي��ة اململكة 
2030. وانطلق��ت اجلل�س��ة احلواري��ة الأوىل بعن��وان )ال�س��تدامة املالي��ة ودع��م القط��اع اخلا���ض( وتناولت اجلل�س��ة عددا من املح��اور منها 

ال�س��تقرار امل��ايل باعتب��اره ركي��زة اأ�سا�س��ية للنم��و القت�س��ادي امل�س��تدام، والإ�ساح��ات الت��ي تنفذه��ا وزارة املالي��ة لتطوي��ر املالي��ة العامة 
وتعزي��ز م�س��اركة القط��اع اخلا���ض وتطوي��ر البني��ة التحتي��ة ورف��ع م�س��توى اخلدم��ات العام��ة وحتفيز النم��و والإنتاجي��ة، اإ�ساف��ة اإىل برامج 
احلماية الجتماعية وم�س��اندة الأ�س��ر لدعم الطلب املحلي. فيما تناولت اجلل�س��ة الثانية )تطور ال�س��وق املالية ال�س��عودية وتعزيز ال�س��تقرار 
فيه��ا(، اآلي��ة تكيي��ف البنوك املركزي��ة لإطارها التحوطي الكلي مع الأ�س��واق والبنية التحتية القت�سادية، وتطورات ال�س��وق املالية ال�س��عودية 
وتعزي��ز ا�س��تقرارها، اإىل جان��ب تقيي��م تداعي��ات ط��رح واإدراج �س��ركة اأرامكو ال�س��عودية عل��ى القطاع امل��ايل، وال�سيا�س��ات الحرتازية التي 
يت��م اتخاذه��ا لتعزي��ز ا�س��تقرار القط��اع امل��ايل والتحدي��ات واملخاط��ر النا�س��ئة يف القطاع. كما �س��درت موافقة جمل���ض الوزراء على اإن�س��اء 
الأكادميي��ة املالي��ة واملوافق��ة عل��ى ترتيباته��ا التنظيمي��ة. و�س��تلعب الأكادميي��ة دورًا رئي�س��ًا يف تدري��ب وتطوي��ر الك��وادر الب�س��رية يف القطاع 
امل��ايل؛ حي��ث اأنه��ا جمعت جهود الهيئة وموؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي يف تطوير وتاأهي��ل القطاع املايل حتت مظلة واحدة، وذلك يف اإطار 
مبادرات وم�س��تهدفات برنامج تطوير القطاع املايل اأحد الرامج الرئي�س��ة لروؤية اململكة 2030. اجلدير بالذكر اأن الأكادميية املالية تهدف 
اإىل الرتق��اء مب�س��توى الأداء يف وظائ��ف اخلدم��ات املالي��ة يف اململك��ة من خ��ال تطوير قدرات ومه��ارات العاملني يف القط��اع املايل وتقدمي 
احلل��ول التدريبي��ة له��م، واإىل رف��ع املعاي��ري املهني��ة للتدري��ب والتاأهيل وف��ق اأف�سل املمار�س��ات يف هذا القط��اع، وتطوير وتق��دمي الختبارات 
املهني��ة املتخ�س�س��ة، ومن��ح ال�س��هادات املهنية واإعداد الدرا�س��ات والبحوث وعقد الن��دوات واملوؤمترات املتخ�س�سة. وت�س��عى الأكادميية اإىل 
حتقي��ق اأهدافه��ا ع��ن طريق تطوي��ر وتقدمي برامج متخ�س�سة ل�س��د الثغرات يف املعرفة واجلدارات، وال�س��تفادة م��ن التحالفات الدولية مع 

كب��ار ال�س��ركاء يف جمال التدري��ب والتطوير يف القطاع املايل.

وح��ذرت اللجن��ة الدائم��ة للتوعي��ة والتحذير من ن�س��اط املتاجرة بالأوراق املالية يف �س��وق العمات الأجنبية "الفورك���ض" غ��ري املرخ�ض، من 
ط��رق واأ�س��اليب جدي��دة متتهنه��ا �س��ركات واأ�س��خا�ض غري مرخ�س��ني للرتويج عن اأعماله��م غري امل�س��روعة. ومتثلت هذه الأ�س��اليب، وفقا ملا 
ر�سدت��ه اللجن��ة خ��ال الفرتة املا�سية، يف ا�س��تخدام �س��عارات جهات حكومية، وكذلك �س��عارات بع���ض اجلهات اخلا�سة، ون�س��ر ت�سريحات 
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غ��ري �سحيح��ة مل�س��وؤولني حكومي��ني و�س��خ�سيات عام��ة عل��ى �س��كل اإعان��ات ت�س��تهدف ت�سلي��ل املواطن��ني واملقيم��ني واإيهامه��م مب�س��روعية 
التعام��ات املالي��ة لهذه اجلهات امل�س��بوهة. واأو�سحت اللجنة اأن اجلهات امل�س��بوهة تنتهج طرقا واأ�س��اليب عديدة ومتنوع��ة ومبتكرة لاإيقاع 
ب�سحاياه��ا م��ن املواطن��ني واملقيم��ني. ومن اأبرز تلك الأ�س��اليب، اأن اجلهات املخالف��ة تختلق تقارير وعناوي��ن �سحفية م�سلل��ة تت�سمن �سورا 
مل�س��وؤولني حكومي��ني والدع��وة للت�س��جيل يف بع���ض اخلدم��ات احلكومية وت�س��تخدم �س��عارات �سحف ر�س��مية ومواقع اإلكرتوني��ة جتارية، ومترر 
اإعاناته��ا م��ن خ��ال ه��ذه التقاري��ر املزيفة، حتى تب��دو للعامة وكاأنه��ا موثوقة، وه��ي يف احلقيقة اإعانات ترويجية ت�س��تخدم �س��عارات تلك 
ال�سح��ف واملواق��ع بطريق��ة غ��ري نظامية للرتويج عن اأن�س��طتهم امل�س��بوهة، ويظهر للعموم عن��د ال�سغط على التقرير- الذي يكون على �س��كل 
اإع��ان - �سفح��ة جدي��دة يت��م طلب معلوم��ات التوا�سل مع ال�س��خ�ض الراغب يف ا�س��تثمار اأمواله، مع الوعد بتحقيق مكا�س��ب مالية �س��ريعة، 
لتب��داأ بعده��ا عملي��ة الن�س��ب والحتيال عل��ى املواطن واملقيم. كما ي�س��تخدم القائمون على هذه الإعان��ات امل�سللة ق�س���ض وهمية تظهر يف 
مواق��ع اإلكرتوني��ة معروف��ة يف اململك��ة م�س��تغلني كرثة زوار هذه املواق��ع وي�سعون ردودًا لق�س�سه��م لإيهامهم مب�س��روعية اأعمالهم. كذلك يتم 
ا�س��تغال من�س��ات التوا�س��ل الجتماع��ي اإما با�س��تخدام الرتويج املدفوع اأو عن طري��ق الرتويج من خال �س��خ�سيات متتلك ح�سور عايل يف 
و�س��ائل التوا�س��ل الجتماع��ي مبا يوح��ي للعامة اأن هذا الن�س��اط يحظى بامل�س��روعية النظامية. واأهاب��ت اللجنة بالعموم عل��ى �سرورة التاأكد 
م��ن م�س��ادر املعلوم��ات وم��ن وج��ود الرتاخي���ض الازمة قب��ل ال�س��روع يف ال�س��تثمار، وجتنب اخل�س��وع لإغراءات الك�س��ب ال�س��ريع الوهمي 
الذي تروج له �س��ركات الفورك���ض غري املرخ�ض، حيث اأن اجلهات احلكومية ذات العاقة يف القطاع املايل وال�س��تثماري توفر على مواقعها 
الإلكرتوني��ة بيان��ات ومعلوم��ات ع��ن اجله��ات املرخ�س��ة، والتي يج��در بالراغبني يف ال�س��تثمار التعام��ل معه��ا باعتبارها خا�سعة لاإ�س��راف 

م��ن اجلهات الرقابي��ة املعنية يف اململكة.

انطاقًا من م�س��وؤولية هيئة ال�س��وق املالية يف حماية املواطنني وامل�س��تثمرين من املمار�س��ات غري العادلة وغري ال�س��ليمة، والعمل على حتقيق 
العدالة والكفاية وال�س��فافية يف ال�س��وق، وبناًء على املادة ال�س��ابعة ع�س��رة من نظام ال�س��وق املالية، تود الهيئة اإحاطة املواطنني وامل�س��تثمرين 
يف ال�س��وق املالي��ة باأن �س��ركة )New Target( م���ن خ������ال امل��وق���ع الإلكرتوين )http://www.new-target.co( عل��ى ال�س��بكة املعلوماتية 
)الإنرتن��ت( �س��خ�ض غ��ري مرخ���ض ل��ه م��ن الهيئ��ة مبمار�س��ة اأعم��ال الأوراق املالي��ة يف اململك��ة، واأن الهيئ��ة ب�س��دد ا�س��تكمال الإج��راءات 
النظامي��ة حي��ال ذل��ك. وتوؤك��د الهيئ��ة حر�سه��ا عل��ى تطبي��ق نظ��ام ال�س��وق املالي��ة ولوائح��ه التنفيذي��ة، وحماية ال�س��وق من املمار�س��ات غري 
امل�س��روعة. وتدع��و الهيئ��ة جمي��ع املتعاملني وامل�س��تثمرين يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية اإىل ق�سر تعاماتهم يف الأوراق املالية على الأ�س��خا�ض 
املرخ�ض لهم من الهيئة ملمار�س��ة اأعمال الأوراق املالية وعدم التعامل مع الأ�س��خا�ض غري املرخ�ض لهم �س��واًء اأكانوا اأفرادًا اأم موؤ�س�س��ات، 
م��ع التثب��ت م��ن ح�س��ول اجلهات الت��ي يتعاملون معها عل��ى ترخي�ض من هيئة ال�س��وق املالية اأو الط��اع على موقع الهيئ��ة الإلكرتوين ملعرفة 
الأ�س��خا�ض املرخ�س��ني WWW.CMA.ORG.SA. . كم��ا نبه��ت اللجن��ة الدائم��ة للتوعي��ة والتحذير من ن�س��اط املتاجرة ب��الأوراق املالية يف 
�س��وق العم��ات الأجنبي��ة "الفورك���ض" غ��ري املرخ���ض، عم��وم املواطن��ني واملقيم��ني م��ن الأ�س��اليب التي ت�س��تخدمها �س��ركات واأ�س��خا�ض غري 
مرخ�سني لاإيقاع ب�سحاياهم والرتويج عن ا�س��تثمارات وهمية يف الفورك���ض غري املرخ�ض والعمات الفرتا�سية واأعمال غري م�س��روعة يف 
اململك��ة. ويف ه��ذا ال�س��دد ح��ذرت اللجنة املواطنني واملقيمني من اإف�س��اء البيانات اخلا�سة بح�س��اباتهم البنكية لأي جهة كانت �س��واًء بداعي 
ال�س��تثمار اأو غ��ريه دون التاأك��د م��ن موثوقي��ة هذه اجلهات من خال الرجوع اإىل املواقع الإلكرتونية الر�س��مية وغريها من الو�س��ائل ر�س��مية 
املعتم��دة. وبين��ت اللجن��ة اأن اجلهات والأ�س��خا�ض الذين ميار�س��ون هذه الأعم��ال الحتيالية ي�س��تخدمون طرق عديدة للتحاي��ل على العموم، 
م��ن اأبرزه��ا الدعاء اأنهم اأحد من�س��وبي اجله��ات احلكومية ويقومون بتزوي��د ال�سحية بنماذج ا�س��تثمار مزيفة ويوهم��ون ال�سحية باأن الأمر 
ل��ه عاق��ة باأرباح اأو ا�س��تثمارات اأو �س��راء اأ�س��هم لاكتتاب يف اإحدى ال�س��ركات، وطلبه��م من ال�س��خ�ض ال�سحية حتويل مبل��غ مايل للبدء يف 
ال�س��تثمار، وم��ن ث��م يقطع��ون التوا�سل مع ال�س��خ�ض بعد احل�سول على اأمواله. وم��ن �سور الحتيال اأي�سًا قيام تل��ك اجلهات غري املرخ�سة 
بالدع��اء اأنه��م من �س��ركة ا�س��تثمارية مرخ�سة يف اململكة، حيث يطلبون فتح ح�س��اب جاري جديد يف اأحد البن��وك املحلية مدعني اأنه لغر�ض 
ا�س��تقبال الأرباح ويطلبون م�س��اركتهم الأرقام ال�س��رية للح�س��اب البنكي، ومن ثم يتم ا�س��تقبال اأموال يف هذا احل�س��اب من �سحايا اآخرين 
ليق��وم بعده��ا الأ�س��خا�ض اأو ال�س��ركات غ��ري املرخ�س��ني بال�س��تياء عل��ى ه��ذه الأم��وال وحتويله��ا خ��ارج اململك��ة، ويك��ون ال�سحي��ة �ساحب 
احل�س��اب البنكي م�س��وؤول اأمام اجلهات املخت�سة ب�س��بب ا�س��تخدام ح�س��ابه يف اأعمال اإجرامية وت�س��هيله ذلك. كما اأطلقت اجلهات املنظمة 
لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون لدول اخلليج العربية، حملة توعية خليجية م�س��رتكة باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية وجتنب 
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املخاط��ر املتعلق��ة بال�س��تثمار، ورف��ع الوعي بط��رق الحتي��ال والتعريف بالأنظمة والت�س��ريعات الت��ي حتكم العمليات ال�س��تثمارية يف ال�س��وق 
املالي��ة مم��ا يعم��ل عل��ى زي��ادة معاي��ري وكفاءة و�س��امة املعام��ات يف اأ�س��واقها. جتدر الإ�س��ارة باأن برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليجي 
"ُمل��م" ه��و برنام��ج توعوي م�س��رتك ب��ني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية ي�س��تهدف كافة فئات 

املجتم��ع "جمه��ور امل�س��تثمرين ب�س��كل ع��ام و�سغ��ار امل�س��تثمرين واملبتدئني بالأ�س��واق واملهتمني بالأ�س��واق املالية، طلبة املدار���ض واجلامعات، 
رواد الأعمال وامل�س��اريع ال�سغ��رية واملتو�س��طة ومتناهية ال�سغر".

واأطلق��ت اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربية حملة توعية خليجية م�س��رتكة باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار 
يف الأ�س��واق املالي��ة وجتن��ب املخاطر املتعلقة بال�س��تثمار، ورفع الوعي بطرق الحتيال والتعريف بالأنظمة والت�س��ريعات الت��ي حتكم العمليات 
ال�س��تثمارية يف ال�س��وق املالي��ة مم��ا يعم��ل عل��ى زيادة معاي��ري وكفاءة و�س��امة املعامات يف اأ�س��واقها. وتاأتي ه��ذه احلملة امت��دادًا لأوا�سر 
التع��اون ب��ني دول املجل���ض خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق باجلوان��ب ذات الأهمي��ة القت�سادي��ة حي��ث ت�س��كل الأ�س��واق املالي��ة اخلليجي��ة عن�سر جاذب 
لا�س��تثمارات الوطني��ة والدولي��ة. وقد اأ�س��اد معايل الأمني العام ملجل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربي الدكتور ناي��ف فاح مبارك احلجرف 
به��ذه احلمل��ة التوعوي��ة، والت��ي تاأت��ي كثم��رة تعاون بني دول اخللي��ج العربي. واأو�س��ح معاليه باأن الأ�س��واق املالية ت�س��كل مرك��ز مايل وفر�ض 
ا�س��تثمارية م��ن �س��اأنها تعزي��ز القت�سادات الوطنية والإقليمية، كما ت�س��اهم هذه الأ�س��واق بعك���ض مدى متانة القت�س��ادات اخلليجية، والتي 
انعك�س��ت عل��ى ان�سم��ام ع��دد م��ن الأ�س��واق اخلليجية اإىل موؤ�س��رات الأ�س��واق النا�س��ئة، واأ�س��اف معالي��ه على اأهمي��ة دور التوعي��ة املالية يف 
توف��ري املعلوم��ات الهام��ة للم�س��تثمرين وم�س��اهمتها يف اتخ��اذ الق��رار ال�س��تثماري املنا�س��ب للم�س��تثمرين مم��ا يعزز من وجود اأ�س��واق مالية 
اآمنة لا�س��تثمار. جتدر الإ�س��ارة باأن برنامج التوعية ال�س��تثمارية اخلليجي "ُملم" هو برنامج توعوي م�س��رتك بني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق 
املالي��ة ب��دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ي�س��تهدف كاف��ة فئ��ات املجتم��ع "جمه��ور امل�س��تثمرين ب�س��كل ع��ام و�سغ��ار امل�س��تثمرين 
واملبتدئ��ني بالأ�س��واق واملهتم��ني بالأ�س��واق املالي��ة، طلب��ة املدار���ض و اجلامع��ات، رواد الأعم��ال وامل�س��اريع ال�سغ��رية واملتو�س��طة ومتناهي��ة 

ال�سغر".

www.financialinclu- )اأم��ا يف هيئ��ة �س��وق را���ض املال الفل�س��طينية، فق��د اأطلق��ت الهيئة و�س��لطة النقد، املوقع اللكرتوين لل�س��مول امل��ايل 
sion.ps( وال��ذي ي�س��كل قن��اة ات�س��ال وم�س��درًا رئي�س��يًا للمعلومات عن ال�س��مول املايل يف فل�س��طني. ويع��د املوقع، الذي مت اإن�س��اوؤه اعتمادًا 

عل��ى اأك��رث البيئ��ات التكنولوجي��ة حداث��ة، من�س��ة لكافة املب��ادرات املتعلق��ة بالتوعي��ة بالقطاع امل��ايل ب�س��قيه امل�سريف وغ��ري امل�سريف، حيث 
يحت��وي عل��ى البيانات املتعلقة بقيا���ض م�س��تويات ال�س��مول امل��ايل واخلدمات املالية املتوافرة يف فل�س��طني واآلي��ة الو�سول اإليها وا�س��تخدامها.  
وت�س��عى �س��لطة النق��د وهيئ��ة �س��وق راأ���ض امل��ال من خ��ال قيادته��ا للجن��ة الوطنية لل�س��مول امل��ايل وع��ر اإطاقها له��ذا املوق��ع اإىل التعريف 
بال�س��مول امل��ايل واأهداف��ه، ون�س��ر اإر�س��ادات ور�س��ائل توعوية لكاف��ة فئات املجتم��ع، وحتديدًا الفئات املهم�س��ة وغري امل�س��مولة مالي��ًا، اإ�سافة 
اإىل التعريف باحلمات واملبادرات التوعوية التي مت تنفيذها من قبل �س��لطة النقد وهيئة �س��وق راأ���ض املال خال ال�س��نوات ال�س��ابقة.  ويتيح 
املوق��ع ل��زواره اإمكاني��ة امل�س��اركة التفاعلي��ة والتنق��ل من خ��ال روابط عل��ى ال�سفحة الرئي�س��ية اإىل مواقع ع��دة ذات �سلة بال�س��مول املايل، 
ف�س��ًا ع��ن اإمكاني��ة ط��رح املواطن��ني ل�ستف�س��اراتهم من خ��ال الريد اللك��رتوين الذي يوف��ره املوقع للتوا�س��ل مع اجلمه��ور. ومن اجلدير 
ذكره باأن اإطاق هذا املوقع ياأتي كاأحد خطوات تنفيذ ال�س��رتاتيجية الوطنية لل�س��مول املايل يف فل�س��طني التي مت اإطاقها عام 2018 والتي 
ته��دف اإىل –تطوي��ر القط��اع امل��ايل ليلب��ي الحتياجات املالية لتح�س��ني الظ��روف املعي�س��ية وتعزيز الرفاه الجتماعي وزيادة ن�س��ب ال�س��مول 
امل��ايل يف فل�س��طني– وذل��ك م��ن خال تعزيز دور القطاع املايل يف تق��دمي خدمات ومنتجات مالي��ة تلبي احتياجات فئات املجتمع امل�س��تهدفة 
وزي��ادة ن�س��ب الو�س��ول وال�س��تخدام للخدم��ات واملنتج��ات املالية لفئ��ات املجتمع املختلفة، ون�س��ر التوعي��ة املالي��ة لتحقيق التنمية امل�س��تدامة 

وحت�س��ني الظ��روف املعي�س��ية واحلد م��ن خماطر القطاع غري الر�س��مي والإق�ساء املايل لبع���ض فئات املجتمع.

كم��ا ط��ورت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية قاع��دة بيان��ات الأوراق املالية واملعلوم��ات بالقطاع املايل التي تن�س��ر ع��ر املوقع الإلكرتوين 
للهيئ��ة ان�س��جاما م��ع متطلبات ال�س��مول املايل يف فل�س��طني، واحتياجات الباحث��ني واملهتمني يف قطاع الأوراق املالية. وت�س��مل قاعدة البيانات 
املط��ورة اإ�ساف��ات عل��ى موؤ�س��رات قط��اع الأوراق املالي��ة عل��ى امل�س��توى الكلي لل�س��وق وعلى م�س��توى قطاعات راأ���ض امل��ال، وتوزيع امل�س��اهمني 
واحل�س��ابات املفتوحة يف بور�سة فل�س��طني جغرافيًا و"جندريًا"، ون�س��ب الن�س��اء من اأحجام وقيم التداول، وكذلك املوؤ�س��رات املالية اخلا�سة 
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ب�س��ركات الو�س��اطة املالي��ة املج��ازة م��ن قب��ل الهيئة. ويج��ري حتديث قاع��دة البيانات ب�س��كل ربع �س��نوي، وقد ن�س��رت الهيئة موؤخ��را بيانات 
الوراق املالي��ة للع��ام 2019، وبيان��ات الوراق املالي��ة للربع��ني الأول والث��اين من العام 2020. وعقدت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية، 
الي��وم اخلمي���ض، ور�س��ة العم��ل الأوىل �سمن م�س��روع تطوير قط��اع اخلدمات املالية يف فل�س��طني، وذلك بالتعاون وال�س��راكة مع �س��لطة النقد 
وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة )IFC(، بالإ�ساف��ة اىل ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات واجله��ات ال�س��ريكة. وا�س��تعر�ست الور�س��ة عر�س��ا تف�سيلي��ا ح��ول 
اأه��م خط��وات امل�س��روع حت��ى تاريخ��ه، اإ�ساف��ة اىل مناق�س��ة تقري��ر تقيي��م الو�سع احل��ايل لقطاع اخلدم��ات املالية الإ�س��امية يف فل�س��طني، 
 )IFC( واأه��م النتائ��ج والتو�سي��ات اخلا�س��ة بتطوير هذا القطاع.  كما عقدت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية
ور�س��ة عم��ل الكرتوني��ة ح��ول التكنولوجي��ا املالية وتوظيفها يف تنظي��م عمل القطاع املايل غري امل�سريف. وهدفت الور�س��ة اإىل تبادل اخلرات 
الت��ي م��رت به��ا الأ�س��واق املالي��ة، والط��اع على من��اذج عمل دولية لأ�س��واق امل��ال يف ا�س��يا، وافريقي��ا، واأمريكي��ا الاتينية يف جم��ال تعزيز 

التكنولوجي��ا املالية وتطوي��ر الأنظمة الرقابية.

ويف هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة، عق��دت الهيئ��ة ور�س��ة عمل حول "قواع��د مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب"، وذلك يف مق��ر الهيئة. 
وق��د مت خ��ال ور�س��ة العم��ل، تقدمي �س��رح مف�سل حول اأح��كام قواعد مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب ال�سادرة ع��ن الهيئة مبوجب 
القان��ون رق��م )20( ل�س��نة 2019 باإ�سدار قانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب ولئحته التنفيذية ال�سادرة بقرار جمل���ض الوزراء 
رق��م )41( ل�س��نة 2019، بع��د اأن مت ن�س��ر القواع��د ب�سيغته��ا النهائي��ة عل��ى موق��ع الهيئة. وح�سر ور�س��ة العمل 54 م�س��اركا ميثل��ون الهيئة، 
بور�س��ة قط��ر، �س��ركة قطر لاإيداع املركزي لاأوراق املالية، �س��ركات اخلدمات املالي��ة، واأمناء احلفظ. وياأتي اإ�سدار قواعد مكافحة غ�س��ل 
الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وفق��ا لق��رار جمل���ض اإدارة الهيئة، ومب��ا يعك���ض التزام الهيئ��ة امل�س��تمر مبكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب، 
وذل��ك يف ظ��ل حتدي��ث املعايري الدولية املعتمدة من قبل املنظمات الدولية الرئي�س��ية، مبا فيه��ا جمموعة العمل املايل )فاتف(. كما ُعقد يوم 
30 يناي��ر 2020 يف الدوح��ة، املوؤمت��ر ال�س��نوي الثالث لهيئة قطر لاأ�س��واق املالية، بح�سور �س��عادة حمافظ م�سرف قطر املركزي، و�س��عادة 

نائ��ب املحاف��ظ ورئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئ��ة، ومب�س��اركة عدد كبري م��ن اأ�سح��اب الخت�سا�ض واخلراء واملعنيني بقطاع �س��وق راأ���ض املال، 
ف�س��ا ع��ن متحدث��ني ميثل��ون موؤ�س�س��ات متخ�س�سة يف قطاع اخلدم��ات املالية من عدد من ال��دول العربية والأجنبي��ة. وعقد خال املوؤمتر، 
خم���ض جل�س��ات عمل تناول املتحدثون خالها مو�سوعات وق�سايا عديدة ذات �سلة ب�س��وق راأ���ض املال من �سمنها القواعد التنظيمية الذكية 
والبت��كار، وخماط��ر الأ�س��ول امل�س��فرة والتحدي��ات الرقابي��ة، وكيفي��ة تعزي��ز الإدراج وال�س��يولة يف اأ�س��واق راأ���ض امل��ال، وال��دور الجتماعي 

لأ�س��واق راأ���ض املال يف ال�سمول املايل وال�س��تدامة، واأ�س��اليب حماية حقوق الأقلية.

ونظم��ت هيئ��ة قطر لاأ�س��واق املالية وجمعية املحا�س��بني القانوني��ني القطرية، عر تقنية التوا�سل املرئي، ور�س��ة تدريبية حول "دور احلوكمة 
يف اإدارة الأزم��ات"، وذل��ك ي��وم غ��د املواف��ق 20 يولي��و 2020، مب�س��اركة ع��دد من املتحدث��ني م��ن اخل��راء واملتخ�س�سني. وتبحث الور�س��ة 
التدريبي��ة، يف كاف��ة الق�ساي��ا واملو�سوع��ات املتعلق��ة ب��دور حوكم��ة ال�س��ركات يف اإط��ار الأزم��ات، وكيفي��ة انعكا���ض اآثاره��ا عل��ى ميزاني��ات 
ال�س��ركات وحوكمته��ا وم��دى اللت��زام باملعاي��ري الدولي��ة. وم��ن اأب��رز املح��اور الت��ي تناولته��ا الور�س��ة التدريبي��ة، مفه��وم الأزم��ات ونطاقه��ا 
وتاريخها، واأثر الأزمات على ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات والقطاع القت�سادي يف الدول. كما بحثت دور احلوكمة وامل�س��وؤولية امل�س��رتكة يف �س��بيل 
اخل��روج م��ن الأزم��ات )الدولة، ال�س��ركات، البن��وك، الهيئ��ات الرقابية والإ�س��رافية(، والتعرف عل��ى مفهوم حوكمة ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات 
املالي��ة، مبادئه��ا، اأهميته��ا، واملزاي��ا املتوقعة منها. و�س��لطت الور�س��ة التدريبي��ة ال�سوء على جه��ود دولة قطر يف حوكمة ال�س��ركات املدرجة، 

وم��ا ه��و الدور الذي ميكن اأن تقوم ب��ه احلوكمة للتخفيف م��ن اآثار الأزمة احلالية.

كم��ا عق��دت هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة بالتعاون مع احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية، برناجم��ا تدريبيا ح��ول "طرق ك�س��ف الحتيال 
امل��ايل". وج��اء انعق��اد الرنام��ج �سمن فعاليات اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي 2020 الذي تقيمه �س��نويا املنظم��ة الدولية لهيئ��ات الأوراق املالية 
)IOSCO(. وق��د مت خ��ال الرنامج، تقدمي نظرة �س��املة حول التحقيق بالحتيال املايل، واأف�سل ممار�س��ات التحقي��ق بالحتيال التي تتيح 
ممار�س��ة العدي��د م��ن التقنيات يف جمال التخطيط للتحقيق، اإ�سافة اإىل احل�سول على الأدلة، ال�س��تجواب الفع��ال، حتليل البيانات، وكتابة 
تقاري��ر التحقي��ق، وعاقت��ه املبا�س��رة كركي��زة اأ�سا�س��ية يف مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال، واأث��ره على جودة تقارير ال�س��تباه ب�س��اأن غ�س��ل الأموال 
ومتوي��ل الإره��اب. وتن��اول حمتوى الرنامج التدريبي، خم�س��ة حماور رئي�س��ية �س��ملت و�سع خط��ة للتحقيق بالحتي��ال، حيث ركز هذا املحور 
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عل��ى دور التحقي��ق بالحتي��ال يف مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب، مقدم��ة للتقنيات احلديث��ة يف التحقيق بالحتي��ال، و�سع اخلطط 
ال�س��رتاتيجية للتحقي��ق بالحتي��ال، اأف�س��ل املمار�س��ات يف اإج��راء حتقي��ق الحتي��ال الداخل��ي واخلارج��ي، وو�س��ع ا�س��رتاتيجيات الت�س��دي 
لاحتي��ال. اأم��ا املح��ور الثاين وهو حول حتدي��د وجمع الأدلة، فقد ركز على حتديد الأدلة املنا�س��بة وطرق جمع البيان��ات، البحث واحل�سول 
عل��ى اأدل��ة با�س��تخدام النرتن��ت، حتلي��ل البيانات للك�س��ف عن عملي��ات الحتيال، وا�س��تعرا�ض واإدارة وتنظي��م الأدلة. وب�س��اأن املحور الثالث 
ال��ذي كان بعن��وان تقني��ات ال�س��تجواب يف املقابات، فقد تناول حتديد ال�س��هود والتخطي��ط للمقابات، اإجراء املقاب��ات الفاعلة بحثا عن 
الأدل��ة، واإج��راء املقاب��ات الفاعل��ة بحثا عن الع��رتاف. وتطرق املحور الراب��ع حور تطبيق الإج��راءات التحليلي��ة، اإىل ا�س��تخدام التقنيات 
التحليلي��ة املتقدم��ة واأنظم��ة التحلي��ل املوؤمتت��ة، ا�س��تخدام تقني��ات حتلي��ل البيانات، واإع��داد الق�سي��ة للتقا�سي. اأما املحور اخلام���ض، والذي 
تن��اول الكتاب��ة الفعال��ة لتقري��ر التحقيق، ف�س��مل اختي��ار النموذج والهيكل��ة املنا�س��بة للتقرير، التقني��ات الفعالة لكتاب��ة التقارير، والأثر على 
تقاري��ر ال�س��تباه ب�س��اأن غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب. وق��د ا�س��تهدف الرنامج التدريب��ي، املهني��ني والعاملني يف جمال اخلدم��ات املالية 
مب��ا يف ذل��ك موظف��ي اللت��زام وم�س��وؤويل الإباغ عن غ�س��ل الأموال، والعامل��ني يف اجله��ات التنظيمية واإنف��اذ القانون والتج��ارة، والعاملني 
يف موؤ�س�س��ات التنمي��ة ومنظم��ات املجتم��ع املدين. ومت منح امل�س��اركني يف الرنامج، �س��هادات �سادرة عن احتاد هيئ��ات الأوراق املالية وهيئة 

قطر لاأ�س��واق املالية.

و�س��اركت هيئ��ة قطر لاأ�س��واق املالية يف فعاليات اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي التابع للمنظم��ة الدولية لهيئات الأوراق املالية "الأي�س��كو". و�سمن 
ه��ذه الفعالي��ات، ويف اإط��ار التع��اون امل�س��تمر بني الهيئة وجامع��ة قطر، فقد مت تقدمي عر���ض تثقيفي وتوع��وي عن بعد، لطلب��ة وطالبات كلية 
الإدارة والقت�س��اد يف اجلامع��ة. وا�س��تمل العر���ض ال��ذي قدمت��ه الهيئ��ة، على ن�س��ر ر�س��ائل مهم��ة حول ال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية خال 
الأزم��ات، والرتكي��ز على اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار الذكي، وال�س��تثمارات ع��ر النرتنت والأ�س��ول الرقمية، واأهمي��ة تثقيف امل�س��تثمر وحمايته، 
خا�س��ة يف ظ��ل املتغ��ريات والبت��كارات ال�س��ريعة الت��ي ت�س��هدها تكنولوجي��ا النرتن��ت. كما ا�س��تمل العر���ض على تو�سي��ح روؤية ور�س��الة هيئة 
قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة، ودوره��ا يف تطوير قطاع �س��وق راأ���ض املال يف قط��ر واملحافظة عل��ى ا�س��تقراره، وحماية امل�س��تثمرين و�سم��ان حتقيق 
اأعل��ى مع��دلت النزاهة وال�س��فافية يف ال�س��وق. وتناول العر���ض التقدميي كذلك، اأهمية توعية امل�س��تثمرين وامل�س��اهمني مع ظروف الكورونا، 
وذلك بهدف احلد من خماطر ال�س��تثمارات بعد التغريات التي �س��هدها واقع اأ�س��واق راأ���ض املال مبا ي�س��اهم يف تفادي املخاطر التي ميكن 
اأن توؤث��ر عل��ى تل��ك الأ�س��واق. ومت التاأكي��د عل��ى �س��رورة احل��ذر م��ن الإعان��ات الت��ي ت�سل ع��ر �س��بكات التوا�س��ل الجتماع��ي وغريها من 
القن��وات الإلكرتوني��ة الأخ��رى الت��ي تدعو اإىل التعامل مع �س��ركات خدمات مالي��ة معينة، وقد �س��دد املتحدثون على اأهمية جتن��ب التعامل مع 
مث��ل تل��ك ال�س��ركات قب��ل التاأك��د م��ن اأنها مرخ�سة م��ن قبل هيئ��ة قطر لاأ�س��واق املالية اأو من اجله��ات الرقابية الر�س��مية. كم��ا مت التاأكيد 
عل��ى اأهمي��ة اإط��اع امل�س��تثمرين عل��ى و�سع ال�س��ركة امل��ايل واإف�ساحاتها عل��ى موقعها الإلكرتوين ومواقع الأ�س��واق املالية، وذل��ك حتى تكون 
ق��رارات ال�س��تثمار مدرو�س��ة ب�س��كل جي��د، ولك��ي يك��ون امل�س��تثمر عل��ى معرفة كامل��ة بو�سع ال�س��ركة واأدائها ومنوه��ا وكل ما يتعل��ق بقرارات 
جمل���ض الإدارة. وُيع��د اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي مب��ادرة دولي��ة اأطلقته��ا املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة )الأي�س��كو(. وق��د ح�سلت 
هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة عل��ى الع�سوية الكاملة يف ه��ذه املنظمة عام 2013، بعد ا�س��تكمال جمي��ع املتطلبات الفنية والرقابي��ة والقانونية 
الازم��ة لذل��ك. وت�س��عى املنظم��ة من خال اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي، اإىل تعزيز ثقافة امل�س��تثمرين وحمايتهم ون�س��ر التوعي��ة املالية، واإتاحة 
الفر�س��ة لاأع�س��اء للتع��اون يف جمايل تعليم وحماية امل�س��تثمرين، وتطوير جهودهم ومبادراتهم وتوحيدها يف جم��ال التثقيف املايل وحماية 

امل�س��تثمرين وبالت��ايل، مبا يخ��دم النهو�ض بقطاع اأ�س��واق الأوراق املالية يف الدول الأع�ساء. 

وعق��دت الهيئ��ة يف 29 يولي��و 2020، ور�س��ة عم��ل ع��ن بعد ملمثل��ي اجلهات املرخ�ض له��ا حول جهود مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب 
ومتوي��ل انت�س��ار الت�س��لح وا�س��تعرا�ض نتائ��ج التقيي��م الوطن��ي والتقيي��م القطاع��ي ملخاطر غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب وانت�س��ار الت�س��لح. 
وق��د بل��غ عدد امل�س��اركني يف الور�س��ة 48 م�س��اركًا. كما قام��ت هيئة قطر لاأ�س��واق املالي��ة بتطوير م�س��روعها التوعوي الرقمي ملكافحة غ�س��ل 
الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وذل��ك بالتع��اون م��ع املعه��د املعتمد ل��اأوراق املالي��ة وال�س��تثمار )CISI(. ومت الإط��اق التجريب��ي للرنامج على 
م�س��توى الهيئ��ة عل��ى اأن يتم الإطاق الر�س��مي للرنامج يف �س��نة 2021.، وهو برنام��ج تعليمي رقمي ملكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب 
متوف��ر باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة، للمهني��ني العامل��ني واملهتمني يف �س��وق راأ���ض املال. و�سي�س��كل ا�س��تكمال ه��ذا الرنام��ج بنجاح عامًا 
م�س��اعدًا يف ن�س��ر الوع��ي ح��ول مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب يف قطاع �س��وق راأ���ض املال. كما �س��يتم اأخ��ذ اجتي��از الرنامج بنجاح 
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بالعتب��ار عن��د تقيي��م طل��ب الرتخي�ض من الهيئة. ويجمع الرنامج بني املعرف��ة التنظيمية والرقابية، وبني اخل��رة املهنية والتدريبية، حيث 
ي�س��تمل عل��ى املب��ادئ واللوائ��ح الدولي��ة املنظم��ة ملكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب، وكذل��ك الت�س��ريعات اخلا�سة بهم��ا يف دولة قطر. 
ويتاأل��ف الرنام��ج م��ن منوذج مع��ريف يت�سمن ثماني��ة ف�سول حمورية، ويختت��م باختبار من جمموعة اأ�س��ئلة متعددة اخلي��ارات وعند النجاح 
.)CISI( بالختب��ار، يتلق��ى امل�س��جلون �س��هادة قابل��ة �سادرة من قبل هيئة قطر لاأ�س��واق املالي��ة واملعهد املعتمد لاأوراق املالية وال�س��تثمار

وعق��دت اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب بتاريخ 17 يونيو 2020، ور�س��ة عمل ع��ن بعد جلميع جه��ات القطاع العام 
حول نتائج عملية التقييم الوطني ملخاطر غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب وانت�س��ار اأ�س��لحة الدمار ال�س��امل، وا�س��تخدام هذه املعلومات وفقا 
ملتطلب��ات جمموع��ة العم��ل امل��ايل. وحتت مظل��ة املنتدى الراب��ع لوحدة املعلوم��ات املالية بالت�س��ارك بني القط��اع العام واخلا���ض، وتاأقلمًا مع 
ظ��روف انت�س��ار فريو���ض كوفيد 19، مت بتاريخ 23 يونيو 2020، عقد ور�س��ة عمل ع��ن بعد للجهات املرخ�ض له��ا بالتعاون مع وحدة املعلومات 
املالية لتعزيز الوعي للك�س��ف واحلد من املعامات امل�س��بوهة والتعرف على اأمناط ال�س��تباه ل �س��يما اخلا�سة مبخاطر غ�س��ل الأموال ومتويل 

الإرهاب يف ظل انت�س��ار فريو���ض كوفيد 19. 

وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، نظم��ت هيئة قطر لاأ�س��واق املالية عددا من ور���ض العمل حول  رف��ع الوعي لاإباغ عن املعامات امل�س��بوهة ومكافحة 
غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ذات ال�سل��ة باملنتج��ات واخلدم��ات املالي��ة، واأمن��اط الحتي��ال امل��ايل و�س��بل الوقاي��ة من��ه لدى ال�س��ركات 
امل�س��اهمة. كم��ا �س��اركت الهيئ��ة يف احلمل��ة التوعوية ال�س��تثمارية اخلليجية امل�س��رتكة الت��ي اأطلقتها اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول 
جمل���ض التع��اون ل��دول اخلليج العربية حول اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية وجتنب املخاط��ر املتعلقة بال�س��تثمار،  والتي تهدف اإىل 
رف��ع الوع��ي بط��رق الحتي��ال والتعري��ف بالأنظمة والت�س��ريعات الت��ي حتكم العملي��ات ال�س��تثمارية يف ال�س��وق املالية، مما ي�س��اهم يف تعزيز 
معاي��ري وكف��اءة و�س��امة املعامات يف اأ�س��واقها. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن ه��ذه احلملة تاأتي يف اإط��ار برنام��ج التوعية ال�س��تثمارية اخلليجي 
"ُملم"، وهو برنامج توعوي م�س��رتك بني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون لدول اخلليج العربية، ي�س��تهدف كافة فئات 

املجتم��ع "جمهور امل�س��تثمرين ب�س��كل عام و�سغار امل�س��تثمرين واملبتدئني بالأ�س��واق واملهتمني بالأ�س��واق املالية ".

اأم��ا يف الكوي��ت، فق��د عق��دت هيئ��ة اأ�س��واق املال ن��دوة توعوية حواري��ة متخ�س�س��ة حملت عن��وان "دور اأمناء ال�س��ر يف جمل���ض الإدارة ودور 
عاق��ات امل�س��تثمرين"، وذل��ك انطاق��ا م��ن دور الهيئ��ة التوع��وي وتنفي��ذًا لأح��د اأهدافه��ا الرئي�س��ية ال��واردة يف امل��ادة الثالث��ة م��ن قان��ون 
اإن�س��ائها، وحتدي��دًا الفق��رة ال�س��ابعة منها والتي تن�ض على " توعية اجلمهور بن�س��اط الأوراق املالية واملناف��ع واملخاطر واللتزامات املرتبطة 
بال�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة وت�س��جيع تنميت��ه"، و حر�س��ا عل��ى اأهمي��ة التعاون مع اجله��ات الوطنية و الإقليمي��ة والدولية املخت�س��ة لتحقيق 
الأه��داف امل�س��رتكة، واإر�س��اًء ملمار�س��ات احلوكمة ال�س��ليمة. ه��ذا، وقد هدفت هذه الندوة احلواري��ة التي عقدت يف قاعة املوؤمت��رات الكائنة 
يف غرف��ة جت��ارة و�سناع��ة الكوي��ت ، اإىل اإلق��اء ال�س��وء عل��ى اأهمي��ة دور اأم��ني ال�س��ر يف دع��م دور جمل���ض اإدارة ال�س��ركة وتعزي��ز فعاليت��ه، 
اإ�ساف��ًة اإىل اأهمي��ة الأدوار املنوط��ة بالوح��دات التنظيمي��ة املكلف��ة مبه��ام " عاق��ات امل�س��تثمرين " ل��دى ال�س��ركات ل عل��ى �سعي��د احلف��اظ 
عل��ى امل�س��تثمرين املحلي��ني والرتق��اء باخلدم��ات املقدمة اإليهم فح�س��ب ، بل عل��ى �سعيد جذب امل�س��تثمرين املحتملني اأي�س��ًا، مع الأخذ بعني 
العتب��ار احلاج��ة امللح��ة لتعزيز املمار�س��ات ذات ال�سلة بعاقات امل�س��تثمرين على وجه العم��وم يف �سوء الرتقيات املتتالي��ة لبور�سة الكويت 

وفق موؤ�س��رات العديد م��ن وكالت وموؤ�س�س��ات الت�سنيف العاملية.

كم��ا توا�س��ل هيئة اأ�س��واق املال م�س��اهماتها احليوي��ة والفاعلة على جمي��ع الأ�سعدة املتعلقة باأن�س��طتها، لتتواىل اإجنازاتها يف جمالت �س��تى، 
حمقق��ة بذل��ك اأهدافه��ا ال�س��رتاتيجية ومتوج��ة ه��ذه الإجن��ازات برتقي��ة بور�س��ة دول��ة الكوي��ت اإىل م�س��اف الأ�س��واق النا�س��ئة يف وكالت 
الت�سني��ف العاملي��ة الث��اث FTSE Russell و S&P Dow Johns و MSCI. وق��د اأول��ت الهيئ��ة اهتمام��ا بالغ��ا براأ���ض امل��ال الب�س��ري، اإذ 
ين���ض اله��دف الث��اين ع�س��ر م��ن خطته��ا ال�س��رتاتيجية 2018-20121 عل��ى تطوير البن��اء املوؤ�س�س��ي وتنمية امل��وارد الب�س��رية، ووردت عدة 
مب��ادرات لتحقي��ق ه��ذا اله��دف، والتي من اأهمها مبادرة غر���ض ثقافة التخطيط ال�س��رتاتيجي لدى موظفي الهيئة. وقد قامت هيئة اأ�س��واق 
امل��ال بتنظي��م برنام��ج تدريبي خا�ض باإدارة امل�س��اريع ومه��ارات التخطيط وحوكمة الأعمال، حيث يهدف ه��ذا الرنامج اإىل تاأهيل املوظفني 

وتزويده��م بامله��ارات الإدارية الازمة لإدارة امل�س��اريع والأعمال، وتر�س��يخ مفهومي الكف��اءة والفعالية يف الهيئة. 
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كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ع��ر موقعه��ا الإلكرتوين يف الأول من �س��هر �س��بتمر احل��ايل عن اإط��اق العدد الأول م��ن جملته��ا التوعوية 
الإلكرتونية. وقد ت�سمن التعريف باملجلة الإ�س��ارة اإىل كونها جملة اقت�سادية توعوية ف�سلية ربع �س��نوية تعنى بال�س��اأن القت�سادي واأن�س��طة 
الأوراق املالي��ة، ته��دف لتغطي��ة اأخبار الهيئة وفعالياتها، والإ�س��هام يف التوعية املطلوبة ع��ر تناول ق�سايا مالية وا�س��تثمارية وقانونية. هذا، 
وميث��ل اإ�س��دار ه��ذه املجل��ة اإيذان��ًا من الهيئ��ة ببدء عهٍد توع��وي جديد، يت�سم��ن انتهاج اآلي��ة مبتكرة لأداء امله��ام التوعوية املنوط��ة بالهيئة، 
وذل��ك بالتزام��ن م��ع جتاوز الهيئة ملرحلتها التاأ�سي�س��ية تنظيمًا وت�س��ريعًا ورقاب��ًة، الأمر الذي تطلب من الهيئة جت��اوز الآليات النمطية لأداء 
امله��ام التوعوي��ة املواكب��ة للتط��ورات يف املجالت اآنفة الذكر، بدءًا بانتهاج اآلية جديدة لتنفيذ ور���ض العمل التوعوي��ة بطريقة مغايرة لاآليات 
التقليدي��ة املعت��ادة حي��ث ا�س��تبقت الهيئ��ة جائح��ة كورون��ا واإجراءاته��ا الحرتازي��ة الت��ي اقت�ست تباع��دًا اجتماعي��ًا ومنع��ًا للتجمعات ب�س��تى 
اأنواعه��ا، حي��ث ب��داأت من��ذ العام املا�س��ي بتنفيذ بع�ض ور���ض العمل التخ�س�سية من خال �س��بكة الإنرتن��ت "Webinars"، الأمر الذي يتيح 
الو�س��ول اىل اأك��ر �س��ريحة من املعنيني بتلك الور���ض وامل�س��اركة فيه��ا ويعفيهم من عناء احل�س��ور الفعلي ويوفر الكثري م��ن جهدهم ووقتهم، 
و�س��وًل اإىل اإ�س��دار املجل��ة وتبن��ي توجه��ات توعوي��ة اإ�س��رتاتيجية اأخرى ت�س��تهدف �س��رائح جمتمعي��ة خمتلفة خ��ارج اإطار م�س��تثمري الأوراق 
املالي��ة واملعني��ني بخدم��ات الهيئ��ة. ه��ذا، وق��د ت�سمنت املجل��ة يف اإ�سداره��ا الأول اإ�ساف��ة اإىل الزاويت��ني: الفتتاحية واخلتامية ع�س��ر زوايا 
رئي�س��ية تنوع��ت مو�سوعاته��ا، بني ا�س��تذكار عه��د الرواد القت�ساديني يف زاوي��ة "عبق الريادة" مرورًا بزاوي��ة قانونية عرف��ت بقانون الهيئة 
وا�س��تحقاقات اإ�س��داره القانوني��ة والقت�سادي��ة، وزاوي��ة توعوي��ة مبو�سوع��ات عدة )املعلومة يف اأ�س��واق امل��ال، تغريدات توعوي��ة، بقعة �سوء 
توعوي��ة، تعريف��ًا ببور�س��ة عاملي��ة(، اإ�ساف��ة اإىل زاويت��ني خا�ست��ني ببور�سة الكوي��ت اإحداهما ا�س��تعر�ست تقري��رًا ف�سلي��ًا لأدائها، والأخرى 
تناول��ت مو�س��وع ترقيتها وفق موؤ�س��رات العديد م��ن وكالت الت�سنيف الدولية، كما تناولت زاوية " اآفاق وتوجهات" م�س��اريع الهيئة املختلفة، 
اإ�ساف��ة اإىل تخ�سي���ض زواي��ا اأخ��رى لكٍل من الأخب��ار القت�سادية الراهن��ة و فعاليات الهيئة واأن�س��طتها، ويف الوقت ال��ذي تناول ملف العدد 

. مو�س��وع خ�سخ�سة البور�سة الذي اأ�س��دل ال�س��تار عليه موؤخرًاً

واأطلق��ت اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربية حملة توعية خليجية م�س��رتكة باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار 
يف الأ�س��واق املالي��ة وجتن��ب املخاطر املتعلقة بال�س��تثمار، ورفع الوعي بطرق الحتيال والتعريف بالأنظمة والت�س��ريعات الت��ي حتكم العمليات 
ال�س��تثمارية يف ال�س��وق املالي��ة مم��ا يعم��ل عل��ى زيادة معاي��ري وكفاءة و�س��امة املعامات يف اأ�س��واقها. وتاأتي ه��ذه احلملة امت��دادًا لأوا�سر 
التع��اون ب��ني دول املجل���ض خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق باجلوان��ب ذات الأهمي��ة القت�سادي��ة حي��ث ت�س��كل الأ�س��واق املالي��ة اخلليجي��ة عن�سر جاذب 
لا�س��تثمارات الوطني��ة والدولي��ة. وقد اأ�س��اد معايل الأمني العام ملجل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربي الدكتور ناي��ف فاح مبارك احلجرف 
به��ذه احلمل��ة التوعوي��ة والت��ي تاأت��ي كثم��رة تع��اون ب��ني دول اخلليج العرب��ي. واأو�س��ح معاليه باأن الأ�س��واق املالية ت�س��كل مركز م��ايل وفر�ض 
ا�س��تثمارية م��ن �س��اأنها تعزيز القت�سادات الوطنية والإقليمية ، كما ت�س��اهم هذه الأ�س��واق بعك���ض م��دى متانة القت�س��ادات اخلليجية والتي 
انعك�س��ت على ان�سمام عدد من الأ�س��واق اخلليجية اإىل موؤ�س��رات الأ�س��واق النا�س��ئة، واأ�ساف معاليه على اأهمية دور التوعية املالية يف توفري 
املعلوم��ات الهام��ة للم�س��تثمرين وم�س��اهمتها يف اتخ��اذ الق��رار ال�س��تثماري املنا�س��ب للم�س��تثمرين مم��ا يع��زز من وج��ود اأ�س��واق مالية اآمنة 
لا�س��تثمار .  جت��در الإ�س��ارة ب��اأن برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليجي "ُملم" ه��و برنامج توعوي م�س��رتك بني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق 
املالي��ة ب��دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ي�س��تهدف كاف��ة فئ��ات املجتم��ع "جمه��ور امل�س��تثمرين ب�س��كل ع��ام و�سغ��ار امل�س��تثمرين 
واملبتدئ��ني بالأ�س��واق واملهتم��ني بالأ�س��واق املالي��ة، طلب��ة املدار���ض و اجلامع��ات ، رواد الأعم��ال وامل�س��اريع ال�سغ��رية واملتو�س��طة ومتناهي��ة 

ال�سغر".

واأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ع��ر موقعه��ا الإلكرتوين عن اإط��اق العدد الثاين م��ن جملتها التوعوي��ة الإلكرتوني��ة، وذلك بعد اأن �س��هد مطلع 
�س��هر �س��بتمر املن�س��رم اإط��اق اأول اأعداده��ا. وقد تنوع��ت مو�سوعات الإ�س��دار اجلدي��د للمجلة، كما تنوع��ت زواياها بني جوان��ب توعوية 

وقانوني��ة، واأخ��رى خري��ة لفعاليات الهيئة واأخباره��ا، اإ�سافة اإىل اأبرز الأخب��ار القت�سادية خال فرتة الإ�سدار. 

اأم��ا يف م�س��ر، فق��د مت افتت��اح فعاليات احللقة النقا�س��ية الثالثة " الرقابة على الأ�س��واق والأدوات املالية غري امل�سرفية" مل�ست�س��ارى جمل���ض 
الدول��ة لزي��ادة املعرف��ة والفكرعن الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية . ومبادرة الهيئة لإ�سدار اول دليل تف�سيلي حلماية املتعاملني يف الأن�س��طة 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة على للتاأكيد عل��ى حماية املتعاملني بكافة الأن�س��طة. ومبوجب هذا الدليل يقع اإلتزام على ال�س��ركات واجلهات العاملة 
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يف جم��ال الأن�س��طة املالي��ة غري امل�سرفية بان تتوافق مع املبادئ الواردة بدلي��ل حماية املتعاملني واإباغ املتعاملني معها ب��ه. ويختتم فعاليات 
اللق��اء بجل�س��ة نقا���ض ع��ام يديره��ا نائ��ب رئي���ض الهيئ��ة ع��ن الت�س��ريعات املنظم��ة لاأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية مبختل��ف م�س��توياتها، و 
اخت�سا���ض الق�س��اء الإدارى بالنظ��ر ف��ى الطع��ون على ق��رارت الهيئة واإىل وجود تنظيم للتظلم من قراراتها. وعلى هام���ض م�س��اركة رئي���ض 
هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة يف اجتم��اع جمل���ض اإدارة املنظم��ة الدولي��ة ملراقب��ي هيئ��ات اأ�س��واق امل��ال )IOSCO( - اليو�س��كو - مت بح��ث اإمكانية 
ط��رح درج��ة املاج�س��تري يف التموي��ل ال��دوىل بالرتكيز على امل�س��تقات املالية بني معهد اخلدم��ات املالية – الذراع التدريبي للهيئة - ومدر�س��ة 
الدرا�س��ات املتخ�س�س��ة يف البور�س��ات واملدعوم��ة م��ن بور�س��ة مدري��د IEB . حي��ث يت��م من��ح درجة املاج�س��تري بالتع��اون مع مدر�س��ة لندن 

لاقت�س��اد والعل��وم ال�سيا�س��ية باململك��ة املتح��دة LSE وجامعة Wharton ورتون بولية ين�س��لفانيا بالولي��ات املتحدة الأمريكية.

وراأت الهيئة اأن تطور من براجمها يف ن�س��ر املعرفة والثقافة املالية مع دخول الرنامج الزمنى لتنفيذ ا�س��رتاتيجية الهيئة ال�س��املة لاأن�س��طة 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة لعامه الثانى ، باإطاق برنامج توعية وتثقيف ماىلى م�سمم على ا�س��ت�سافة �سل�س��لة من الزيارات لطلبة املدار���ض يف 
مراح��ل التعلي��م املختلف��ة قب��ل اجلامع��ى مبقرها لإتاح��ة الفر�سة لدى الن���ضء للتزود باملعلومات واملعرفة عن �س��وق املال يف م�سر، وان�س��طة 
التموي��ل غ��ري امل�س��ريف املتع��ددة تدعم امل�س��روعات ال�سغرية واملتو�س��طة. كما اأعدت هيئ��ة الرقابة املالية دلي��ًا للتعريف با�س��تخدام تطبيق 
" متك��ني امل��راأة " يف �س��كل عر���ض مرئ��ي للرد عل��ى ال�ستف�س��ارات الواردة للهيئ��ة للتعامل م��ع التطبيق ،كما ن�س��رته عل��ى �سفح��ة الهيئة على 
موق��ع التوا�س��ل LinkedIn ، بجان��ب الري��د اللك��رتوين emp.women@fra.gov.eg �س��بق واأطلقت هيئة الرقاب��ة املالي��ة تطبيقها الذكى 
ع��ر الهوات��ف املحمولة با�س��م " متكني املراأة Empowering Women- " لتدخل مبادرته��ا باإطاق من�سة اإلكرتوني��ة لتكوين قاعدة بيانات 
ت�س��م الك��وادر الن�س��ائية املوؤهل��ة ل�س��غل منا�س��ب قيادي��ة- حي��ز التنفي��ذ- وتدفع بامل��راأة للم�س��اركة يف �سن��ع الق��رار الإداري وتطوير الأداء 
النوع��ي لل�س��ركات، بع��د اأن دعم��ت ق��رارات الهيئ��ة التنظيمية ال�س��ابق اإ�سدارها حت��ت رقمي 123 – 124 ل�س��نة 2019 توفري بيئ��ة تنظيمية 
منا�س��بة ُتل��زم ال�س��ركات املقي��دة له��ا اأوراق مالية بالبور�س��ة امل�سرية وال�س��ركات العاملة يف جمال الأن�س��طة املالية غري امل�سرفي��ة بت�سمني 
عن�س��ر ن�س��ائي عل��ى الأق��ل يف جمال���ض اإداراتها وحث��ت على اإعطاء امل��راأة فر�سة للتواج��د بدائرة �سن��ع القرارات، وامهلت ال�س��ركات فرتة 

لتوفي��ق الأو�ساع متت��د حتى نهاية عام 2020.

وتزامن��ًا م��ع ع��ودة الن�س��اط القت�سادي اأطلقت الرقابة املالية "�سل�س��لة توعية" على �س��بكة التوا�سل املهنية Linked in ت�س��تهدف ال�س��ركات 
العامل��ة يف القط��اع املايل غ��ري امل�سريف، وتنادى باأهمية الف�ساح عن املمار�س��ات البيئية واملجتمعية واحلوكمة، وتدعو ال�س��ركات اخلا�سعة 
لرقابتها كى تكت�س��ف طريقها وتر�س��م ا�س��رتاتيجيتها ب�س��كل يتواكب مبرونة مع املتغريات العاملية. واأو�سح الن�س��ار ان �سل�س��لة التوعية قدمت 
بع���ض املمار�س��ات الت��ي ميك��ن تطبيقه��ا، حيث اأن اتب��اع مبادئ احلوكم��ة ومراعاة املعاي��ري البيئي��ة واملجتمعي��ة اأ�سبحت اأولوية ا�س��رتاتيجية 
لل�س��ركات خلف�ض التكاليف وحت�س��ني الإنتاجية وتقليل خماطر العمل وتعزيز وزيادة فر�ض النمو مل�س��اريع واأعمال ال�س��ركة وت�س��جيع البتكار 
وبن��اء مي��زة تناف�س��ية. كم��ا اأن الإف�س��اح عن اأداء ال�س��ركات يف تعامله��ا جتاه البيئة واملجتمع من �س��اأنه زي��ادة قدرة ال�س��ركات على التوافق 
م��ع الت�س��ريعات واللوائ��ح اجلدي��دة العاملي��ة واملحلي��ة املتعلق��ة بالبيئة والت��ي باإمكانها فتح اآف��اق ا�س��تثمارية جديدة لل�س��ركات، بجانب جذب 
�س��رائح جدي��دة م��ن امل�س��تثمرين والأف��راد املهتم��ني بتق��دمي حل��ول مبتك��رة للم�س��اكل الت��ي تواجه الع��امل بالن�س��بة للمن��اخ والبيئ��ة وت�سمنت 
ر�س��ائل التوعي��ة كي��ف ميك��ن لك��وادر ال�س��ركات العاملة يف جمال الأن�س��طة املالي��ة غري امل�سرفي��ة اأن يكون م�س��وؤوًل جمتمعيا - يف �س��ركته - 
وقدم��ت ل��ه بع���ض الأمثلة التي ميكن تطبيقها كتح�س��ني اأو�ساع العاملني واتباع �سيا�س��ات العدالة وامل�س��اواة، ودمج ذوي الهم��م وتوفري البيئة 
املنا�س��بة له��م مب��كان العم��ل، ودع��م الريا�سيني واأ�سح��اب الهم��م ورعايتهم، ودعم حم��ات جلمع الترع��ات جلهات معين��ة، بالإ�سافة اإىل 
دم��ج العامل��ني يف ال�س��ركة يف برام��ج تطوعي��ة ومبادرات خلدمة املجتم��ع املحيط مبكان العمل، وتوف��ري الحتياجات الأ�سا�س��ية للقرى الأكرث 
فقرًا وتو�سيل املياه ال�ساحلة لا�س��تهاك. كما و�سحت �سل�س��لة التوعية كيف ميكن لكوادر ال�س��ركات العاملة يف جمال الأن�س��طة املالية غري 
امل�سرفي��ة اأن يك��ون م�س��وؤوًل بيئي��ًا وقدمت له بع���ض الأمثلة التي ميكن تطبيقها يف �س��ركته من تنويع م�سادر الطاقة يف ال�س��ركة والإ�س��تثمار 
يف تركي��ب الأل��واح ال�سم�س��ية لإنت��اج الكهرباء وا�س��تخدام وح��دات الإ�ساءة الليد املوفرة يف ال�س��تهاك، وجود نظام موفر ل�س��تهاك املياه 
وتقلي��ل ا�س��تهاك الورق وا�س��تخدم التكنولوجيا بدًل عن ذلك )الريد اللكرتوين(، زيادة امل�س��احات اخل�س��راء يف حميطك. واأنهت الهيئة 
ر�س��ائل توعيته��ا عل��ى �س��بكة املعلوم��ات بالت�س��ديد عل��ى اتب��اع قواعد احلوكم��ة الر�س��يدة طبقا للدلي��ل امل�س��ري حلوكمة ال�س��ركات ال�سادر 
ع��ن مرك��ز املديري��ن امل�س��ري. واأ�س��اف اأن الأم��ر تطلب اإرادة �سيا�س��ية هائل��ة واإجراءات طموحة م��ن قبل جمي��ع اأ�سح��اب امل�سلحة ولكن، 
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كم��ا اعرتف��ت ال��دول الأع�س��اء يف قمة اأه��داف التنمية امل�س��تدامة التي عقدت يف �س��بتمر املا�سي، مل تك��ن اجلهود العاملي��ة حتى الآن كافية 
لإح��داث التغي��ري ال��ذي نحتاجه، مما يعر�ض مق��درات الأجيال احلالية واملقبل��ة التي ٌوِعَد باحلف��اظ عليها للخطر.

ووقع رئي���ض جمل���ض اإدارة معهد اخلدمات املالية- الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة املالية- واملدير التنفيذي ملعهد درا�س��ات البور�سة 
IEB الأ�س��باين، واملدع��وم م��ن بور�س��ة مدريد اإتفاقًا لاإ�س��رتاك يف تنفيذ و منح درجة املاج�س��تري يف الأ�س��واق املالية م��ع الرتكيز على املواد 

املرتبط��ة بامل�س��تقات املالي��ة، حيث جرت مرا�س��م توقيع الإتفاق ب��ني الطرفني عر تقنية الفيديو كونفران���ض بقيام اجلان��ب امل�سرى بالتوقيع 
عل��ى ن�س��خة م��ن الإتف��اق يف القري��ة الذكية تزامنًا مع قيام اجلانب الأ�س��باين بالتوقي��ع يف مقر معهد درا�س��ات البور�سة IEB مبدريد. ومما 
يذك��ر ب��اأن درج��ة املاج�س��تري يف الأ�س��واق املالي��ة الت��ي �س��يمنحها املعه��دان امل�سرى والإ�س��باين تنف��ذ لأول مرة يف منطقة ال�س��رق الأو�س��ط، 
وحتظ��ى بال�س��راكة العلمي��ة م��ن جانب كل من مدر�س��ة لندن لاقت�س��اد والعلوم ال�سيا�س��ية باململكة املتح��دة LSE وجامعة Wharton بولية 
بن�س��لفانيا بالولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، واجلامع��ة ال�سيني��ة يف هون��غ كون��غ، و�س��يتم تنفيذه��ا م��ن خال فريق م��ن املحا�سري��ن الدوليني 

داخ��ل قاعات تدري��ب معهد اخلدمات املالي��ة بالقرية الذكية.

ويف الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل، فقد �س��اركت الهيئة يف الدورة الرابعة لاأ�س��بوع العاملي للم�س��تثمر لتعزيز الثقاف��ة املالية، كما نظمت 
الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل والهيئ��ة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�س��وة وحماربته��ا ندوة توعوية يتعلق مبحاربة الر�س��وة.

خامسًا: التعاون الدولي
ا�س��تمرت هيئ��ات الأوراق املالي��ة الأع�س��اء بالحت��اد بتعزي��ز دوره��ا الفاع��ل عل��ى امل�س��توى ال��دويل، حي��ث اتخ��ذت خ��ال ع��ام 2020 عدة 
اإج��راءات به��ذا املج��ال، فف��ي الإمارات، �س��اركت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع يف اجتماع��ات جمل���ض اإدارة املنظمة الدولي��ة لهيئات الأوراق 
املالي��ة "اأيو�س��كو" IOSCO الت��ي تعق��د يف مدري��د. ميثل الهيئ��ة يف الجتماع �س��عادة د. عبيد �س��يف الزعابي الرئي���ض التنفي��ذي للهيئة نائب 
رئي���ض جمل���ض اإدارة املنظم��ة رئي���ض جلن��ة الأ�س��واق النامية والنا�س��ئة. كانت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع ق��د جنحت يف تبووؤ من�سب رئي���ض 
جلن��ة الأ�س��واق النا�س��ئة GEMC اأك��ر جل��ان املنظم��ة -الت��ي ت�س��م يف ع�سويته��ا 90 ع�س��وًا ميثلون الأ�س��واق النا�س��ئة مبا يف ذل��ك ال�سني 
ورو�س��يا والرازي��ل- وذل��ك بوا�س��طة الت�سويت املبا�س��ر، مم��ا اأهلها لت��وىل من�سب نائب رئي���ض جمل���ض اإدارة "اأيو�س��كو"، كاأول دولة عربية 
تتقل��د ه��ذا املن�س��ب الرفي��ع يف املنظم��ة الت��ي تاأ�س�س��ت عام 1983 وتعت��ر اجلهة املرجعي��ة العاملي��ة فيما يخت���ض بو�سع املعاي��ري الدولية يف 
جم��ال التنظي��م وال�س��راف عل��ى اأن�س��طة اأ�س��واق الأوراق املالي��ة. وخ��ال فعالي��ات اجتم��اع جمل���ض اإدارة املنظم��ة يت��م عق��د اجتم��اع جلنة 
الأ�س��واق والنا�س��ئة، بالإ�ساف��ة اإىل عق��د اجتم��اع ملجل���ض اإدارة املنظم��ة م��ع ممثل��ني ع��ن الأطراف املعني��ة واأ�سح��اب امل�سلحة يف الأ�س��واق 
املالية الدولية. ومما يذكر باأن "جلنة الأ�س��واق النامية والنا�س��ئة تناق���ض هذا العام عدة مو�سوعات من بينها تقرير حول التمويل امل�س��تدام 
يف الأ�س��واق النا�س��ئة ودور اجله��ات املنظم��ة ل��اأوراق املالي��ة"، واأ�س��اف اأن��ه "يف �س��وء التط��ورات الأخ��رية الت��ي ت�س��هدها الأ�س��واق املالي��ة 
العاملي��ة ح��ول التموي��ل امل�س��تدام واإع��داد تقارير احلوكم��ة البيئي��ة والجتماعية وحوكمة ال�س��ركات ESG �ست���كون تو�سي��ات املنظمة الدولية 
لهيئ��ات الأوراق املالي��ة مبثاب��ة املعي��ار الأ�سا���ض الذي ت�سرت�س��د ب��ه الدول الت��ي تدمج العتب��ارات البيئي��ة والجتماعية واعتب��ارات احلوكمة 
يف اأولوياته��ا". كم��ا اأن تو�سي��ات ه��ذا التقري��ر م��ن �س��اأنها اأن تع��ود بالنفع والفائ��دة على الأ�س��واق وامل�س��تثمرين من خال حت�س��ني التطابق 
واللت��زام بالقواع��د املنظم��ة للتموي��ل امل�س��تدام يف الأ�س��واق النا�س��ئة"، ون��وه اإىل اأن "خطط جلنة الأ�س��واق النامية والنا�س��ئة ح��ول التمويل 
امل�س��تدام له��ذا الع��ام تت�سم��ن تعزي��ز الإف�ساحات املتعلقة بال�س��تدامة من خال العمل م��ع ال�سناعة واأطراف اأخ��رى متطوعة من اجلهات 
الوا�سع��ة ملعاي��ري الإف�س��اح وغريه��ا م��ن املوؤ�س�س��ات ذات ال�سل��ة، ف�س��ًا عن التعاون م��ع املنظم��ات الدولية الأخ��رى". وفيم��ا يتعلق مبحور 
التكنولوجي��ا املالي��ة واملنتج��ات املالي��ة املبتك��رة- ال��ذي يع��د من بني اأولويات "اأيو�س��كو" ه��ذا العام فقد اتف��ق اأع�ساء جلنة الأ�س��واق النامية 
والنا�س��ئة يف اجتم��اع �س��ابق عل��ى ت�س��ريع العمل بالن�س��بة للمو�سوع��ات املتعلق��ة بالتكنولوجيا املالية، م��ع الرتكيز على توظي��ف األيات البتكار 
)مثل مراكز البتكار واملخترات التنظيمية وامل�س��رعات( يف الأ�س��واق النا�س��ئة. ويتناول اجتماع جمل���ض اإدارة املنظمة حمور "اإدارة ال�سوق" 
اأخ��ذًا يف العتب��ار مو�س��وع ال��ذكاء ال�سناع��ي والتطبيق��ات الذكية. كما يت��م كذلك مناق�س��ة املح��اور املتعلقة باإدارة الأ�س��ول، والرفع املايل 
واإدارة خماط��ر ال�س��يولة، وغريه��ا م��ن املو�سوع��ات واملح��اور ذات العاق��ة بالتمويل والأ�س��واق املالي��ة. كما �س��وف تنظم جل�س��ة حوارية مع 
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اأ�سح��اب امل�سلح��ة ُتناق���ض فيه��ا التغ��ريات التي ط��راأت على ثقاف��ة املوؤ�س�س��ات وال�سناعة املالي��ة منذ الأزمة املالي��ة العاملي��ة، ودور التنظيم 
يف تغي��ري ال�س��لوك، وثقاف��ة التنظي��م، ومت��ى ت�س��تطيع الإر�س��ادات واملعاي��ري اأن تق��وم بالدور املن��وط بها على الوج��ه الأكمل لارتق��اء مبهنية 
ال�سناع��ة املالي��ة واملمار�س��ات، وكذل��ك ماهية الظروف التي ينجح فيها التعاون بني اجلهات التنظيمية يف تعزيز نزاهة ال�س��وق. وي�س��ار اإىل 
اأن هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ت�س��تعد حالي��ًا ل�س��ت�سافة فعاليات املوؤمتر ال�س��نوي ال� 45 للمنظم��ة الدولية لهيئات الأوراق املالية الأيو�س��كو 

للعام 2020 الذي �س��يعقد يف دبي.

 "ISO 31000:2018" وح�سل��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع عل��ى �س��هادة املطابقة للمعيار ال��دويل لإدارة املخاطر ذات العاق��ة مبوا�سفة
م��ن �س��ركة "لوي��دز ريجي�س��رت كواليتي اأ�سورن���ض العاملية"، وذلك يف اإطار جهودها الرامي��ة اإىل تطبيق ا�س��رتاتيجيات اإدارة املخاطر وتطوير 
نظ��ام عم��ل متكام��ل ي�سم��ن ا�س��تمرارية الأعم��ال، مب��ا يتواف��ق م��ع املعاي��ري الدولي��ة. وتع��د الهيئ��ة اأول جه��ة احتادي��ة حت�س��ل على �س��هادة 
تطبي��ق املوا�سف��ة الإر�س��ادية املتعلق��ة باإدارة املخاطر ذات العاقة مبوا�سف��ة "ISO 31000:2018" للتطبيق الكلي من قبل �س��ركة "لويدز"، 
عل��ى كاف��ة قطاع��ات الهيئ��ة ويف ع��دد م��ن النطاقات الت��ي تت�سم��ن املخاطر املالي��ة، وخماط��ر العمليات، وخماط��ر الأهداف ال�س��رتاتيجية 
والت�س��غيلية، واملخاط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة، وخماط��ر احلوكم��ة املوؤ�س�س��ية، اإىل جان��ب املخاط��ر املرتبط��ة بالعم��اء واملالية وا�س��تمرارية 
الأعم��ال واإدارة الأزم��ات والك��وارث وال�سح��ة وال�س��امة املهني��ة. كم��ا ا�س��ت�سافت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع بدول��ة الإم��ارات الجتماع 
الراب��ع ع�س��ر ملجل���ض احتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربية الذي ُعقدت جل�س��اته بتقني��ات الت�سال املرئي عن بع��د، بح�سور اأ�سحاب املعايل 
وال�س��عادة ممثل��ي هيئ��ات الأ�س��واق املالي��ة العربية الأع�س��اء. وطبقًا للنظام الأ�سا�س��ي لاحتاد، ال��ذي ين�ض على تويل كل دول��ة من اأع�ساء 
الحت��اد مه��ام الرئا�س��ة مل��دة ع��ام، مت انتقال رئا�س��ة الحتاد اإىل دولة الإم��ارات العربي��ة املتحدة؛ حيث ت�س��لم �س��عادة الدكتور عبيد �س��يف 
الزعاب��ي الرئي���ض التنفي��ذي لهيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع رئا�س��ة الحت��اد لل��دورة الرابعة ع�س��رة للعام 2020 م��ن د. عمر الزعب��ي القائم 
باأعم��ال رئي���ض هيئ��ة الأوراق املالي��ة الأردني��ة- ال��ذي توىل رئا�س��ة الحتاد خال الع��ام -2019 بعد اأن مت تكرمي��ه على اجله��ود التي بذلها 
خ��ال الع��ام املنق�س��ي. وق��د األق��ى الزعاب��ي كلم��ة ق�س��رية اأثن��ى فيه��ا عل��ى اجله��ود التي بذله��ا رئي���ض الحتاد ال�س��ابق وذل��ك خال فرتة 
رئا�س��ته.  كم��ا ج��دد اأع�س��اء الحتاد ال�س��كر والتقدي��ر لهيئة الأوراق املالية وال�س��لع بدول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة )دولة املق��ر( لدعمها 

املتوا�س��ل لاحت��اد، وكذلك ل�س��ت�سافتها الجتماع ال�س��نوي الرابع ع�س��ر لاحتاد عن ُبعد.

و�س��اركت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع يف الجتماع الع�س��رين للجنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالي��ة )اأو من يعادلهم( بدول جمل���ض التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربي��ة ال��ذي عق��د بتقنيات الت�سال املرئي عن بعد. تراأ���ض الجتماع الرئي���ض التنفي��ذي لهيئة الأوراق املالية وال�س��لع بدولة 
الإم��ارات الت��ي ت�س��غل مقع��د الرئا�س��ة لل��دورة احلالية. مت خال الجتماع مناق�س��ة عدٍد م��ن املو�سوع��ات املرتبطة بتطوير جم��الت التعاون 
ب��ني اأ�س��واق امل��ال اخلليجي��ة مب��ا يتي��ح اإيج��اد البيئ��ة املنا�س��بة لتحقي��ق التكامل ب��ني اأ�س��واق الأوراق املالي��ة اخلليجي��ة؛ حيث جرى مناق�س��ة 
خط��ة العم��ل التنفيذي��ة لتطبي��ق مب��داأ العرتاف املتبادل passporting ب��ني اجلهات املنظمة لأ�س��واق املال فيم��ا يتعلق ب���الأن�سطة املالية اأو 
اخلدم��ات اأو املنتج��ات اأو الإ�س��دارات الأولية، وتكليف فريق عمل ا�س��رتاتيجية تكامل الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض باإع��داد اتفاقية )اإطار 
تنظيم��ي( للرتخي���ض البين��ي ل�سنادي��ق ال�س��تثمار واخلدم��ات التابع��ة له��ا. كما مت التف��اق كذلك على قي��ام الدول الع�ساء خال ال�س��هر 
اجل��اري بتزوي��د الأمان��ة العامة باأي دليل ا�سرت�س��ادي اأو اجراءات قامت بها ب�س��اأن تطبيق معيار املحا�س��بة الدويل IFRS9 يف ظل الظروف 
احلالية جلائحة كورونا، على اأن تقوم كل دولة باتخاذ ما تراه منا�س��بًا ب�س��اأن تطبيق معيار ال� IFRS9. مت خال الجتماع ا�س��تعرا�ض ورقة 
العمل املقدمة من هيئة الأوراق املالية وال�س��لع بدولة الإمارات، والتي تدور حول ال�س��مول املايل، الذي يق�سد به تعزيز وت�س��هيل و�سول كافة 
فئ��ات املجتم��ع اإىل اخلدم��ات املالي��ة ومتكينهم من ا�س��تخدامها بال�س��كل ال�سحي��ح، ف�سًا عن توفري خدم��ات مالية متنوعة ومبتك��رة بتكلفة 
منخف�س��ة م��ن خ��ال م��زودي هذه اخلدم��ات. وقد قرر روؤ�س��اء الهيئ��ات و�سع خطة حلمل��ة توعوية ت�س��اهم يف تثقي��ف املجتمع��ات اخلليجية 
عل��ى اأن تق��وم ال��دول الأع�س��اء بتزويد الأمان��ة العامة بتجربتها يف جم��ال التوعية املالي��ة، وبحيث تقوم الأمان��ة العامة بالتن�س��يق مع اللجنة 
املخت�س��ة بالبن��وك املركزي��ة وتق��دمي ت�س��ور حلمل��ة توعي��ة ا�س��تثمارية م�س��رتكة ورفعه��ا للجنة، كما تق��وم الهيئ��ات الأع�ساء كذل��ك بتزويد 
الأمان��ة العام��ة بتجربته��ا يف جم��ال التوعي��ة املالي��ة. وت�سم��ن الجتم��اع مناق�س��ة مو�س��وع الرب��ط الإلك��رتوين ل�س��ركات وموؤ�س�س��ات الإيداع 
ب��دول املجل���ض وكذل��ك الرب��ط الإلكرتوين ل�س��ركات وموؤ�س�س��ات الت�س��وية والتقا�ض القائم��ة حاليًا بدول املجل���ض؛ حيث مت ا�س��تعرا�ض جتربة 
�س��وق اأبوظبي لاأوراق املالية و�س��ركة ال�س��وق املالية )تداول( باململكة العربية ال�س��عودية يف الربط والتقا�ض بني ال�س��وقني. وقد اأثنت جلنة 
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روؤ�س��اء الهيئ��ات عل��ى ه��ذه التجربة، وقدمت �س��كرها لكل م��ن هيئة الأوراق املالية وال�س��لع بالإم��ارات العربي��ة املتحدة وهيئة ال�س��وق املالية 
باململكة العربية ال�س��عودية على الورقة. كما اطلعت جلنة روؤ�س��اء الأ�س��واق املالية اخلليجية على الورقة املقدمة من هيئة اأ�س��واق املال بدولة 
الكوي��ت بخ�سو���ض الإج��راءات اخلا�س��ة بتطوي��ر منوذج »اع��رف عميلك« )KYC( وقاع��دة البيانات املوح��دة ملواطني دول جمل���ض التعاون 
اخلليج��ي، واطلع��ت عل��ى م�س��ودة مذك��رة تفاهم بي�������ن اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية بدول املجل���ض التعاون يف جمال التعاون امل�س��رتك 
لتطوي��ر الإج��راءات اخلا�سة بنموذج معرفة العميل ملواطني دول جمل���ض التعاون، ودرا�س��ة مقارن��ة ملتطلبات معرفة العميل عند فتح ح�س��اب 

الت��داول لدى اجلهات املخت�سة يف دول املجل���ض.

�س��اركت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع يف اأعم��ال الجتم��اع التا�س��ع للجنة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���ض اإدارات اجلهات املنظمة لأ�س��واق املالية 
ب��دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية والجتم��اع احلادي والع�س��رين للجنة روؤ�س��اء هيئ��ات الأ�س��واق املالية )اأو م��ن يعادلهم( بدول 
املجل���ض، اللذي��ن عق��دا ع��ر تقني��ة الت�سال املرئ��ي. ا�س��تهدف الجتماع��ان متابعة امل�س��تجدات والتطورات ب��ني اجلهات املنظمة لاأ�س��واق 
املالي��ة يف دول جمل���ض التع��اون. وق��د تراأ���ض الجتماعني ممثًا لدولة الإمارات )الرئي���ض احلايل للدورة( الرئي���ض التنفي��ذي لهيئة الأوراق 
املالي��ة وال�س��لع. وبع��د اط��اع اللجن��ة الوزارية على م��ا تو�سلت اإليه جلنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل���ض يف 
20 ب�س��اأن خارط��ة الطري��ق املقدمة م��ن فريق عمل ا�س��رتاتيجية الأ�س��واق املالي��ة للمبادرات الت��ي �ست�س��هم يف تعميق التن�س��يق  اجتماعه��ا ال���
ب��ني هيئ��ات الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض، وم��ا تو�سلت اإليه اللجن��ة ذاتها يف اجتماعها ال� 21 ب�س��اأن التو�سيات املق��رتح ت�سمينها يف الورقة 
الت��ي اأعدته��ا الأمان��ة العام��ة ح��ول روؤيتها لتعزي��ز العمل اخلليجي امل�س��رتك يف جمال تكامل الأ�س��واق املالية يف مرحلة م��ا بعد كورونا قررت 
اعتماد عدد من املبادرات من بينها درا�س��ة العرتاف املتبادل passporting بني اجلهات املنظمة لأ�س��واق املال على اأن يتم البدء مببادرة 
الرتخي���ض البين��ي ل�سنادي��ق ال�س��تثمار واخلدم��ات والأن�س��طة التابعة له��ا، وكذلك ترويج طرح اخلدم��ات واملنتجات املالية بدول املجل���ض، 
والعم��ل عل��ى ت�س��هيل من��وذج متطلب��ات فت��ح احل�س��ابات ال�س��تثمارية وف��ق ما ج��اء يف ورقة عم��ل هيئة اأ�س��واق امل��ال يف الكويت بهذا ال�س��اأن 
واإج��راءات )اع��رف عميل��ك KYC(، وذل��ك بع��د حتدي��ث النموذج وفقا لإج��راءات مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإره��اب ال�سادرة من 
منظم��ة الفات��ف، وت�س��جيع اإدراج وتداول ال�س��ندات وال�سكوك وكذلك الإدراج املزدوج لل�س��ركات وال�سناديق يف الأ�س��واق املالي��ة اخلليجية، 
وت�س��جيع موؤ�س�س��ات اأ�س��واق املال بدرا�س��ة الربط الإلكرتوين ل�س��ركات وموؤ�س�س��ات الإيداع والتقا�ض القائمة حاليا بدول املجل�ض. كما وافقت 
اللجن��ة عل��ى اخلط��ة التنفيذي��ة للحم��ات امل�س��رتكة للتوعي��ة ال�س��تثمارية باجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة ب��دول املجل���ض عل��ى اأن تقوم 
اجله��ة املعني��ة بتنفي��ذ احلمل��ة باختيار ال�س��م املنا�س��ب لكل حملة، عل��ى اأن يتم البدء بحملة اأ�سا�س��يات وقواعد ال�س��تثمار يف الأوراق املالية 
21 الذي عق��د يف اليوم ال�س��ابق لجتماع اللجن��ة الوزارية قد  بداي��ة م��ن �س��هر نوفم��ر. كان اجتم��اع جلنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالي��ة ال�
ق��ام مبتابع��ة م��ا قام به فري��ق املخت�س��ني بالتوا�سل وتوعي��ة امل�س��تثمرين باجلهات املنظمة لاأ�س��واق املالي��ة بخ�سو�ض مق��رتح هيئة الأوراق 
املالي��ة وال�س��لع بدول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة بتنفيذ حملة خليجية م�س��رتكة للتوعية ال�س��تثمارية يف الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض؛ حيث 
مت عر���ض اخلط��ة املقدم��ة م��ن الفريق والتي ت�سمنت حمات توعوية م�س��رتكة، واختيار ا�س��م موحد للحملة التوعوية، بالإ�سافة اإىل درا�س��ة 
اعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية وفق اأهداف وو�س��ائل وميزانية حمددة، واعتماد بقية ماورد يف حم�سر 
الجتم��اع الأول لفري��ق عم��ل املخت�س��ني بالتوا�س��ل وتوعي��ة امل�س��تثمرين باجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة بدول املجل���ض. كم��ا كانت جلنة 
روؤ�س��اء هيئ��ات الأ�س��واق املالي��ة ق��د اطلعت خال اجتماعه��ا ال� 21 على ما مت مناق�س��ته يف اجتماع جلنة روؤ�س��اء الهيئات ال�س��تثنائي- الذي 
انعق��د لبح��ث تداعي��ات جائحة كورونا. واأو�ست برفع روؤية الأمانة العامة لتعزيز العمل اخلليجي امل�س��رتك يف الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض 
للجن��ة الوزاري��ة لروؤ�س��اء جمال���ض اإدارات اجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة ب��دول املجل���ض للموافق��ة عليه��ا والتو�سي��ة للمجل���ض ال��وزاري 
باعتماده��ا، م��ع التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة و�س��ع برنامج زمني حم��دد لتحقيق املب��ادرات والأولويات الت��ي �ست�س��هم يف تعميق التن�س��يق بني هيئات 
اأ�س��واق امل��ال ب��دول املجل���ض. وق��د ق��ررت اللجنة الوزاري��ة يف اجتماعها التا�س��ع كذلك قي��ام الأمان��ة العامة بالتن�س��يق مع هيئة اأ�س��واق املال 
بالكويت لإقامة ور�س��ة حول املنتجات وامل�س��تقات املتوافقة مع ال�س��ريعة الإ�س��امية يف اأ�سواق املال والقواعد ال�س��رعية املنظمة لها، والتن�سيق 
كذلك مع هيئة ال�س��وق ال�س��عودية لعقد ور�س��ة العمل ال�س��نوية الرابعة حول الرقابة على التداول، وعقد الجتماع الثالث امل�س��رتك مع روؤ�س��اء 
الأ�س��واق )البور�سات( على هام���ض الجتماع الثاين والع�س��رين للجنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية، وتكليف الأمانة العامة باإحاطة جلنة 

حمافظ��ي وموؤ�س�س��ات النقد والبن��وك املركزية بقائمة املب��ادرات املذكورة اأعاه للتن�س��يق يف تنفيذها.
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و�س��اركت هيئ��ة ال�س��وق املالية التون�س��ية خال عام 2020 يف جمل��ة من التظاهرات الدولية اأهمه��ا الجتماع املنعقد عن بع��د ملنتدى الهيئات 
التعديلي��ة لاأ�س��واق املالي��ة لل��دول الأع�ساء باللجنة الدائم��ة للتعاون القت�سادي والتجاري )الكوم�س��يك( التابعة ملنظمة التعاون الإ�س��امي 
»COMCEC Capital market regulators Forum « يوم��ي 13 و 14 اأكتوب��ر 2020. كم��ا ا�س��تمرت الهيئ��ة يف ا�س��تقبال الوف��ود التابع��ة 
لهيئ��ات اأجنبي��ة نا�س��طة يف املج��ال املايل وذلك يف اإط��ار العمل على مزيد تعزي��ز تبادل اخلرات التعديلي��ة والرقابية، وت�س��ليط ال�سوء على 
اأب��رز الق�ساي��ا ذات ال�سلة باأن�س��طة الأوراق املالية ومناق�س��ة اأحدث امل�س��تجّدات املّت�سلة مبه��ام اجلهات الرقابية بالإ�سافة اإىل ا�س��تعرا�ض 

واخلرات. التجارب 

كم��ا وا�سل��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية العم��ل على تطوي��ر وتنوي��ع اأدوات التعاون الدويل و�س��بله. ويف هذا الإط��ار، مت الإم�ساء يوم 22 
جويلي��ة 2020 عل��ى مذك��رة التفاه��م متع��ددة الأطراف ب�س��ان الت�س��اور والتعاون وتب��ادل املعلومات بني اجلهات املنظمة لأ�س��واق راأ���ض املال 

بال��دول العربي��ة الأع�ساء باحتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربية

يف الع��راق، �س��اركت هيئ��ة الوراق املالية العراقية يف الجتماع ال�س��نوي لحت��اد هيئات الوراق املالية العربية والذي عقد بوا�س��طة النرتنت 
ع��ن بع��د ب�س��بب جائح��ة كورون��ا . اأم��ا يف �س��لطنة عم��ان، �س��اركت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال نظرائه��ا ب��دول جمل���ض التع��اون اخلليجي يف 
الجتم��اع التا�س��ع للجن��ة الوزارية لروؤ�س��اء جمال���ض اإدارات اجلهات املنظمة لاأوراق املالية بدول املجل���ض، والذي عقد ي��وم الثاثاء املوافق 
22 �س��بتمر 2020 ع��ر الت�س��ال املرئ��ي.  وق��د ت�سمن الجتماع اعتم��اد املبادرات والأولويات التي �ست�س��اهم يف تعميق التن�س��يق بني هيئات 

اأ�س��واق امل��ال بدول املجل���ض، و�س��يتم تنفي��ذ هذه املبادرات على عدت خط��وات وفق جدول زمني منها الع��رتاف املتبادل Passporting بني 
اجله��ات املنظم��ة لأ�س��واق امل��ال، والعم��ل على ت�س��هيل متطلبات فتح احل�س��ابات ال�س��تثمارية، وت�س��جيع اإدراج وت��داول ال�س��ندات وال�سكوك 
لاأ�س��واق املالي��ة ب��دول املجل���ض، وت�س��جيع الدراج امل��زدوج لل�س��ركات وال�سناديق يف الأ�س��واق املالي��ة اخلليجية. وكذلك ت�س��جيع موؤ�س�س��ات 
اأ�س��واق املال بدرا�س��ة الربط الإلكرتوين ل�س��ركات وموؤ�س�س��ات الت�س��وية والتقا�ض واليداع. كما مت خال الجتماع اعتماد تنظيم ور�س��ة حول 
املنتج��ات وامل�س��تقات يف اأ�س��واق امل��ال، اإىل جان��ب املوافق��ة عل��ى اخلط��ة التنفيذية للحم��ات امل�س��رتكة للتوعي��ة ال�س��تثمارية، وتكليف فريق 
ال�س��رتاتيجية بو�س��ع الط��ار التنظيم��ي للرتخي���ض البين��ي لل�سنادي��ق اخلا�س��ة والعام��ة لا�س��تثمار ب��ني اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية 

املجل�ض. بدول 

ويف هيئ��ة �س��وق راأ���ض امل��ال الفل�س��طينية، وقع��ت الهيئ��ة وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة )IFC( اتفاقي��ة خدمات ا�ست�س��ارية وذل��ك يف احتفالية 
برتوكولي��ه ج��رت يف فن��دق الكرم��ل مبدين��ة رام اهلل ي��وم الثن��ني املواف��ق 2020/01/13. وته��دف التفاقي��ة اىل بن��اء خارط��ة طريق لدعم 
اخلدمات املالية الإ�س��امية يف فل�س��طني من خال و�سع اإطار �س��امل لتطوير النظام املايل املتوافق مع مبادئ ال�س��ريعة الإ�س��امية بالتعاون 
مع كافة ال�س��ركاء ومبا ب�س��مل تقييم الو�سع احلايل اإ�سافة اىل الروؤية امل�س��تقبلية لتطوير اخلدمات املالية الإ�س��امية وفق اأف�سل املمار�س��ات 
واملعاي��ري الدولي��ة وتعزي��ز نظم الرقابة والإ�س��راف عل��ى املوؤ�س�س��ات املالية الإ�س��امية ومواجهة التحديات الت��ي تواجهها. كم��ا اأبرمت هيئة 
�س��وق راأ���ض املال وبوابة اقت�ساد فل�س��طني التابعة للمجل���ض القت�سادي الفل�س��طيني للتنمية والإعمار )بكدار( مذكرة تفاهم م�س��رتكة وذلك 
يف احتفالي��ة برتوكولي��ه ج��رت الي��وم الثاث��اء املواف��ق 2020/02/11 يف مق��ر )بك��دار(، وته��دف التفاقي��ة اىل التعاون امل�س��رتك يف تعزيز 
وتطوي��ر الع��ام القت�س��ادي فيم��ا يخ�ض القطاع املايل غ��ري امل�سريف. ويذكر اأن توقيع مذك��رة التفاهم مع بوابة اقت�ساد فل�س��طني التابعة 
للمجل���ض القت�س��ادي الفل�س��طيني للتنمي��ة والعم��ار )بك��دار(، ياأت��ي يف �س��ياق التع��اون امل�س��رتك ال�س��اعي اىل رف��ع وتعزيز الوع��ي بالهيئة 
وقطاع��ات �س��وق راأ���ض املال كما ت��ويل اهتمامًا خا�س��ًا لتطوير الع��ام القت�سادي كونه اأحد الأهداف الرئي�س��ية الواردة يف ال�س��رتاتيجية 
الوطني��ة لل�س��مول امل��ايل مل��ا له من دور رئي���ض كحلقة و�سل بني القطاع امل��ايل وجمهور املواطنني يف اإي�سال املعلومات املالية ب�س��هولة وي�س��ر.

ويف هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة، ا�س��ت�سافت الهيئة، اأعمال الجتماع ال�س��نوي ال� 44 للجنة اأفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط )AMERC(، والذي 
نظمت��ه الهيئ��ة بالتن�س��يق م��ع املنظم��ة الدولية لهيئ��ات الأوراق املالية )IOSCO(. وقد مت خال الجتماع مناق�س��ة وبحث عدد م��ن الق�سايا 
واملو�سوع��ات ذات ال�سل��ة بقط��اع اأ�س��واق راأ���ض امل��ال يف ال��دول الأع�س��اء يف جلنة اأفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط. وقدم��ت هيئة قطر لاأ�س��واق 
املالي��ة خ��ال الجتم��اع، عر�س��ا �س��اما حول وح��دة التعل��م الرقمية ملكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإره��اب. وبعد ذل��ك، مت تقدمي عر�ض 
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ح��ول الأولوي��ات الإقليمي��ة للجن��ة اأفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط، قدمها نائب رئي���ض اللجنة. كما تن��اول اأع�ساء اللجنة امل�س��اركون يف الجتماع، 
حتدي��ات بلدانه��م ح��ول اأهم خم���ض خماطر واأهم خم���ض مب��ادرات. وت�سطلع الأي�س��كو بو�س��ع املعايري الازم��ة لعمليات الرقابة وال�س��راف 
واملع��رتف به��ا م��ن قب��ل املجتم��ع املايل الدويل، والت��ي يتوجب على جميع ال��دول الأع�ساء اللت��زام بها وا�س��تيفاء متطلباتها. كما ت�س��عى اىل 
تعزي��ز ال�ساحي��ات الرقابي��ة وال�س��رافية لهيئات اأ�س��واق املال عن طريق التعاون عل��ى ال�سعيد الدويل، وتعزيز فاعلية هيئات اأ�س��واق املال 
للك�س��ف ع��ن اجلرائ��م املالي��ة ومكافحته��ا عر احلدود، بالإ�سافة اىل �سمان اإنفاذ قوانني هيئات اأ�س��واق املال بح��ق املخالفني عر احلدود.

ووقع��ت هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة وهيئة مركز قطر للمال، اخلمي���ض املوافق 13 فراي��ر 2020، مذكرة تفاهم للتع��اون يف جمال مكافحة 
غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب. وياأت��ي التوقي��ع عل��ى مذك��رة التفاه��م ب��ني هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالية، وهيئ��ة مرك��ز قطر للم��ال، عما 
بالت�س��ريعات املحلي��ة وح�س��ن اإنف��اذ اأح��كام قانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب رقم 20 ل�س��نة 2019 ب�س��اأن التع��اون بني اجلهات 
الوطني��ة يف تب��ادل املعلوم��ات فيما يخ�ض مكافحة جرائم غ�س��ل الموال ومتويل الإرهاب، و�سرورة تطبيق التفاقيات الدولية بذات ال�س��اأن، 
وتطبيق��ا لتو�سي��ات جمموع��ة العم��ل امل��ايل )الفات��ف( )التو�سي��ة الثاني��ة – التعاون والتن�س��يق الوطن��ي(، وحتقيقا لأهداف وا�س��رتاتيجيات 
التع��اون والتن�س��يق الوطن��ي ب��ني ال�س��لطات الوطنية يف جمال مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب. وتن�ض مذكرة التفاه��م على اأن يقوم 
الطرف��ان وفق��ا لأح��كام القوان��ني ال�س��ارية عل��ى اأي منهم��ا، وح�س��ب ما ي��راه كل طرف منا�س��با، بتب��ادل املعلوم��ات يف جمال مكافحة غ�س��ل 
الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب به��دف الك�س��ف ع��ن خماطر غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإره��اب، اأو يف عملي��ة البحث والتح��ري التي يق��وم بها اأحد 
الطرف��ني. وعل��ى الطرف��ني التن�س��يق فيم��ا يتعل��ق بجه��ود مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب التي ترب��ط بينهما مبا يف ذل��ك، الرد على 
اجله��ات الوطني��ة والدولي��ة فيما يتعلق مبكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب، كما يتوجب عليهما، اإعداد وتنفي��ذ الدورات التدريبية التي 
تهدف اإىل الرتقاء مب�س��توى الكوادر الب�س��رية العاملة لدى الطرفني يف جمال مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب، بالتن�س��يق مع اللجنة 

الوطني��ة ملكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب، وذل��ك لتفادي ازدواجية اجلهود وحتقي��ق الفائدة املرجوة.

كما �س��اركت الهيئة يف الجتماع الرابع ع�س��ر ملجل���ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية الذي عقد عن ُبعد يف 24 يونيو 2020. ومن �سمن 
املو�سوعات التي بحثها الجتماع، اإ�سدار دليل القواعد العامة واملبادئ ال�سرت�س��ادية املعتمدة لأ�س��واق راأ���ض املال العربية، واإعداد قامو���ض 
امل�سطلح��ات املالي��ة الأك��رث ا�س��تخدامًا باللغات العربي��ة والإجنليزية والفرن�س��ية، وقبول ع�سوية هيئة ال�س��وق املال الليب��ي بالحتاد، اإ�سافة 
اإىل قواعد الإعارة والنتداب املقرتحة بني اأع�ساء الحتاد. و�س��اركت باجتماعات جلنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربي��ة، حي��ث عق��د الجتم��اع الأول يف 5 اأبري��ل 2020، ع��ر تقنية الت�س��ال املرئي، ونوق�س��ت في��ه جهود اجله��ات املنظمة 
لاأ�س��واق املالي��ة يف دول املجل���ض يف دع��م اأ�س��واقها املالي��ة يف ظ��ل ظ��روف تف�س��ي جائحة فريو���ض كورون��ا امل�س��تجد بالإ�ساف��ة اإىل دور تلك 
اجله��ات يف تعزي��ز ال�س��تقرار امل��ايل، وحتقيق ال�س��مول املايل، وحماي��ة امل�س��تثمرين واملتعاملني ب��الأوراق املالية من الأعمال غري امل�س��روعة 
يف ال�س��وق، ا�س��تنادًا لاأدوات املتاحة للجهات املنظمة لاأ�س��واق املالية واأدوات ال�سيا�س��ات الحرتازية. وا�س��تعر�ست اللجنة خال الجتماع 
الآلي��ات الت��ي تبنته��ا اجله��ات املنظم��ة لدع��م الأ�س��واق املالية م��ن خال احل��زم القت�سادي��ة واملالية الت��ي اأطلقته��ا حكومات دول املجل���ض 
والت��ي ت�سمن��ت اإعف��اءات م��ن بع�ض الر�س��وم، واإعادة هيكل��ة للقرو�ض بالتع��اون مع موؤ�س�س��ات النقد والبن��وك املركزية، وتوجي��ه ال�سناديق 
احلكومي��ة بزي��ادة ا�س��تثماراتها يف البور�س��ات، وغريه��ا من احلزم التحفيزي��ة التي تبنتها دول املجل���ض لتخفيف الآث��ار القت�سادية واملالية 
املرتتب��ة م��ن تبع��ات ه��ذه اجلائح��ة عل��ى ال�س��ركات املدرجة بالأ�س��واق املالي��ة بدول املجل���ض. اأم��ا الإجتماع الث��اين، فقد عقد ي��وم 29 يونيو 
2020، ع��ر تقني��ة الت�س��ال املرئ��ي، ومت في��ه بح��ث خط��ة العم��ل التنفيذي��ة لتطبيق الرتخي���ض البين��ي ل�سناديق ال�س��تثمار بدول املجل���ض 

"Passporting" واآلي��ة تنفي��ذه والرنام��ج الزمن��ي لذل��ك، وخارط��ة الطريق لتنفيذ اأه��م املبادرات لتحقي��ق التكامل بني اأ�س��واق املال بدول 

املجل���ض. ونوق���ض عدد من املو�سوعات، من بينها ورقة مقدمة من قبل هيئة اأ�س��واق املال يف دولة الكويت ب�س��اأن الإجراءات اخلا�سة بتطوير 
من��وذج اأع��رف عميلك )KYC(، وقاعدة البيان��ات املوحدة ملواطني دول جمل���ض التعاون اخلليجي.

اأم��ا يف الكوي��ت،  فق��د �س��ارك وف��د هيئ��ة اأ�س��واق املال ممثا ع��ن دوله الكوي��ت يف اأعم��ال الجتم��اع )44( للجن��ة الإقليمية ملنظم��ة اأفريقيا 
و ال�س��رق الأو�س��ط )AMERC( وذل��ك ي��وم الأربع��اء املواف��ق 2020/01/29 وال��ذي عق��د يف العا�سمة الدوح��ة - قطر، وهي اأح��دى اللجان 

الإقليمي��ة الأرب��ع الدائم��ة يف منظمة الأي�س��كو، التي تعن��ى مبوا�سيع تنظيم الأوراق املالية يف اإقليم اأفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط. 
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و�س��اركت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف اأعم��ال الجتم��اع احلادي والع�س��رين للجنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالي��ة )اأو من يعادلهم( بدول جمل���ض 
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ، �سب��اح ي��وم الأثن��ني املواف��ق 21 �س��بتمر 2020.  وتطرق ج��دول الجتم��اع يف بنوده اىل عدة حم��اور منها 
مناق�س��ة ملخ���ض م��ا ج��اء يف اجتماع��ات فري��ق عمل ا�س��رتاتيجية تكامل الأ�س��واق والنظ��ر يف القرتاح املقدم حول اع��داد اتفاقي��ة تنظيمية 
للرتخي���ض البين��ي passporting م��ع ط��رح اأوىل منتجاته��ا يف وح��دات ال�سناديق ال�س��تثمارية اخلا�س��ة والعامة، ومتابعة م��ا قام به فريق 
املخت�س��ني بالتوا�س��ل وتوعي��ة امل�س��تثمرين باجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة وف��ق موافق��ة اللجن��ة يف اجتماعها ال�س��ابق على تنفي��ذ حملة 
خليجي��ة م�س��رتكة للتوعية ال�س��تثمارية يف الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض، حيث مت عر�ض اخلط��ة املقدمة من الفريق والت��ي ت�سمنت حمات 
توعوية م�س��رتكة، بالإ�سافة اىل عر�ض درا�س��ة اعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية. كما ا�س��تعر�ست اللجنة 
من��وذج متطلب��ات فت��ح احل�س��اب واإج��راءات )اعرف عميل��ك KYC( والذي �س��بق ان تقدمت به هيئة اأ�س��واق املال بدولة الكوي��ت وذلك بعد 
حتديث��ه وفق��ا لإج��راءات مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب ال�سادرة من منظم��ة الفات��ف، بالإ�سافة اىل ذلك قدم��ت الأمانة العامة 
روؤيته��ا ح��ول تعزي��ز العم��ل اخلليج��ي امل�س��رتك ما بع��د جائحة كورون��ا، حيث ت�سمن��ت التو�سيات درا�س��ة ت�س��هيل فتح احل�س��ابات يف خمتلف 
اأ�س��واق دول املجل���ض، دع��م الرب��ط اللك��رتوين ملوؤ�س�س��ات الإيداع ، ت�س��جيع الدراج امل��زدوج لل�س��ركات وال�سنادي��ق يف الأ�س��واق اخلليجية، 
درا�س��ة مب��داأ الع��رتاف املتب��ادل Passporting ب��ني اجله��ات املنظمة لاأ�س��واق، واختت��م اجتم��اع اللجنة بتحدي��د موعد الجتم��اع القادم 
ليك��ون يف ابري��ل 2021 . ويف ال�س��ياق ذات��ه، عق��دت اللجن��ة الوزاري��ة لروؤ�س��اء جمال���ض اإدارات اجله��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة ب��دول 
املجل���ض اجتماعه��ا التا�س��ع ع��ر الت�سال املرئي �سباح اليوم الثاثاء، وا�س��تهلت اأعم��ال اجتماع اللجنة بعر�ض من قب��ل الأمانة العامة حول 
الق��رارات الت��ي قام��ت بتنفيذه��ا ومتابعتها وفق توجي��ه اللجنة يف اجتماعها الأخري يف العام املا�س��ي، اإ�سافة اىل تقدمي املبادرات املطروحة 
م��ن قب��ل فري��ق عم��ل ا�س��رتاتيجية تكام��ل الأ�س��واق ، والت��ي وافقت عليه��ا جلنة روؤ�س��اء الهيئات م��ع الرتكيز على مب��ادرة الرتخي���ض البيني 
ل�سنادي��ق ال�س��تثمار اخلا�سة والعامة واخلدمات والأن�س��طة التابعة له��ا، كما اطلع اأ�سحاب املعايل اأع�ساء اللجن��ة على حما�سر اجتماعات 
ما متت مناق�س��ته يف اجتماع جلنة روؤ�س��اء الهيئات ال�س��تثنائي خال تداعيات اأزمة فريو���ض كورونا والذي تناول موا�سيع عدة منها : جتربة 
�س��وق اأبوظب��ي ل��اأوراق املالي��ة و�س��ركة ال�س��وق املالية )ت��داول( باململك��ة العربية ال�س��عودية يف الرب��ط والتقا�ض ب��ني ال�س��وقني، وورقة عمل 
هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف دولة الكويت ب�س��ان منوذج اع��رف عميلك )KYC( وقاعدة البيان��ات املوحدة ملواطني دول جمل���ض التعاون اخلليجي، 
ومقرتح ور�س��ة عمل ملجال���ض الرقابة ال�س��رعية لهيئات اأ�س��واق املال ب�س��ان تطوير ال�سناعة املالية الإ�س��امية.هذا وقد مت ا�س��تعرا�ض روؤية 
الأمان��ة العام��ة ب�س��اأن تعزي��ز العم��ل اخلليجي امل�س��رتك بع��د اجلائح��ة للتوجيه ب�س��اأن التو�سي��ات املذكورة فيه��ا، واختتم الجتم��اع باقرتاح 

الأمان��ة ملوع��د انعق��اد اجتماع اللجن��ة الوزارية القادم واملقرر عق��ده يف اأكتوبر من العام 2021.

ونظ��م بن��ك HSBC بالتن�س��يق م��ع هيئ��ة اأ�س��واق املال لقاٍء خا�ض م��ع امل�س��تثمرين الأجانب من خال و�س��ائل التوا�س��ل الإلكرتونية وذلك يف 
ي��وم الأثن��ني املواف��ق 12 اأكتوب��ر 2020.  وق��د ا�س��تعر�ست الهيئة يف هذا اللقاء م�س��اهمتها يف تطوير �س��وق املال الكويت��ي والذي كان اأبرزها 
الب��دء مب�س��روع تطوي��ر ال�س��وق والإ�س��راف عل��ى تطبي��ق مراح��ل تطبيق��ه، بالإ�سافة اإىل اآخر م�س��تجدات امل�س��روع وخطط��ه امل�س��تقبلية. كما 
مت ا�س��تعرا�ض ال�س��تعدادات الت��ي ت�س��رف عليه��ا الهيئ��ة وتقوم بها �س��ركة بور�س��ة الكويت وال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة والأطراف امل�س��اركة 
يف ال�س��وق لتنفي��ذ عملي��ة ترقي��ة بور�س��ة الكوي��ت �سم��ن موؤ�س��رات MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة نهاية �س��هر نوفمر القادم. حي��ث مت عمل عدة 
اختب��ارات مو�س��عة لل�س��وق )Market Wide Test -MWT(، والت��ي ب��داأت من��ذ بداي��ة هذا الع��ام ل�سمان كف��اءة وجاهزية الأنظم��ة التقنية 
لاأط��راف املعني��ة، كم��ا اأعقب اللقاء الإجابة على جميع ا�ستف�س��ارات وت�س��اوؤلت امل�س��اركني يف اللقاء. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن فوائد الرتقية 
�ست�س��اهم يف ارتفاع حجم ال�س��تثمارات املوؤ�س�س��ية والأجنبية املوجهة اإىل بور�سة الكويت، وذلك بتعزيز م�س��توى ال�س��يولة يف ال�س��وق، وتنويع 
قاعدة امل�س��تثمرين، وا�س��تقطاب الكتتابات ذات اجلودة العالية لل�س��وق، وتعزيز دور العاقة بني امل�سدرين وامل�س��تثمرين. كما نظم �س��يتي 
بان��ك Citi Bank بالتن�س��يق م��ع هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال لق��اٍء خا���ض م��ع امل�س��تثمرين الأجانب من خ��ال و�س��ائل التوا�سل الإلك��رتوين وذلك يف 
ي��وم الأثن��ني املواف��ق 9 نوفمر 2020، �سمن �سل�س��لة من اللق��اءات التي تعقده��ا الهيئة مع املوؤ�س�س��ات العاملية وامل�س��تثمرين الأجانب متهيدًا 
لتنفيذ ترقية MSCI اإىل الأ�س��واق النا�س��ئة. هذا وقد قامت الهيئة با�س��تعرا�ض مراحل تطوير �س��وق املال الكويتي التي اأ�س��رفت الهيئة على 
تنفيذه��ا، وكان اأبرزه��ا برنام��ج تطوي��ر ال�س��وق واملراحل التي مر بها امل�س��روع وبياًن اآخر م�س��تجدات الرنام��ج وخططه امل�س��تقبلية، كما مت 
ا�س��تعر�ض دور الهيئة يف الإ�س��راف على تنفيذ اخلطوات وال�س��تعدادات الازمة لرتقية الكويت �سمن موؤ�س��رات MSCI لاأ�س��واق النا�س��ئة 
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واملرتقب��ة يف نهاي��ة ال�س��هر احل��ايل والتي تقوم بها �س��ركة بور�س��ة الكويت وال�س��ركة الكويتية للمقا�سة والأطراف امل�س��اركة يف ال�س��وق، وقد 
مت تنفي��ذ ع��دة اختب��ارات مو�س��عة لل�س��وق )Market Wide Test -MWT( من��ذ بداي��ة هذا الع��ام وذلك ل�سم��ان كفاءة وجاهزي��ة الأنظمة 
التقني��ة لاأط��راف املعني��ة م��ع تق��دمي خدم��ة ح�س��اب التخ�سي�ض والت��ي دخلت حي��ز التنفيذ يف 8 نوفم��ر 2020. واأعقب هذا اللقاء جل�س��ة 

خا�سة للرد على جميع الت�س��اوؤلت وال�ستف�س��ارات.

�س��اركت هيئة اأ�س��واق املال يف اأعمال الجتماع ال�س��نوي ال� )45( للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية -الأي�س��كو، اىل جانب ممثلي الدول 
الأع�س��اء، وذل��ك خ��ال الفرتة م��ن 9 اىل 18 نوفمر 2020، عر تقني��ة الت�سال املرئي، نظرا لظروف فريو���ض )COVID-19(، اجلدير 
بالذك��ر اأن الهيئ��ة حتر���ض على امل�س��اركة الفاعل��ة يف الجتماعات ال�س��نوية للمنظمة، واللج��ان املنبثقة عنها، لتبادل اخل��رات وحر�سًا على 
تبن��ي اأف�س��ل املمار�س��ات يف جم��ال ن�س��اط الأوراق املالي��ة، ومتابعة اأخر التط��ورات يف جمال الرقابة والإ�س��راف علي الأ�س��واق، كما حتر�ض 
املنظم��ة بدوره��ا عل��ى دع��م الجتماع��ات الثنائي��ة ب��ني منت�س��بيها، حي��ث اأو�س��ت با�س��تمرار عق��د مثل ه��ذه الجتماع��ات مرئيا خال �س��هر 
نوفم��ر م��ن الع��ام اجلاري، لظروف اجلائحة . وجتدر الإ�س��ارة اىل ان منظمة الأي�س��كو ينت�س��ب لها اأكرث من 200 جهة حتم��ل ع�سويتها من 

اغل��ب دول الع��امل، وت�س��م هيئة اأ�س��واق املال اىل جان��ب ع�سويتها يف املنظم��ة ع�سوية يف عدد من اللج��ان املنبثقة عنها.

ويف م�س��ر،  وق��ع رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة مذكرة تفاهم مع الرئي���ض التنفي��ذى للمركز امل�س��ري لبحوث الراأي الع��ام )ب�سريه( لإجراء 
ا�س��تطاعات راأى مبدئي��ة والقي��ام باأن�س��طة ات�سالي��ة لتو�س��عة قاع��دة املعرف��ة باأه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة وابعاده��ا والفر���ض والتحديات 
املرتبط��ة به��ا . تت�سم��ن مذك��رة التفاه��م الإع��ان ع��ن نتائج ا�س��تطاعات ال��راأي املبدئي��ة بح�س��ور جه��ات التموي��ل املحتمل��ة واملهتمة مثل 
موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة IFC -اجلمعي��ة الأملاني��ة للتع��اون ال��دويل GIZ – الحت��اد الأوروب��ي EU - البن��ك ال��دويل WB لتموي��ل مزيد من 
الدرا�س��ات وال�س��تطاعات والفعالي��ات امل�س��رتكة لإثراء الوع��ي بالتنمية امل�س��تدامة. كما افتتح رئي���ض هيئة الرقابة املالي��ة اأعمال الجتماع 
ال�س��نوى لل�س��راكة املتو�س��طية لهيئ��ات اأ�س��واق امل��ال، وال��ذى ت�س��ت�سيفه القاه��رة ه��ذا الع��ام على م��دار يومني – للم��رة الثانية خال خم���ض 
�س��نوات -بح�س��ور ممثل��ي هيئ��ات الرقابة على الأ�س��واق املالية لدول �س��مال وجنوب البحر املتو�س��ط الأع�ساء يف جتمع ال�س��راكة املتو�س��طية 
والت��ي ت�س��م كًا م��ن م�س��ر واجلزائ��ر وتون���ض واملغ��رب بالإ�ساف��ة اإىل اأ�س��بانيا والرتغ��ال واليون��ان واإيطالي��ا وفرن�س��ا وتركي��ا. وتاأتى هذه 
الفعالي��ة �سم��ن جه��ود هيئ��ة الرقابة املالية فى اإبراز الدول الإقليمي ل�س��وق املال مب�سر وتاأكيد م�س��اركتها فى املحاف��ل املالية الدولية، حيث 
ت�س��تعد القاه��رة ل�س��ت�سافة فعاليات الجتماعات ال�س��نوية للجنة "الأ�س��واق ال���واعدة والنا�س��ئة " اأهم واأك��ر جلان املنظمة الدولي��ة لهيئات 
اأ�س��واق امل��ال )الأيو�س��كو(، مب�س��اركة قي��ادات وم�س��ئويل الرقابة على الأ�س��واق املالي��ة من 40 هيئة م��ن جميع اأنحاء الع��امل يف الربع الأخري 

العام احلايل. من 

 Financial واأعلن��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ع��ن قب��ول ان�سمامها للمجموعة ال�ست�س��ارية القليمية لل�س��رق الأو�س��ط ملجل���ض ال�س��تقرار املايل
Stability Board -FSB يف خط��وة نوعي��ة لتعزيز ال�س��تقرار املايل لقطاع الن�س��طة املالي��ة غري امل�سرفية، ومبا ميك��ن الرقيب من موا�سلة 

تنفي��ذ ا�س��رتاتيجيته ال�س��املة وبن��اء نظام مايل م�س��تقر للخدمات املالية غري امل�سرفي��ة وفقا للخرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها جمل���ض 
ال�س��تقرار املايل. وقال اأن الثاثة اأعوام املا�سية حظيت باهتمام قوى من جانب الهيئة لإدارة املخاطر املتعلقة ب�س��امة وا�س��تقرار النظام 
امل��ايل غ��ري امل�س��ريف، وتطل��ب الأم��ر ال�س��عي نحو اإن�س��اء نظام لاإنذار املبك��ر �سد الأزم��ات املالية تزامنًا م��ع زيادة مع��دلت حدوثها عامليا 
يف العق��ود الأخ��رية، بحي��ث يت��م العتم��اد عل��ى اآليات علمي��ة لر�سد اأي اختالت اأو فج��وات توؤثر على ا�س��تقرار و�س��امة النظام املايل غري 
امل�س��ريف يف م�س��ر نتيج��ة لأي خل��ل يف قواعد املاءة املالية يف ال�س��ركات العاملة يف ال�س��وق امل�س��ري. وكانت بو�سلة الهيئة يف بحث م�س��تمر 
ع��ن جتُم��ع عامل��ى – ذو مرجعيه-مهت��م بتحقيق ال�س��تقرار امل��اىل، وٌمَدَعم باخلرات العاملية النا�س��ئة ع��ن مواجهة الزم��ات املالية، وَمعنى 
بتطوي��ر ال�سيا�س��ات التنظيمي��ة والرقابي��ة الواج��ب اتباعه��ا. وه��و م��ا حتق��ق بالن�سم��ام للمجموع��ة ال�ست�س��ارية الإقليمي��ة التابع��ة ملجل���ض 
ال�س��تقرار امل��اىل لل�س��رق الأو�س��ط و�س��مال افريقي��ا. كم��ا اأعلنت الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالية ع��ن قب��ول طلبها بالن�سم��ام لع�سوية �س��بكة 
 Central Banks and Supervisors-Network for البن��وك املركزي��ة وهيئ��ات الرقابة املالية الهادفة للتحول اإىل النظام املايل لاأخ�سر
Greening the Financial System-NGFS بع��د عر���ض طل��ب ع�سويته��ا عل��ى اأع�ساء ال�س��بكة الذين اأب��دوا موافقته��م بالإجماع، وذلك 

يف خط��وة تع��زز م��ن تواجد القت�ساد امل�س��ري على خريطة القت�س��اد الأخ�سر وٌتزيد من جاذبيته لا�س��تثمارات اخل�سراء، وتعك���ض حجم 
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التقدي��ر ال��دويل جلهوده��ا يف جم��ال التنمي��ة امل�س��تدامة. اجلدي��ر بالإ�س��ارة اأنه يف �س��بتمر من الع��ام اجلاري ق��د مت قبول ان�سم��ام الهيئة 
للمجموع��ة ال�ست�س��ارية القليمية لل�س��رق الأو�س��ط ملجل���ض ال�س��تقرار امل��ايل Financial Stability Board - FSB يف خطوة نوعي��ة لتعزيز 

ال�س��تقرار املايل لقطاع الن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية.

اأم��ا يف املغ��رب، فق��د اأعلن��ت الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل ع��ن انتخ��اب رئي�س��تها لرئا�س��ة اللجن��ة الإقليمية لإفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط 
التابع��ة للمنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأ�س��واق املالية )OICV(. وت�س��م اللجن��ة الإقليمية لإفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط التابع��ة للمنظمة الدولية 
لهيئ��ات الأ�س��واق املالي��ة الهيئ��ات املنظم��ة لاأ�س��واق املالي��ة يف املنطقة، وته��دف اأ�س��غالها اإىل بحث وتب��ادل املعلوم��ات والنهو���ض بالق�سايا 
اخلا�س��ة بتنمي��ة اأ�س��واق الر�س��اميل. وت�س��م ه��ذه اللجن��ة 28 ع�سوا عادي��ا و12 ع�سوا �س��ريكا، ميثلون الهيئ��ات املنظمة لاأ�س��واق املالية يف 
منطق��ة اإفريقي��ا وال�س��رق الأو�س��ط والت��ي ت�س��تويف معاي��ري املنظم��ة الدولي��ة املذك��ورة. وب�سفته��ا رئي�س��ة للهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل، 

التحق��ت ال�س��يدة نزه��ة حي��ات مبجل���ض اإدارة املنظمة الدولية لهيئات الأ�س��واق املالية للف��رتة املمتدة ما بني 2020 و 2022.



87 86



87 86

ير  لتـقر ا
السنوي 
مس  خلا ا

عـــشر

2020
أنشطة اتحاد هيئات 

األوراق المالية العربية



89 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية88 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية



89 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية88 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات الأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بني الهيئات العربّية يف خمتلف املجالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل القت�سادي العربي وحت�س��ني امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لاأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جمالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��ات يف الأ�س��واق والرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت الأمانة العامة لاحت��اد بالعديد من 

الأعمال والأن�سطة خال عام 2020 حيث ميكن تلخي�ض اأهمها مبا يلي:

أواًل: محور تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء باالتحاد
�سمن اإطار حمور تعزيز التعاون والتوا�سل بني الهيئات الأع�ساء بالحتاد قامت الأمانة العامة لاحتاد مبا يلي:

1( مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ساء بالحتاد:

ا�ستكملت الأمانة العامة لاحتاد من جتميع التوقيعات ح�سب الأ�سول من معظم ال�سادة اأع�ساء الحتاد على الن�سخة النهائية من مذكرة التفاهم 
متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ساء بالحتاد والتي تهدف اإىل تعزيز التعاون بني الهيئات العربية يف جمال تطبيق الت�سريعات النافذة و�سمان 
التزام اجلهات املرتبطة باأ�سواق را�ض املال بالقوانني والأنظمة ومبا يحقق العدالة وال�سفافية، وخا�سة فيما يتعلق بك�سف املمار�سات غري امل�سروعة 
والتاعب باأ�سواق را�ض املال وتبادل املعلومات ب�ساأن املخاطر واجلرائم الإلكرتونية. كما تهدف اإىل تبادل املعلومات واخلرات يف جمالت تطبيق 
مب��ادئ احلوكم��ة ومب��ادئ البني��ة التحتية املالي��ة، وكذلك التدريب وتب��ادل اخلرات ورفع كفاءة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم لتعزي��ز مبادئ النزاهة 
واملهني��ة. كم��ا و�سع��ت التفاقي��ة اإط��ار عام للتعاون ب��ني اأع�ساء الحتاد يف جمالت اأ�س��واق را���ض املال اخل�س��راء ومكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل 

الإرهاب. 

2( الجتماع ال�سنوي الرابع ع�سر لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية:

عقد جمل�ض احتاد هيئات الأوراق املالية 
ُبعد  عن  ع�سر  الرابع  اجتماعه  العربية 
العربية  الإمارات  دولة  ا�ست�سافته  الذي 
حزيران   / يونيو   24 بتاريخ  املتحدة 
بالجتماع  املجل�ض  وناق�ض   .2020

 2019 لعام  لاحتاد  ال�سنوي  التقرير 
اإىل  اإ�سافة   2020 لعام  عمله  وخطة 
هيئات  تهم  التي  الق�سايا  من  جمموعة 
فيما  وخا�سة  العربية،  املالية  الأوراق 
والتن�سيق  التعاون  اأوجه  بتعزيز  يتعلق 
ا�سرتاتيجية  خطة  واإعداد  بينها  فيما 
اخلم�ض  لاأعوام  لاحتاد  جديدة 

اأن الجتماع  2019. ومما يذكر  لعام  املالية لاحتاد  البيانات  ال�سنوي لاحتاد وكذلك اعتماد  التقرير  اإقرار  القادمة، كما مت خال الجتماع 
الثالث ع�سر ملج�ض الحتاد قد عقد مبدينة عّمان باململكة الأردنية الها�سمية يوم 27 مار�ض / اآذار 2019 حيث تراأ�ست هيئة الأوراق املالية الأردنية 
الحتاد يف دورته الثالثة ع�سرة، وتتوىل حاليًا هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة رئا�سة الحتاد يف دورته الرابعة ع�سرة. 
بداأت اجلل�سة الفتتاحية بكلمة الدولة امل�سيفة األقاها �سعادة الدكتور عبيد �سيف الزعابي الرئي�ض التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع، وكلمة 
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رئا�سة الحتاد األقاها �سعادة الدكتور عمر الزعبي القائم باأعمال رئي�ض هيئة الأوراق املالية الأردنية، وكلمة الأمني العام األقاها �سعادة ال�سيد 
جليل طريف.

الأ�سا�سي والنظام الداخلي  النظام  اأحكام  الليبي بالحتاد وذلك مبوجب  ومت خال الجتماع الطاع على قرار قبول ع�سوية هيئة �سوق املال 
الع�سوية  قبول  باأحكام  املتعلقة  الحتاد  ت�سريعات  مراجعة  املجل�ض  وقرر   ،2020/02/13 تاريخ  اعتبارًا من  وذلك  املالية  الأوراق  هيئات  لحتاد 
بالحتاد وذلك يف �سوء املراجعة ال�ساملة للنظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي لاحتاد. كما اطلع املجل�ض على الأعمال املتعلقة بتح�سري القواعد 
واملبادئ العامة ال�سرت�سادية التي ت�سمنتها اخلطة ال�سرتاتيجية لاحتاد لاأعوام 2016 – 2020 من خال جهود فرق العمل بالتن�سيق والتعاون 
مع الأمانة العامة لاحتاد، وذلك بهدف ت�سهيل عملية الرجوع لهذه القواعد واملبادئ ال�سرت�سادية من قبل اأع�ساء الحتاد واجلهات الأخرى 
املهتمة، وقد اأخذ املجل�ض علمًا بذلك. ويف �سوء قرار املجل�ض باملوافقة على ن�ض مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بني اأع�ساء الحتاد واعتمادها، 
وا�ستكمال غالبية اأع�ساء الحتاد لاإجراءات الر�سمية الازمة لديهم، وكذلك اإبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم ب�سكلها النهائي، فقد 

قرر املجل�ض تكليف الأمانة العامة لاحتاد بالتوا�سل مع اأع�ساء الحتاد لتوقيع ن�سخ اأ�سلية من املذكرة.

كما مت اإعداد قامو�ض امل�سطلحات املالية الأكرث ا�ستخدامًا باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية، حيث قامت الأمانة العامة لاحتاد بالتعاون مع 
جلنة تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها واأع�ساء الحتاد باإ�سافة اللغة الفرن�سية للقامو�ض واإعادة ن�سره على موقع الحتاد، بعد اأخذ ماحظات 
وا�ستعر�ض  املهتمة.  الأخرى  واجلهات  الحتاد  اأع�ساء  الحتاد ومبواقع عدد من  موقع  متاح على  القامو�ض حاليًا  اأ�سبح  الحتاد، حيث  اأع�ساء 
املجل�ض مقرتح الأمانة العامة لاحتاد ب�ساأن درا�سة اإمكانية اعتماد دبلوم متخ�س�ض )�سهادة مهنية( حول الرقابة لدى هيئات الأوراق املالية 
وذلك بالتعاون مع بع�ض اجلهات الأكادميية والعلمية املتخ�س�سة حمليًا ودوليًا، وذلك بهدف تاأهيل العاملني بهيئات الرقابة مبوا�سيع حمددة 
ومتخ�س�سة، وكذلك احل�سول على �سهادات مهنية دولية رفيعة امل�ستوى، مما ي�سهم يف رفع كفاءة العاملني بهيئات الأوراق املالية العربية، وقد 
وافق املجل�ض على هذا املقرتح وكلف الأمانة العامة لاحتاد بالتوا�سل مع اأع�ساء الحتاد وتزويدهم بهذه الرامج لتنفيذ ما ينا�سبهم منها ووفق 
احتياجاتهم. ا�ستعر�ض املجل�ض مذكرة الأمانة العامة لاحتاد بخ�سو�ض مذكرة التفاهم مع احتاد البور�سات العربية، حيث قرر املجل�ض املوافقة 
على هذه املذكرة بعد اإدخال التعديات التي قدمها اأع�ساء الحتاد عليها، كما قرر املجل�ض ال�سري باإجراءات توقيع املذكرة ح�سب الأ�سول. كما 
اطلع املجل�ض على مذكرة الأمانة العامة لاحتاد بخ�سو�ض القواعد املقرتحة لاإعارة والنتداب بني اأع�ساء الحتاد والتي اأعدتها الأمانة العامة 
لاحتاد وذلك بعد اإدخال التعديات التي اقرتحها اأع�ساء جمل�ض الحتاد باجتماعهم الأخري يف مدينة عّمان، حيث قرر املجل�ض اعتماد هذه 

القواعد وذلك تعزيزًا لهدف تبادل اخلرات واملعرفة بني اأع�ساء الحتاد. 

وعر�ض الأمني العام ما مت اإجنازه يف حمور بناء القدرات الذاتية لأع�ساء الحتاد وخا�سة فيما يتعلق بالرامج التدريبية املهنية املتخ�س�سة، 
حيث نفذ الحتاد خال عام 2019 اأكر عدد برامج تدريبية منذ تاأ�سي�ض الحتاد عام 2007، وقد اأخذ املجل�ض علمًا بذلك. كما ا�ستعر�ض املجل�ض 
مذكرة الأمانة العامة لاحتاد بخ�سو�ض الرامج التدريبية لعام 2020 حيث اأخذ علمًا بهذه الرامج واأكد على اأهمية حمتوياتها وكذلك اأهمية 
ال�ستفادة منها من قبل الهيئات الأع�ساء بالحتاد واجلهات الأخرى اخلا�سعة لرقابة تلك الهيئات. كما ناق�ض املجل�ض مذكرة الأمانة العامة 
اإلغاء  اأو  لاحتاد بخ�سو�ض تعديل اأنظمة الحتاد املتعلقة مبالية الحتاد وتعديل املادة )17( من النظام الأ�سا�سي بحيث تتيح للمجل�ض تعديل 
الن�سبة التي يتحملها الع�سو الذي يقع يف دولته مقر الأمانة العامة لاحتاد. و�سمن هذا الإطار قرر املجل�ض اإتاحة املجال اأمام اأع�ساء الحتاد 
لاطاع على اأنظمة الحتاد ب�سكل متكامل وتقدمي مقرتحاتكم ب�ساأن تعديل هذه الأنظمة، حيث كلف املجل�ض الأمانة العامة لاحتاد بالتوا�سل مع 

اأع�ساء الحتاد واإجراء التعديات الازمة بهذا ال�ساأن قبل نهاية العام احلايل.

3( حلقة نقا�سية عر النرتنت حول اأثر اأزمة كورونا على اأولويات اأ�سواق املال:

نظم احتاد هيئات الأوراق املالية العربية حلقة نقا�سية عر الإنرتنت حول اأثر اأزمة كورونا على اأولويات اأ�سواق املال عر من�سة Zoom يف 24 
يونيو/حزيران 2020. ناق�ست احللقة النقا�سية عر الإنرتنت تاأثري وباء COVID-19 احلايل على الرقابة لأ�سواق راأ�ض املال، وكيف توؤثر هذه 
اأولويات هيئات الرقابة واملنظمني والبور�سات واملوؤ�س�سات املالية الدولية. وقد اجتمع عدد من اخلراء واملتخ�س�سني للتحدث يف  الأزمة على 
هذه احللقة من خمتلف املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية مبا يف ذلك املنظمة الدولية لهيئة الأوراق املالية )IOSCO(، ومنظمة التعاون القت�سادي 
الرقابة والبور�سات  BlackRock، وقد �سارك يف احللقة عدد من هيئات  للبور�سات )WFE(، و�سركة  العاملي  والتنمية )OECD(، والحتاد 
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واملهتمني واجلهات ذات العاقة باأ�سواق 
را�ض املال.

الإنرتنت  عر  النقا�سية  احللقة  ناق�ست 
تاأثري اأزمة جائحة كورونا على القت�ساد 
العاملية  القت�سادات  على  وكذلك  الكلي 
منطقة  على  خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  مع 
ودور  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
وقت  يف  والبور�سات  الرقابة  هيئات 
الأزمة، ف�سًا عن اأهمية وجود معلومات 
عالية اجلودة وتوفريها يف الوقت املنا�سب 

للم�ستثمرين وتوفري الإف�ساحات الازمة عن تاأثريات الأزمة املالية على املعامات املالية.

ا على تاأثري جائحة كورونا على البنية التحتية لل�سوق وا�ستمرارية الت�سغيل واأداء الأ�سواق، وجهود ال�سناعة الإلكرتونية  ركزت احللقة النقا�سية اأي�سً
اأثناء انت�سار هذه اجلائحة، وتاأثري تدابري هيئات الرقابية واملنظمني يف ال�سوق )تعليق ال�سوق، وحظر البيع على املك�سوف والبيع الق�سري...(، 

بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية حوكمة ال�سركات يف وقت الأزمة احلالية.

راأ�ض  اأ�سواق  للنمو يف  ا�سرتاتيجيات  لتح�سني وو�سع  ال�سيا�سات  بالآثار املرتتبة على  تتعلق  ال�سوء على ب�سع تو�سيات  النقا�سية  و�سلطت احللقة 
كما  املتبعة.  املمار�سات  واأف�سل  الدولية  املعايري  العتبار  بعني  الأخذ  مع  ال�سركات  الإف�ساح يف حوكمة  لتح�سني  �سيا�سات  اإىل  بالإ�سافة  املال، 
الأزمة  هذه  خال  التعايف  وموؤ�سرات  العاملية،  الأ�سواق  على  توؤثر  التي  الرئي�سية  املو�سوعات  على  ا  اأي�سً الإنرتنت  عر  النقا�سية  احللقة  ركزت 
وموقف امل�ستثمرين. بالإ�سافة اإىل الرتكيز ب�سكل خا�ض على اقت�سادات دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا خال اأزمة كورونا، واأ�سواق الطاقة، 

والإ�ساحات والتحرير القت�سادي.

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
يعتر تعزيز اأن�سطة الحتاد على ال�سعيد الدويل وحتقيق اأكر قدر من التعاون والن�سجام يف مواقف ووجهات نظر اأع�ساء الحتاد يف املحافل 
الدولية اأحد اأهم اأهداف الحتاد التي اأكدت عليها اخلطة ال�سرتاتيجية لاأعوام 2016 - 2020. و�سمن هذا الإطار، فقد مت خال عام 2020 

حتقيق الأن�سطة والفعاليات التالية:

اجتماع املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية ال�سنوي ال� 45:

ال�س��نوي  اجتماعه��م   IOSCO املالي��ة  الأوراق  لهيئ��ات  الدولي��ة  املنظم��ة  اأع�س��اء  عق��د 
اخلام���ض والأربع��ني ع��ن ُبع��د وذلك ب�س��بب ظ��روف جائح��ة كورونا وذلك خ��ال الفرتة 
9 - 18 / 11 / 2020 لبج��ث الق�ساي��ا الت��ي ته��م اأ�س��واق را���ض امل��ال. وناق�س��ت جلن��ة 

Presidents Committee اأعم��ال املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة  الروؤ�س��اء 
IOSCO واملتمثل��ة بالأعم��ال الت��ي تقوم بها جمموعة ال�س��تقرار املايل )FSEG( حيث 

ث��ار اأزم��ة كورون��ا وكذل��ك جلن��ة ال�س��تدامة الت��ي ا�س��تعر�ست تقريره��ا ح��ول �س��بكة التمويل  رك��زت اأعماله��ا الأخ��رية ح��ول الت�س��دي لآ
امل�س��تدام Sustainable Finance Network وخط��ة العم��ل الت��ي �س��رتكز عل��ى ق�ساي��ا الإف�س��اح املتعل��ق بال�س��تدامة مل�سدري الأوراق 
املالي��ة ومدي��رو الأ�س��ول وغريه��ا م��ن الأم��ور املتعلق��ة بحماية امل�س��تثمر. كم��ا بحث��ت اللجن��ة املنبثقة عل��ى جمل���ض اإدارة منظمة الأي�س��كو 
تقري��ر ح��ول �س��لوكيات الأ�س��واق واملخاطر الناجمة عن ال�س��لوكيات ال�س��يئة Misconduct ب�س��بب تداعيات اأزمة كورونا. كما ا�س��تعر�ست 
جلن��ة الروؤ�س��اء اآف��اق املخاط��ر املتعلق��ة بع��ام 2021 وتقاريره��ا املالي��ة وموؤ�س��رات اأداء منظم��ة الأي�س��كو. وبحث��ت جلنة النمو والأ�س��واق 
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النا�س��ئة )GEM( باجتماعه��ا ال�س��نوي ال��ذي عق��د ع��ن ُبعد ب�س��بب ظ��روف جائحة كورون��ا عدد م��ن الق�سايا الت��ي تهم اأع�س��اء اللجنة، 
كم��ا اطل��ع اأع�س��اء اللجن��ة عل��ى التقري��ر ال��ذي �س��در موؤخ��رًا ح��ول تطوي��ر اأ�س��واق را���ض امل��ال النا�س��ئة، الفر���ض والتحدي��ات واحللول، 
وكذل��ك التحلي��ل الأويل املتعل��ق باأثر اأزمة كورونا على الأ�س��واق النا�س��ئة. وناق�س��ت جلنة الأ�س��واق النا�س��ئة امل�س��روع املتعل��ق بالتكنولوجيا 
املالي��ة وا�س��تخدامات م�س��رعات البت��كار Innovation Facilitators. كم��ا ا�س��تعر�ض رئي���ض اللجن��ة نتائج امل�س��ح املتعل��ق باأولويات عمل 
اللجن��ة امل�س��تقبلية يف ح��ني ا�س��تعر�ض اأم��ني ع��ام منظمة الأي�س��كو العمل املتعل��ق بناء القدرات الذاتية الذي يت��م من خال النرتنت حول 

�س��ركات الو�س��اطة واأدوات ال�س��تثمار امل�س��رتك والأ�س��واق النا�س��ئة والبنية التحتية لاأ�س��واق املالية.

كم��ا ناق�س��ت جلن��ة اأفريقي��ا وال�س��رق الأو�س��ط )AMERC( باجتماعه��ا الذي عق��د على هام���ض الجتماع��ات ال�س��نوية للمنظم��ة الدولية 
لهيئ��ات الأوراق املالي��ة IOSCO ع��دد م��ن الق�سايا الت��ي تهم اأع�ساء الحتاد وذل��ك بعد اأن وافقت اللجن��ة على حم�س��ر اجتماعها الذي 
عق��د ع��ن ُبع��د ي��وم 2020/09/30. فق��د بحثت اللجن��ة اأولويات عمله��ا خال الف��رتة املقبلة حيث ق��ررت ت�س��كيل فريقي عم��ل يتعلق الأول 
مبو�س��وع ال�س��تدامة يف ح��ني يتعل��ق الث��اين مبو�س��وع مب��ادرات التكنولوجي��ا املالي��ة ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل التاأكيد عل��ى اأهمي��ة مو�سوع بناء 
الق��درات الذاتي��ة يف املجال��ني املذكوري��ن. وح��ول التط��ورات الإقليمي��ة فق��د مت تق��دمي عر�ض ح��ول مو�س��وع ال�س��تدامة يف القطاع املايل 

وعر���ض اآخ��ر مع��د من مرك��ز كيمرج للتموي��ل البديل ح��ول مب��ادارات التكنولوجيا املالية.

ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء

1(   �سدور قواعد ا�سرت�سادية لاإعارة والنتداب بني اأع�ساء الحتاد:

يف �س��وء مب��ادرة و�س��ع قواع��د ا�سرت�س��ادية لاإع��ارة والنت��داب ب��ني اأع�س��اء الحت��اد به��دف تعزي��ز 
الق��درات للعامل��ني يف هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة والت��ي تاأتي �سم��ن حمور بن��اء القدرات الذاتي��ة للخطة 
ال�س��رتاتيجية لاحت��اد لاأع��وام 2016 - 2020. اأ�س��در احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة قواعد 
ا�سرت�س��ادية لاإع��ارة والنت��داب ب��ني اأع�س��اء الحت��اد بع��د اأن مت املوافق��ة عليه من جمل���ض الحتاد يف 
اجتماع��ه الأخ��ري ال��ذي عقد ع��ن ُبعد ي��وم 2020/06/24، وذلك بعد اإدخ��ال التعديات الت��ي اقرتحها 
اأع�س��اء جمل���ض الحتاد، ومما يذكر ب��اأن القواعد املقرتحة قد ا�س��تندت على بع�ض املمار�س��ات الدولية 
يف ه��ذا املج��ال وخا�س��ة تل��ك املطبقة لدى املنظم��ة الدولية لهيئ��ات الأوراق املالية IOSCO. كما يذكر 
ب��اأن اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن و�سع ه��ذه القواعد يعود اإىل توف��ري و�س��يلة لت�س��هيل التطوير املهن��ي ملوظفي 
الهيئ��ات وال�س��تجابة لحتياج��ات الأع�س��اء عل��ى امل��دى الق�سري وذلك لا�س��تفادة من كف��اءة املعارين 

وتعزي��ز تب��ادل اخلرات واملعرفة ب��ني اأع�ساء الحتاد.

2( تعديل النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي لاحتاد:

الداخلي  والنظام  الأ�سا�سي  النظام  تعديل  على  العربية  املالية  الأوراق  هيئات  احتاد  جمل�ض  وافق 
املتعلقة  واجلوانب  بالحتاد  االع�سوية  بقبول  املتعلقة  اجلوانب  التعديات  �سملت  حيث  لاحتاد، 
ع�سر  الرابع  باجتماعه  الحتاد  جمل�ض  مداولت  اإطار  �سمن  التعديات  هذه  وتاأتي  الحتاد.  مبالية 
اأ�سكال  خمتلف  بقبول  املرتبطة  الجراءات  مراجعة  اإىل  والهادفة   2020/06/24 يوم  عقد  الذي 
هدفت  كما  املراقبني.  اأو  املنت�سبني  اأو  العاملني  بالأع�ساء  يتعلق  ما  يف  �سواء  بالحتاد،  الع�سوية 
موارده  على  الحتاد  اعتماد  زيادة  بهدف  الحتاد  مبالية  املتعلقة  اجلزئية  مراجعة  اإىل  التعديات 
والتدريب  الذاتية  القدرات  بناء  جمالت  يف  وخا�سة  بها،  يقوم  التي  الأن�سطة  عن  الناجمة  الذاتية 

العربية.  املال  باأ�سواق  الأخرى  واجلهات  الحتاد  لأع�ساء 
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3(   اإ�سدار دليل القواعد العامة واملبادئ ال�سرت�سادية:

تنفي��ذًا لتوجيه��ات جمل���ض الحتاد والت��ي ت�سمنتها اخلطة ال�س��رتاتيجية لاحتاد لاأع��وام 2016 - 2020، 
وبالتحدي��د م��ا يتعل��ق منه��ا باأه��داف ومبادرات حم��ور تعزيز التع��اون والتوا�سل ب��ني اأع�ساء الحت��اد واملحور 
اخلا���ض بتعزي��ز الن�س��جام والتق��ارب ب��ني اأنظمة وت�س��ريعات ال��دول الأع�س��اء بالحتاد، مب��ا يف ذلك حتقيق 
الن�س��جام والتق��ارب يف جم��الت الإ�س��دار والإدراج والإف�س��اح والتعامل الداخلي واحلوكم��ة وكذلك الرتقاء 
بامل�س��توى املهن��ي لل�س��ركات املدرج��ة باأ�س��واق الأوراق املالية العربي��ة. و�سمن هذا الإطار، ويف �سوء ا�س��تكمال 
الأعمال املتعلقة بتح�سري القواعد واملبادئ العامة ال�سرت�س��ادية التي ت�سمنتها اخلطة ال�س��رتاتيجية لاحتاد 
وذلك من خال جهود فريق العمل بالتن�سيق والتعاون مع الأمانة العامة لاحتاد، فقد اأ�سدرت الأمانة العامة 
لاحتاد دليل موحد جلميع القواعد واملبادئ العامة التي اأ�سدرها الحتاد وذلك بهدف ت�سهيل عملية الرجوع 
لهذه القواعد واملبادئ ال�سرت�سادية من قبل اأع�ساء الحتاد واجلهات الأخرى املهتمة. علمًا باأن الدليل متوفر 

على املوقع الإلكرتوين لاحتاد.

رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد ع��ام 2020 بتنفي��ذ ع��دد م��ن الرام��ج التدريبي��ة املتخ�س�س��ة مب��ا ين�س��جم م��ع املتطلب��ات والحتياجات 
ت��ي اإع��داد ه��ذه الرام��ج التدريبي��ة �سم��ن اإطار اأه��داف اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لحت��اد هيئات الأوراق  التدريبي��ة لأع�س��اء الحت��اد. وياأ
املالي��ة العربي��ة 2016 - 2020 والت��ي اأقره��ا املجل���ض يف مطلع عام 2016، حيث هدفت اخلط��ة �سمن اإطار حمور بن��اء القدرات الذاتية 
اإىل عق��د جمموع��ة م��ن الرام��ج التدريبي��ة وور���ض العمل وذل��ك للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابية الذاتي��ة وتعزيز كف��اءة وفعالية 
هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��الت. وت�س��تهدف الرام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���ض الك��وادر الب�س��رية العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف 
خمتلف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا�ض للعاملني يف اجلوانب الرقابية والإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات اأ�س��واق را���ض املال. كما ت�س��تهدف 
ي��داع والت�س��وية والتقا���ض و�س��ركات  بع���ض الرام��ج اجله��ات الأخ��رى العامل��ة باأ�س��واق را���ض امل��ال مب��ا يف ذل��ك البور�س��ات ومراك��ز الإ

الو�س��اطة، وال�س��ركات املدرج��ة وامل�س��ارف واملوؤ�س�س��ات املالية وغريها من اجلهات ذات العاقة باأ�س��واق را���ض املال.

ويت��وىل تنفي��ذ الرام��ج التدريبي��ة لاحتاد جمموعة من املوؤ�س�س��ات واملعاهد املتميزة وذات خرات وا�س��عة يف جمالت اأ�س��واق املال، كما 
تلت��زم ه��ذه املوؤ�س�س��ات باأف�سل املعاي��ري امل�س��تخدمة دوليًا يف هذا املجال. 

وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، فق��د قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد بالتع��اون م��ع جمموع��ة م��ن اخل��راء يف خمتل��ف املج��الت لتنفي��ذ برام��ج 
حم��ددة مت ت�سميمه��ا لتلبي��ة متطلب��ات واحتياج��ات الهيئ��ات الرقابي��ة الأع�ساء بالحت��اد بالإ�سافة اإىل اجلهات واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات 
اخلا�سع��ة لرقابته��ا. و�س��ملت الرام��ج التدريبي��ة التي مت تنفيذها خال عام 2020 جمموع��ة من الرامج التدريبية التي توؤهل امل�س��ارك 
فيه��ا م��ن احل�س��ول عل��ى �س��هادة مهني��ة مع��رتف بها دوليًا وذل��ك بعد اجتي��از المتحان��ات املقررة لذل��ك. كما ت�س��م الرام��ج التدريبية 
املقدم��ة ع��دد م��ن الرام��ج مت ت�سميمه��ا وف��ق متطلب��ات واحتياج��ات الأع�س��اء ومين��ح امل�س��ارك يف مث��ل ه��ذه الرامج �س��هادة م�س��اركة 

الحتاد. عن  �سادرة 

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�ض لأه��م الرامج الت��ي مت تنفيذها خال عام 2020:

1( برامج تدريبية - الكويت:

م��ع  بالتع��اون  العام��ة لاحت��اد  الأمان��ة  قام��ت 
هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال بالكوي��ت بتنفي��ذ برناجمني 

تدريبي��ني خ��ال ع��ام 2020 ح��ول تقيي��م خماط��ر الئتمان ل��اأدوات املالية مبوجب املعي��ار الدويل للتقاري��ر املالية IFRS9 وعملي��ات �سناديق 
ال�س��تثمار. وقد �س��ارك يف ه��ذه الرامج عدد من املوظف��ني التابعني لهيئة اأ�س��واق امل��ال الكويتية.
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2( برنامج تدريبي حول امل�ستقات املالية – الأردن :

عق��د احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة بالتع��اون م��ع هيئ��ة الأوراق املالي��ة برنام��ج ح��ول امل�س��تقات 
املالي��ة وذل��ك مبدين��ة َعم��ان خ��ال الف��رتة 04-2020/02/06 بح�سور عدد م��ن امل�س��اركني ميثلون عددًا 
م��ن الهيئ��ات الأع�س��اء بالحتاد وال�س��ركات املدرجة ببور�س��ة َعمان. ويهدف الرنام��ج اإىل التعّرف على 
الأنظمة واملمار�س��ات ال�س��ائدة يف جمالت امل�س��تقات املالية وم�س��تقات ال�سلع الأ�سا�س��ية التي يتم التداول 
فيه��ا وا�س��رتاتيجيات الإ�س��تثمار فيه��ا، وق��د ت�سم��ن الرنام��ج عدد م��ن املح��اور الرئي�س��ية اأهمها مبادئ 
امل�س��تقات خ��ارج البور�س��ة والعق��ود الآجل��ة واخلي��ارات املتداول��ة. اإ�ساف��ة اإىل مب��ادئ املقا�س��ة ومبادئ 
ت��ي عق��د ه��ذا الرنام��ج �سمن اإطار اأه��داف اخلطة ال�س��رتاتيجية  الهام���ض وال�سمان��ات والئتم��ان. وياأ
لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة 2016-2020، حي��ث هدف��ت اخلط��ة �سم��ن حمور بن��اء القدرات 
الذاتي��ة لعق��د جمموع��ة م��ن الرام��ج التدريبي��ة وور���ض العم��ل للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابي��ة 

وتعزي��ز كف��اءة وفعالي��ة هيئات الرقاب��ة يف خمتلف املجالت.

3( برامج تدريبية - ال�سعودية:

قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد بالتع��اون مع هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية بتنفيذ برناجم��ني تدريبيني خال ع��ام 2020 حول حتديات 
التكنولوجي��ا املالي��ة م��ن املنظ��ور الرقاب��ي مقدم��ة يف الأوراق املالي��ة وال�س��تثمار بح�س��ور 75 م�س��ارك ميثل��ون ميثلون عددًا م��ن الهيئات 

الأع�س��اء بالحت��اد واجلهات ذات العاقة ب�س��وق املال يف ال�س��عودية.

4( برنامج تدريبي حول مواجهة اجلرائم املالية – قطر :

عق��دت هيئ��ة قط��ر لاأ�س��واق املالي��ة بالتعاون مع احت��اد هيئات الأوراق املالي��ة العربية، برناجم��ا تدريبيا 
ح��ول "ط��رق ك�س��ف الحتي��ال امل��ايل". وج��اء انعق��اد الرنام��ج �سم��ن فعالي��ات اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي 

.)IOSCO( 2020 ال��ذي تقيم��ه �س��نويا املنظم��ة الدولي��ة لهيئات الأوراق املالية

واأف�س��ل ممار�س��ات  امل��ايل،  التحقي��ق بالحتي��ال  �س��املة ح��ول  تق��دمي نظ��رة  وق��د مت خ��ال الرنام��ج، 
التحقي��ق بالحتي��ال الت��ي تتي��ح ممار�س��ة العديد م��ن التقنيات يف جم��ال التخطي��ط للتحقيق، اإ�سافة اإىل 
احل�س��ول عل��ى الأدلة، ال�س��تجواب الفعال، حتلي��ل البيانات، وكتابة تقاري��ر التحقيق، وعاقته املبا�س��رة 
ث��ره عل��ى ج��ودة تقاري��ر ال�س��تباه ب�س��اأن غ�س��ل الأم��وال  كركي��زة اأ�سا�س��ية يف مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال، واأ

الإرهاب. ومتويل 
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وتن��اول حمت��وى الرنام��ج التدريب��ي، خم�س��ة حم��اور رئي�س��ية �س��ملت و�س��ع خط��ة للتحقي��ق بالحتي��ال، وحتدي��د وجم��ع الأدل��ة، وتقني��ات 
ال�س��تجواب يف املقاب��ات، وتطبي��ق الإج��راءات التحليلي��ة، والكتاب��ة الفعالة لتقري��ر التحقيق.

وق��د ا�س��تهدف الرنام��ج التدريب��ي، املهني��ني والعامل��ني يف جم��ال اخلدم��ات املالية مبا يف ذل��ك موظف��ي اللتزام وم�س��وؤويل الإباغ عن 
غ�س��ل الأم��وال، والعامل��ني يف اجله��ات التنظيمي��ة واإنف��اذ القانون والتج��ارة، والعامل��ني يف موؤ�س�س��ات التنمية ومنظم��ات املجتمع املدين.

5(  برامج تدريبية  - الإمارات:

م��ع  بالتع��اون  لاحت��اد  العام��ة  الأمان��ة  قام��ت 
 )21( بتنفي��ذ  وال�س��لع  املالي��ة  الأوراق  هيئ��ة 
برنام��ج تدريبي خال عام 2020. حيث �س��ملت 

ه��ذه الرام��ج كل م��ن مقدم��ة يف الأوراق املالي��ة وال�س��تثمار، جمموع��ة فري��ق العم��ل امل��ايل، تقيي��م وتو�سي��ات جمموع��ة فري��ق العم��ل 
امل��ايل لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، الأوراق املالية، اللتزام امل��ايل العاملي، دور ال��ذكاء ال�سطناع��ي والهوية الرقمي��ة يف مكافحة 
اجلرائ��م املالي��ة، املخاط��ر الت�س��غيلية، اأخاقي��ات العم��ل وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة، مكافح��ة اجلرائ��م ال�س��يرانية يف اخلدم��ات املالي��ة، 
املخاط��ر يف اخلدم��ات املالي��ة، المتث��ال، مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال وجرائ��م املالي��ة، الإمتث��ال يف اأ�س��واق امل��ال، اإدارة الأمن ال�س��يراين، 
مكافح��ة اجلرائ��م املالي��ة، املخاط��ر يف اخلدمات املالي��ة، تقييم خماط��ر الئتمان لاأدوات املالية مبوج��ب املعيار ال��دويل للتقارير املالية 

)IFRS9(، ال�س��هادة الدولي��ة يف اإدارة الرثوات وال�س��تثمار.

6(اخلطة التدريبية لعام 2020:

عل��ى الرغ��م م��ن الظروف ال�س��تثنائية التي �س��هدها ه��ذا العام ب�س��بب تداعيات اأزمة كورونا "COVID-19"، فقد متكن��ت الأمانة العامة 
لاحت��اد م��ن تنفي��ذ خطته��ا التدريبي��ة وعق��د جمموع��ة م��ن الرام��ج التدريبي��ة املتخ�س�سة خ��ال العام احل��ايل 2020 مبا ين�س��جم مع 
ث��ريات جائحة  املتطلب��ات والحتياج��ات التدريبي��ة والرقابي��ة واملهني��ة الت��ي ته��م اأع�س��اء الحت��اد وامل�س��تجدات الناجمة عن ا�س��تمرار تاأ
كورون��ا، حي��ث مت تنفي��ذ اأغل��ب الرام��ج التدريبي��ة من خال ا�س��تخدام و�س��ائل الت�س��ال املرئ��ي "Online Virtual Training". و�سمن 

ه��ذا الإط��ار وا�س��تكماًل جله��ود الحتاد يف جمال بن��اء القدرات الذاتية، اأرج��و بيان ما يلي:

التدريبي��ة املرتبط��ة بالمتث��ال  2020 ع��دًدا م��ن الحتياج��ات  الت��ي مت تنفيذه��ا خ��ال ع��ام  التدريبي��ة  1. غط��ت الرام��ج 
وحوكم��ة ال�س��ركات واإدارة املخاط��ر ومواجه��ة اجلرائ��م املالي��ة، وط��رق ك�س��ف الحتي��ال امل��ايل، وتقيي��م خماط��ر الئتم��ان 
ل��اأدوات املالي��ة، والرقاب��ة عل��ى التقاري��ر املالي��ة ال�س��ادرة وف��ق املعاي��ري الدولي��ة، والتكنولوجي��ا املالي��ة ومكافح��ة اجلرائم 
ال�س��يرانية يف اخلدم��ات املالي��ة، وحتدي��ات التكنولوجي��ا املالية م��ن املنظور الرقابي، واإدارة الأمن ال�س��يراين، ودور الذكاء 
ال�سطناع��ي والهوي��ة الرقمي��ة يف مكافح��ة اجلرائ��م املالي��ة، واأخاقي��ات العم��ل وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة. كم��ا مت عق��د ع��دد 
م��ن الرام��ج املوؤهل��ة للح�س��ول على �س��هادة معتمدة م��ن املعهد املعتمد ل��اأوراق املالية وال�س��تثمار )CISI( حول املخاطر يف 
اخلدم��ات املالي��ة، ومواجه��ة اجلرائم املالي��ة، وال�س��هادة الدولية يف اإدارة الرثوات وال�س��تثمار، وامل�س��تقات املالية، والأوراق 

املالي��ة، واللت��زام املايل العامل��ي، واملخاطر الت�س��غيلية.

2. قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد، ويف �س��وء التط��ورات الدولي��ة عل��ى خمتل��ف الأ�سع��دة الرقابي��ة والتكنولوجي��ة ومتطلبات 
اأع�س��اء الحت��اد، بت�سمي��م ع��دد م��ن الرام��ج التدريبي��ة اجلدي��دة ليت��م تنفيذه��ا خ��ال ع��ام 2021، وذل��ك بالإ�ساف��ة اإىل 
الرام��ج ال�س��ابقة، حي��ث بل��غ ع��دد الرام��ج اجلدي��دة الت��ي مت اإ�سافته��ا نح��و )29( برناجم��ًا لي�سب��ح ع��دد الرام��ج الكلية 
مبوج��ب اخلط��ة التدريبي��ة يزي��د عل��ى )90( برناجمًا، حيث غطت ه��ذه الرامج جمالت حوكم��ة البيانات، والط��رق الكمية، 
وحتلي��ل ال�س��ندات / الأوراق املالي��ة ذات العائ��د الثاب��ت، وتقيي��م وخماط��ر ال�س��ندات / الأوراق املالي��ة ذات العائ��د الثاب��ت، 



97 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية96 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

وتقيي��م الأ�س��هم، وق��رارات الإدارة املالي��ة، وهي��كل ال�س��وق وتقيي��م الأوراق املالي��ة. كم��ا �س��ملت اأي�س��ا الت�سني��ف الئتم��اين، 
واإدارة الدي��ن الع��ام واملخاط��ر ال�س��يادية، وحل��ول التح��وط )املعاي��ري IAS39 وIFRS9( واملعاي��ري الدولي��ة لإع��داد التقارير 
املالي��ة )IFRS(. كم��ا ت�سمن��ت برام��ج ح��ول المتثال واجلرائ��م املالية يف ع��امل العملة امل�س��فرة، واجلرائ��م املالية والأ�سول 
الذات��ي  املخاط��ر  تقيي��م  تنظي��م  ومتطلب��ات   ،)ISO37001( مب��ادئ  ح�س��ب  الر�س��وة  مكافح��ة  اإدارة  واأنظم��ة  امل�س��فرة، 
 ،)ISO19600( ملكافح��ة غ�س��ل الأم��وال، ومه��ارات التق�س��ي يف الحتي��ال والتحقي��ق، واأنظم��ة اإدارة المتثال ح�س��ب مبادئ
والمتث��ال ومكافح��ة غ�س��ل الأم��وال واجلرائ��م املالي��ة، وم�سفوف��ة املخاطر اخلا�س��ة بالعمي��ل، واإدارة املخاطر ح�س��ب مبادئ 
)ISO31000(، وتقيي��م وحتلي��ل خماط��ر �سناديق ال�س��تثمار، واإدارة ال��رثوات، وتداول واإدارة املحاف��ظ، واأخاقيات العمل 

الجتماعية. وامل�س��وؤولية 

3. ت�سمن��ت اخلط��ة التدريبي��ة ع��دًدا م��ن الرام��ج التدريبي��ة الت��ي توؤه��ل امل�س��اركني فيه��ا للح�س��ول عل��ى �س��هادات مهني��ة 
معتم��دة دولي��ًا وه��ي اإدارة املخاط��ر الت�س��غيلية يف املوؤ�س�س��ات املالي��ة، والأ�س���ض التقني��ة لتموي��ل ال�س��ركات، وال�س��هادة املهني��ة 
يف احلوكم��ة واملخاط��ر والمتث��ال، و�س��هادة معه��د ا�س��تمرارية الأعم��ال )CBCI(، و�س��هادة معاي��ري التقاري��ر املالي��ة الدولية 
)CertIFR(. ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل الرامج التدريبي��ة التي توؤهل امل�س��اركني للح�سول على �س��هادات مهني��ة معتمدة من املعهد 

.)CISI(املعتم��د لاأوراق املالية وال�س��تثمار

4. تعق��د معظ��م الرام��ج التدريبي��ة باللغ��ة العربي��ة م��ع ا�س��تخدام اللغ��ة الإجنليزية يف بع�ض احل��الت وخا�س��ة امل�سطلحات، 
ن��ه ميك��ن عق��د معظ��م الرام��ج التدريبي��ة املقرتح��ة باللغتني  كم��ا مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الرام��ج باللغ��ة الإجنليزي��ة. علم��ًا باأ

العربي��ة والإجنليزي��ة وذل��ك ح�س��ب رغبة اأع�ساء الحت��اد، وكما هو مب��ني بتفا�سي��ل الرامج املرفقة.

5. قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد بالتع��اون م��ع ع��دد م��ن اجله��ات التدريبي��ة املتخ�س�س��ة واخل��راء املتخ�س�سني من ذوي 
الكف��اءة العالي��ة لتنفي��ذ ه��ذه الرام��ج وف��ق اأف�س��ل املعاي��ري الدولي��ة املطبق��ة. كم��ا مت التاأكي��د ب��اأن امل�س��اركة بع��دد م��ن هذه 
الرام��ج املقدم��ة متن��ح املت��درب فر�س��ة التقدم لمتحان��ات مقررة بحي��ث يح�سل املتدرب عن��د اجتياز ه��ذه المتحانات على 

�س��هادات مهني��ة معتم��دة م��ن املراكز الدولي��ة املتخ�س�س��ة ح�س��ب التفا�سيل املبين��ة يف كل برنامج.

6. عن��د انعق��اد الرنام��ج التدريب��ي ح�سوريًا، ميك��ن للهيئة الراغبة بامل�س��اركة عقد الرنام��ج التدريبي مبقره��ا، حيث تتوىل 
الهيئ��ة ا�س��ت�سافة الرنام��ج وتق��دمي الت�س��هيات اللوج�س��تية وغريه��ا املطلوبة. كم��ا ميكن عقد الرامج خارج مق��ر الهيئة، يف 
ح��ال ع��دم توف��ر اإمكانية عق��د الرامج لديها، وذل��ك بالتن�س��يق والتعاون ما ب��ني الأمانة العام��ة والهيئة الراغبة بامل�س��اركة.

7. تت��وىل الهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة دع��وة خمتل��ف اجله��ات املحلي��ة للم�س��اركة بالرنامج التدريب��ي الذي يت��م اختياره، على 
اأن تت��م اإج��راءات الت�س��جيل وت�س��ديد الر�س��وم مبا�س��رة ما بني اجلهة امل�س��اركة باإر�س��ال متدرب��ني من طرفها والأمان��ة العامة 

لاحت��اد وذلك وف��ق النم��اذج والتفا�سيل املبين��ة يف كل برنامج.

8. ميك��ن للهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة اختي��ار اأك��رث م��ن برنام��ج تدريب��ي، عل��ى اأن يت��م التن�س��يق مع الأمان��ة العام��ة لعقد هذه 
الرام��ج يف الأوق��ات الت��ي تنا�س��ب املتدرب��ني وخمتل��ف اجله��ات امل�س��اركة بالرنامج. كم��ا ميك��ن للهيئة امل�س��اركة يف الرامج 

التدريبي��ة دع��وة اأع�س��اء الحت��اد اأو اأي جهات خارجية اأخ��رى وذلك بالتن�س��يق مع الأمان��ة العامة لاحتاد.

ث��ري تف�س��ي فايرو���ض كورون��ا "COVID-19" �س��يتم  9. يف ظ��ل الظ��روف احلالي��ة ال�س��تثنائية الت��ي ي�س��هدها الع��امل ب�س��بب تاأ
 ،"Online Training" تنفي��ذ الرام��ج التدريبي��ة املق��ررة �سم��ن اخلط��ة التدريبي��ة للع��ام 2021 من خ��ال التدريب ع��ن ُبعد
اأو م��ن خ��ال التدري��ب احل�سوري يف حال �س��محت الظروف ال�سحي��ة الدولية ومبا ي�سمن �س��امة جميع امل�س��اركني بالرامج 

لتدريبية. ا

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�ض لأه��م الرام��ج التدريبي��ة الت��ي �س��ملتها اخلط��ة التدريبية لاحت��اد لعام 2021. حي��ث تبني اجل��داول التالية اأهم 
الرام��ج التدريبي��ة الت��ي توؤهل امل�س��اركني به��ا للح�سول على �س��هادة مهني��ة معتمدة دوليًا.
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جدول رقم )1(
)*( )CISI( الرامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركني فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة من املعهد املعتمد لاأوراق املالية وال�ستثمار

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

اأ�سا�سيات اخلدمات املالية1
Fundamentals of Financial Services 3العربية / اإلنجليزية

الأوراق املالية العاملية2
Global Securities 3العربية / اإلنجليزية

املخاطر يف اخلدمات املالية3
Risk in Financial Services 3العربية / اإلنجليزية

التمويل الإ�سامي )م�ستوى متقدم( 4
Islamic Finance4العربية / اإلنجليزية

مواجهة اجلرائم املالية5
Combating Financial Crimes 2العربية / اإلنجليزية

اللتزام املايل العاملي6
Global Financial Compliance 2العربية / اإلنجليزية

ال�سهادة الدولية يف اإدارة الرثوات وال�ستثمار7
International Certificate in Wealth and Investment Management3العربية / اإلنجليزية

امل�ستقات املالية8
Derivatives 3العربية / اإلنجليزية

املخاطر الت�سغيلية9
Operational Risk 2العربية / اإلنجليزية

مقدمة يف الأوراق املالية وال�ستثمار10
Introduction to Securities & Investment International

اإلنجليزية3

اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف املوؤ�س�سات املالية11
Managing Operational Risk in Financial Institution3اإلنجليزية

الأ�س�ض التقنية لتمويل ال�سركات12
Corporate Finance Technical Foundations2اإلنجليزية

)*(  يوؤهل امل�ساركون بهذه الرامج التدريبية للح�سول على �سهادة معتمدة من املعهد املعتمد لاأوراق املالية وال�ستثمار، حيث ميكن للم�سارك التقدم لامتحان املعتمد واحل�سول على 

ال�سهادة املهنية املذكورة. ويف جميع الأحوال �سيح�سل جميع امل�ساركني على �سهادة م�ساركة �سادرة عن احتاد هيئات الأوراق املالية العربية واجلهات الأخرى امل�ساركة برتتيب الرنامج.

جدول رقم )2(
الرامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركني فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة دوليًا)1(

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

1
ال�سهادة املهنية يف احلوكمة، املخاطر والإمتثال (2)

GRC Professional (GRCP) Certification4العربية / اإلنجليزية

2
�سهادة معهد ا�ستمرارية الأعمال(3)

Certificate of the Business Continuity Institute (CBCI)5اإلنجليزية 

3
�سهادة معايري التقارير املالية الدولية (4)

Certificate in International Financial Reporting Standards- CertIFR5العربية / اإلنجليزية

)1( يوؤهل امل�س��اركون بهذه الرامج التدريبية للح�سول على �س��هادة معتمدة من اجلهة ذات العاقة، حيث ميكن للم�س��ارك التقدم لامتحان املعتمد واحل�سول على ال�س��هادة املهنية 
املذكورة. ويف جميع الأحوال �سيح�سل جميع امل�ساركني على �سهادة م�ساركة �سادرة عن احتاد هيئات الأوراق املالية العربية واجلهات الأخرى امل�ساركة برتتيب الرنامج.

)2( يوؤهل امل�ساركون بهذه الرامج التدريبية للح�سول على �سهادة معتمدة من جمموعة Open Compliance and Ethics Group، حيث ميكن للم�سارك التقدم لامتحان املعتمد 
واحل�سول على ال�سهادة املهنية املذكورة

)3( يوؤه��ل امل�س��اركون به��ذه الرام��ج التدريبية للح�سول على �س��هادة معتمدة م��ن معه��د The Business Continuity Institute، حيث ميكن للم�س��ارك التق��دم لامتحان املعتمد 
واحل�سول على ال�سهادة املهنية املذكورة

 ،The Association of Chartered Certified Accountants 4( يوؤهل امل�ساركون بهذه الرامج التدريبية للح�سول على �سهادة معتمدة من جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين(
حيث ميكن للم�سارك التقدم لامتحان املعتمد واحل�سول على ال�سهادة املهنية املذكورة
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وبالإ�ساف��ة اإىل الرام��ج التدريبي��ة املهني��ة املتخ�س�س��ة الت��ي توؤه��ل امل�س��اركني به��ا للح�سول عل��ى �س��هادة مهنية معرتف به��ا دوليًا، فقد 
قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد وبالتع��اون م��ع اأع�ساء الحت��اد وبال�س��تناد اإىل نتائج ال�س��تبيانات الت��ي مت اإجراوؤه��ا لتحدي��د املتطلبات 
التدريبي��ة لاأع�س��اء ويف �س��وء التط��ورات وامل�س��تجدات الدولي��ة يف جم��ال اأ�س��واق امل��ال، بت�سمي��م ع��دد م��ن الرام��ج التدريبي��ة لتلبي��ة 
امل��ال وتزوي��د  باأ�س��واق  املت�س��ارعة واحلديث��ة  التط��ورات  اأهمي��ة تغطي��ة  وق��د راع��ت ه��ذه الرام��ج  املذك��ورة،  املتطلب��ات والحتياج��ات 
امل�س��اركني فيه��ا بامله��ارات واخل��رات العلمي��ة واملهني��ة املطلوب��ة يف كل جم��ال م��ن ه��ذه املج��الت. وفيم��ا يلي ا�س��تعرا�ض لأه��م الرامج 

التدريبي��ة املعتمدة يف هذا ال�س��اأن.

جدول رقم )3(
الرامج التدريبية امل�سممة لتلبية املتطلبات التدريبية لأ�سواق را�ض املال العربية

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

الإجنليزية3اأ�سا�سيات القت�ساد والأ�سواق املالية1

العربية / الإجنليزية2التطورات والجتاهات احلديثة باأ�سواق را�ض املال العاملية**2

الإجنليزية1حتديات التكنولوجيا املالية )FinTech( من املنظور الرقابي لأ�سواق را�ض املال3

الإجنليزية3التكنولوجيا املالية وتطبيق البلوكت�ساين4

العربية / الإجنليزية2التكنولوجيا املالية من املنظور الرقابي5

الإجنليزية2التحول الرقمي6

العربية / الإجنليزية2الوعي الرقمي7

الإجنليزية2الأمن الإلكرتوين والمتثال8

الإجنليزية2اإدارة اأمن املعلومات9

الإجنليزية1حوكمة البيانات10

العربية / الإجنليزية2الذكاء ال�سطناعي وادارة الأمن اللكرتوين / ال�سيراين11

العربية / الإجنليزية2تعزيز الدور الرقابي لهيئات الأوراق املالية12

الإجنليزية3اإدارة املخاطر من قبل الهيئات الرقابية13

العربية / الإجنليزية3اإدارة املخاطر يف اخلدمات املالية14

15)IFRS9( الإجنليزية2تقييم خماطر الئتمان لاأدوات املالية مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية

العربية / الإجنليزية4التحليل الفني والأ�سا�سي16

العربية / الإجنليزية3التحليل الفني املهني17

الإجنليزية3الطرق الكمية18

الإجنليزية2حتليل ال�سندات / الأوراق املالية ذات العائد الثابت19
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

الإجنليزية3ال�سندات / الأوراق املالية ذات العائد الثابت: التقييم واملخاطر20

الإجنليزية2تقييم الأ�سهم21

الإجنليزية1اأ�سواق الأ�سهم22

الإجنليزية2قرارات الإدارة املالية23

الإجنليزية3هيكل ال�سوق وتقييم الأوراق املالية24

العربية3ال�سكوك الإ�سامية25

العربية 4التمويل الإ�سامي )املعايري ال�سرعية والرقابة واملتابعة ال�سرعية، احلوكمة(26

العربية2التحكيم وحل املنازعات باأ�سواق املال27

العربية2طرق ك�سف الحتيال املايل28

العربية / الإجنليزية2اكت�ساف وماحقة اجلرائم املالية يف اأ�سواق املال29

الإجنليزية3تطوير �سيا�سة فعالة ملنع الحتيال والغ�ض30

العربية / الإجنليزية4الرقابة والتنظيم، مكافحة غ�سل الموال والمتثال31

الإجنليزية2املحا�سبة العدلية ومكافحة الحتيال32

الإجنليزية2الت�سنيف الئتماين33

الإجنليزية2اإدارة الدين العام واملخاطر ال�سيادية34

35)IFRS 9 و  IAS39 الإجنليزية2حلول التحوط )املعايري

تاأثري جائحة كورونا على البيانات املالية ال�سادرة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير 36
الإجنليزية3املالية 

37)IFRS( العربية / الإجنليزية2الرقابة على التقارير املالية ال�سادرة وفق املعايري الدولية

العربية / الإجنليزية2المتثال واجلرائم املالية يف عامل العملة امل�سفرة38

الإجنليزية2اجلرائم املالية والأ�سول امل�سفرة39

40ISO 37001 الإجنليزية2اأنظمة اإدارة مكافحة الر�سوة ح�سب مبادئ

العربية / الإجنليزية2مكافحة الر�سوة والف�ساد41

الإجنليزية2مكافحة غ�سل الموال42

الإجنليزية2متطلبات تنظيم تقييم املخاطر الذاتي ملكافحة غ�سل الأموال43

الإجنليزية2مهارات التق�سي يف الحتيال والتحقيق44
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية / الإجنليزية2الغ�ض/ الحتيال واخاقيات العمل45

العربية / الإجنليزية3المتثال يف الأ�سواق املالية46

47ISO 19600 الإجنليزية2اأنظمة اإدارة المتثال ح�سب مبادئ

الإجنليزية3المتثال ومكافحة غ�سل الأموال واجلرائم املالية48

الإجنليزية3تقييم املتطلبات الرقابية للحوكمة49

الإجنليزية2الرقابة والإنفاذ حلوكمة ال�سركات50

العربية / الإجنليزية2احلوكمة يف اأ�سواق املال51

العربية / الإجنليزية3حوكمة ال�سركات وامل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات يف ال�سواق املالية52

العربية / الإجنليزية3المتثال، حوكمة ال�سركات، واإدارة املخاطر53

الإجنليزية3حوكمة ال�سركات : التنفيذ والقيا�ض الفعال54

الإجنليزية2م�سفوفة املخاطر اخلا�سة بالعميل - نهج قائم على املخاطر55

56ISO 31000 الإجنليزية2اإدارة املخاطر ح�سب مبادئ

العربية / الإجنليزية2املقا�سة والت�سوية والإيداع57

الإجنليزية2تقييم فعالية ال�ستثمار58

العربية / الإجنليزية3ال�ستثمار يف �سناديق ال�ستثمار اجلماعي59

الإجنليزية3تقييم وحتليل خماطر �سناديق ال�ستثمار60

الإجنليزية3اإدارة الرثوات61

الإجنليزية3تداول الأ�سهم واإدارة املحافظ62

الإجنليزية2الندماج وال�ستحواذ63

العربية / الإجنليزية3اإدارة املحافظ والأ�سول64

الإجنليزية2اأخاقيات العمل وامل�سوؤولية الجتماعية65

الإجنليزية2اإدارة عاقات امل�ستثمر**66

العربية / الإجنليزية2الذكاء العاطفي67

العربية / الإجنليزية2القيادة68

العربية / الإجنليزية2املراأة القائدة69
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية3الذكاء الوجداين للقادة70

العربية2اإدارة �سغوط العمل71

العربية2اإدارة الإجهاد يف مكان العمل72

العربية2مهارات العر�ض والتقدمي والتاأثري على اجلمهور73

العربية3مهارات الت�سال والتوا�سل وبناء وقيادة فرق العمل74

خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمرين
�سم��ن حم��ور تعلي��م وتوعي��ة امل�ستثمر،�س��اركت الأمانة العامة لحت��اد هيئات الأوراق املالية العربية يف اع��داد دليل مل�سطلح��ات التقنيات 
املالي��ة احلديث��ة ال��ذي اأ�سدرت��ه اللجنة الإقليمي��ة للتقنيات املالي��ة احلديثة، التي اأطلقها �سن��دوق النقد العربي، والتي ت�س��م يف ع�سويتها 
الأمان��ة العام��ة لاحت��اد، حي��ث يحت��وي الدلي��ل على )13( ف�س��ًا تغطي كاف��ة م�سطلح��ات التقنيات املالي��ة احلديثة، اإ�ساف��ة اإىل ف�سل 

العامة. امل�سطلحات  ح��ول 

ويه��دف الدلي��ل املع��د بثاث لغات، العربية والإنكليزية والفرن�س��ية، اإىل اأن يك��ون بوابة للتعرف عل��ى امل�سطلحات امل�س��تخدمة يف خُمتلف 
جوان��ب التقني��ات املالي��ة احلديثة، �س��واًء من حيث مناذج الأعمال والأن�س��طة، اأو التقنيات املُ�س��تخدمة، اأو ال�سيا�س��ات والأط��ر التنظيمية 
ل��ة، وتقنية قواع��د البيانات املت�سل�س��لة،  والرقابي��ة، اأو حت��ى الأط��ر املوؤ�س�س��ية، م��ن خال ف�سول ا�س��تملت: ال��ذكاء ال�سطناع��ي وتعلم الآ
واحلو�س��بة ال�س��حابية، والت�س���فري، واأم��ن الف�س��اء الإلك��رتوين، وحم���اية البي���انات، والهوي��ة الرقمي��ة، وتقنية ال�س���جات الام�ركزي���ة ، 
وم�سطلح��ات ع���امة )متداخل��ة يف ال�سناع��ة(، والتاأم��ني با�س��تخدام التقني��ات احلديث��ة، والعملي��ات امل�سرفي��ة املفتوحة، وامل�دفوع���ات، 

والرتميز.. الذكية،  والعق��ود 

سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة العربية والدولية
:AMERC 1(  الجتماع ال�سنوي ال� 44 للجنة

عق��دت اللجن��ة الإقليمي��ة لأفريقيا وال�س��رق 
منظم��ة  م��ن  املنبثق��ة   AMERC الأو�س��ط 
الراب��ع  ال�س��نوي  اجتماعه��ا   IOSCO ال��� 
والأربع��ني مبدينة الدوحة، قطر، وذلك يوم 
29 / 01 / 2020 مب�س��اركة هيئ��ات الأوراق 

والأم��ني  اللجن��ة  واأع�س��اء  العربي��ة  املالي��ة 
م�س��اركة  وكذل��ك  الأي�س��كو  ملنظم��ة  الع��ام 
الأم��ني الع��ام لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة. وناف�س��ت اللجن��ة اأه��م التحدي��ات الت��ي تواج��ه اأ�س��واق املنطق��ة و�س��بل مواجهته��ا 
وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا بتط��ورات التكنولوجي��ا املالي��ة وتقلبات الأ�س��واق املالية. كم��ا ناق�س��ت اللجنة عدد م��ن الق�سايا التي تهم اأ�س��واق 
را���ض امل��ال مبنطق��ة اأفريقيا وال�س��رق الأو�س��ط مبا يف ذلك ق�سايا الإدراج وال�س��يولة و�س��بل تعزيزها ودور هيئ��ات الرقابة يف هذا املجال 
مب��ا يف ذل��ك دور هيئ��ات الرقاب��ة يف جمالت توف��ري البيئة املنا�س��بة بتحوي��ل ال�س��ركات العائلية ل�س��ركات م�س��اهمة عامة وق�ساي��ا التعليم 
والتوعي��ة وال�س��مول امل��ايل. وعق��دت هيئ��ة قط��ر موؤمتره��ا ال�س��نوي الثالث ي��وم 30 / 01 / 2020 مب�س��اركة عدد من اخل��راء واملخت�سني 
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وامل�س��وؤولني، حي��ث ت�سم��ن املوؤمت��ر )5( جل�س��ات عم��ل متخ�س�س��ة يف جم��الت القواع��د التنظيمي��ة الذكي��ة لابت��كار وخماط��ر الأ�س��ول 
امل�س��فرة والتحدي��ات الرقابي��ة وكيفي��ة تعزيز الإدراج وال�س��يولة يف اأ�س��واق را���ض املال والدور الجتماعي لأ�س��واق را���ض املال يف ال�س��مول 
امل��ايل وال�س��تدامة واأ�س��اليب حماي��ة حق��وق الأقلي��ة. و�سم��ن هذا الإطار، ا�س��تعر�ض الأم��ني العام لحتاد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية 
التط��ورات الت��ي �س��هدتها الأ�س��واق املالية العربية يف خمتل��ف املجالت وما مت حتقيقه على م�س��توى الحتاد يف جمالت التعاون والتن�س��يق 

وحتقي��ق اأك��ر ق��در من الن�س��جام يف القواعد والت�س��ريعات التي حتكم الأ�س��واق املالي��ة العربية.

:)FEAS( مرور 25 عام على تاأ�سي�ض احتاد البور�سات الأوروبية والآ�سيوية )2

احتف��ل احت��اد البور�س��ات الأوروبي��ة والآ�س��يوية )FEAS( مبنا�س��بة م��رور )25( ع��ام عل��ى تاأ�سي�س��ه حي��ث 
�س��ارك يف ه��ذا الحتف��ال ال��ذي مت ع��ن ُبع��د اأع�س��اء الحت��اد وع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات املالي��ة ذات العاق��ة، 
كم��ا �س��ارك الأم��ني الع��ام لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة به��ذا الحتف��ال. ومم��ا يذك��ر ب��اأن احتاد 
البور�س��ات الأوروبي��ة والآ�س��يوية ق��د تاأ�س���ض ع��ام 1995 وي�س��م يف ع�سويت��ه )37( ع�س��وًا م��ن دول اأوروب��ا 
واآ�س��يا وال�س��رق الأو�س��ط ويه��دف اإىل تعزي��ز التعاون ما ب��ني البور�س��ات الأع�ساء بالحتاد. ه��ذا وقد اأطلق 
الحت��اد به��ذه املنا�س��بة موقعه الإلكرتوين اجلديد ال��ذي ي�سم معلومات ح��ول البور�سات الأع�ساء بالحتاد.

3(    حلقة نقا�سية حول الإف�ساح وال�سفافية:

اأفريقي��ا  و�س��مال  الأو�س��ط  ال�س��رق  ل��دول  احلوكم��ة  مناق�س��ات جمموع��ة  اإط��ار  �سم��ن 
MENA ومنظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة OECD، فق��د مت عق��د حلق��ة نقا�س��ية 

بالإ�ساف��ة  بتنظيمه��ا  ق��ام   Covid-19 زم��ن  وال�س��فافية يف  الإف�س��اح  webinar ح��ول 

اإىل منظم��ة ال��� OECD كل م��ن موؤ�س�س��ة حوكم��ة واجلامع��ة الأمريكي��ة يف بريوت. وقد 
ناق�س��ت احللق��ة العدي��د م��ن التحديات التي جنمت عن ا�س��تمرار اأزمة Covid-19 على اأ�س��واق را���ض املال م��ع التاأكيد عل��ى اأهمية تعزيز 
ث��ار الأزم��ة احلالية على ل�س��ركات وكذل��ك التاأثريات امل�س��تقبلية. وقد �س��ارك يف احللقة  حماي��ة امل�س��تثمرين وتوف��ري املعلوم��ات املتعلق��ة باآ

النقا�س��ية ع��دد م��ن اخل��راء واملخت�سني، كما �س��اركت الأمانة العام��ة لاحتاد ممثل��ه بالأمني العام باأعم��ال هذه احللقة.

4( ملتقى حول اأثر اأزمة فريو�ض كورونا على التمويل الإ�سامي:

 )AAOIFI( الإ�س��امية  املالي��ة  للموؤ�س�س��ات  واملراجع��ة  املحا�س��بة  هيئ��ة  عق��دت 
ث��ر اأزم��ة فريو���ض كورون��ا )COVID-19( عل��ى التمويل الإ�س��امي  ملتق��ى ح��ول اأ
حي��ث �س��اركت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد ممثل��ة بالأم��ني الع��ام به��ذا امللتقى الذي 
ث��ار التي جنم��ت عن تف�س��ي فريو���ض كورونا على  عق��د ع��ن بع��د. ناق���ض امللتقى الآ

القت�س��ادات العاملي��ة ب�س��كل ع��ام وعل��ى التموي��ل الإ�س��امي ب�س��كل خا���ض، حي��ث اأك��د امللتق��ى عل��ى اأهمية اإع��ادة تقيي��م فر���ض التمويل 
الإ�س��امي بتق��دمي احل��ل لاأزم��ة القت�سادية خال الأزم��ة احلالية وبعدها. كما ناق���ض امللتق��ى دور التكنولوجيا املالي��ة )( بتقدمي حلول 

للتعام��ل م��ع الأزم��ة احلالي��ة. هذا وقد �س��ارك بامللتق��ى عدد من اخل��راء واملخت�سني يف جمال التمويل الإ�س��امي.

5(  عر�ض لآفاق التطورات القت�سادية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا:

عر���ض �سن��دوق النق��د ال��دويل تقري��ره ح��ول اآف��اق التط��ورات القت�سادية ملنطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال 
اأفريقي��ا )MENA( وذل��ك يف احللق��ة النقا�س��ية الفرتا�سي��ة الت��ي نظمه��ا بالتع��اون م��ع مرك��ز دب��ي امل��ايل 
ت��ي تقرير �سن��دوق النقد  العامل��ي )DIFC(. و�س��اركت به��ا الأمان��ة العامة لاحتاد ممثل��ة بالأمني العام. وياأ
ث��ر دول منطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا ب�س��كل كبري باآثار تف�س��ي فريو���ض كورونا  ال��دويل يف ظ��ل تاأ
COVID-19 والنخفا���ض احل��اد باأ�س��عار النف��ط ف�سًا ع��ن الآثار ال�س��لبية الكب��رية على الأو�س��اع ال�سحية 

باملنطق��ة. وي�س��ري التقري��ر اإىل اأن ه��ذه الأو�س��اع �س��وف تفاقم امل�س��اكل التي تع��اين منها ع��دة دول باملنطقة 
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وخا�س��ة م�س��كلة البطال��ة. ه��ذا وقد ناق�س��ت احللقة الإج��راءات التي اتخذتها املوؤ�س�س��ات الدولي��ة وخا�سة �سندوق النق��د الدويل والبنك 
ال��دويل يف جم��ال دع��م ال��دول املت�س��ررة م��ن ه��ذه الأزم��ة بالإ�ساف��ة اإىل الإج��راءات الحرتازي��ة الت��ي اتخذته��ا دول املنطق��ة. واأك��د 

ث��ار ال�س��لبية الناجمة عن هذه الأزمة. امل�س��اركون عل��ى اأهمي��ة التع��اون امل�س��رتك ب��ني خمتلف اجلهات ذات العاق��ة لحتواء الآ

6( اجتماع ت�ساوري ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية:

افرتا�سي��ًا  ا�س��تثنائيًا  اجتماع��ًا  العربي��ة  النق��د  وموؤ�س�س��ات  املركزي��ة  امل�س��ارف  حمافظ��ي  جمل���ض  عق��د 
للت�س��اول ح��ول التداعي��ات القت�سادي��ة واملالي��ة وامل�سرفية لفريو���ض كورونا امل�س��تجد على ال��دول العربية. 
وق��د ناق���ض الجتم��اع، الذي ح�سره الأمني الع��ام لاحتاد ب�سفة مراق��ب، التحديات الت��ي تفر�سها املرحلة 
احلالي��ة عل��ى الإ�س��اح القت�سادي واملايل واجتاه��ات التدفقات املالية واأثر تذبذبات اأ�س��واق املال العاملية 
واملحلي��ة عل��ى ال�س��تقرار القت�س��ادي وامل��ايل. كم��ا بح��ث الجتم��اع دور املوؤ�س�س��ات املالي��ة وال�سيا�س��ات 
ث��ار الأزم��ة احلالي��ة. كما بحث املجل���ض الإج��راءات الفعال��ة ل�سم��ان ا�س��تمرارية الأعمال وكذل��ك املخاطر  املالي��ة والنقدي��ة يف احت��واء اآ

والتحدي��ات الت��ي ق��د تن�س��اأ عن ا�س��تخدام التقني��ات املالية احلديثة يف ظ��ل الظروف احلالية.

7(     اجتماع افرتا�سي ملجموعة عمل احلوكمة ملنظمة ال� OECD لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا:

�س��اركت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد ممثل��ة بالأم��ني الع��ام بالجتم��اع الفرتا�س��ي ال��ذي 
عق��د لأع�ساء جلنة احلوكمة ملنطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا ومنظمة التعاون 
القت�س��ادي والتنمي��ة OECD والذي ناق�س��ت في��ه اللجنة حتديات احلوكمة بعد تف�س��ي 
 platform وقد مت التف��اق يف الجتماع على اقرتاح اإن�س��اء من�سة .covid-19 فريو���ض

ث��ار والإج��راءات املتخ��ذة املرتبط��ة بفريو���ض  information sharing mechanism املتعلق��ة بالآ لي��ة مل�س��اركة املعلوم��ات  به��دف خل��ق اآ
 remunerations distributed dividends والتعوي�س��ات  اأهمي��ة الق�ساي��ا املرتبط��ة بالأرب��اح املوزع��ة  التاأكي��د عل��ى  كورون��ا. كم��ا مت 
لل�س��ركات املدرج��ة واأهمي��ة تق��دمي مقرتح��ات به��ذا ال�س��اأن للم�س��اهمني م��ن قب��ل جمال���ض الإدارة. كم��ا ناق�س��ت جمموع��ة العم��ل اأهمي��ة 
ث��ري covid-19 على اأعماله��م وخططه��م والتغريات املالي��ة وغريها. و�سم��ن هذا الإطار، مت  تزوي��د امل�س��اهمني مبعلوم��ات كامل��ة ح��ول تاأ
ث��ار طويل��ة الأج��ل لأزمة تف�س��ي فريو���ض كورون��ا وخا�سة م��ا يتعل��ق منها  التف��اق عل��ى عق��د ن��دوات افرتا�سي��ة webinars ترك��ز عل��ى الآ

بتعزي��ز ال�س��فافية والإف�ساح ودور جمال���ض الإدارة وغريها.

8(  حلقة نقا�سية حول التحديات القادمة والطريق نحو التعايف:

�س��اركت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد ممثل��ه بالأم��ني الع��ام باحللق��ة النقا�س��ية الت��ي 
نظمته��ا مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي )DIFC( بالتع��اون م��ع �سن��دوق النق��د الدويل 
القادم��ة  التحدي��ات  ح��ول   Carnegie Endowment for Peace ومرك��ز   IMF

والطري��ق نح��و التع��ايف وذل��ك يف �س��وء تعاط��ي دول املنطق��ة م��ع جائح��ة كورون��ا 
الأو�س��ط  ال�س��رق  الت��ي تواجهه��ا منطق��ة  التحدي��ات املختلف��ة  العاملي��ة. وناق�س��ت احللق��ة  النف��ط  باأ�س��عار  التقلب��ات  Covid-19 وكذل��ك 

و�س��مال اإفريقي��ا MENA والأولوي��ات التي تراعيه��ا ال�سيا�س��ات املطبقة بالإ�سافة اإىل فر���ض التعايف امل�س��تندة اإىل تقرير اآفاق التطورات 
الإقليمي��ة ملنطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا ال�سادر ع��ن �سندوق النقد الدويل. هذا وقد �س��ارك باحللقة عدد م��ن املتحدثني من 

املوؤ�س�س��ات املنظم��ة للحلق��ة وبح�س��ور م�س��اركني من خمتل��ف اجلهات ذات العاقة.

9(  انعقاد الدورة 44 ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية:

عق��د جمل���ض حمافظ��ي امل�س��ارف املركزي��ة وموؤ�س�س��ات النق��د العربي��ة دورت��ه العتيادي��ة )44( ع��ن ُبع��د 
بح�س��ور حمافظ��ي البن��وك املركزي��ة وموؤ�س�س��ات النق��د العربية، حيث �س��ارك احتاد هيئ��ات الأوراق املالية 
ممث��ًا بالأم��ني الع��ام باجتماع��ات ه��ذه ال��دورة ب�سف��ة مراق��ب. ناق�س��ت ال��دورة التداعي��ات القت�سادي��ة 
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املالي��ة والنقدي��ة جلائح��ة كورون��ا واخلي��ارات يف ال�سيا�س��ات والأدوات ملرحل��ة م��ا بع��د الأزم��ة. كم��ا ناق�س��ت ال��دورة تطبيق��ات التقنيات 
املالي��ة احلديث��ة وم�س��تقبل اخلدم��ات واملنتج��ات امل�سرفي��ة يف ظ��ل تداعي��ات فريو���ض كورون��ا، وكذل��ك تط��ورات جه��ود مكافح��ة غ�س��ل 

الأم��وال ومتويل الإره��اب واأهمية تعزيز ال�س��مول املايل.

10(  املوؤمتر ال�سنوي العا�سر للتمويل الإ�سامي:

للتموي��ل  العا�س��ر  ال�س��نوي  املوؤمت��ر   S & P RATINGS ب��ورز  ن��د  اأ �س��تاندرز  عق��دت وكال��ة 
الإ�س��امي بالتع��اون م��ع مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي DIFC ومرك��ز دب��ي لتطوي��ر القت�س��اد 
الإ�س��امي بح�س��ور ع��دد م��ن اخل��راء واملخت�س��ني واملهتم��ني، كم��ا �س��اركت الأمان��ة العامة 
لاحت��اد ممثل��ة بالأم��ني الع��ام به��ذا املوؤمتر. ناق���ض املوؤمت��ر اآفاق تط��ور التمويل الإ�س��امي 
التموي��ل  �سناع��ة  عل��ى   COVID-19 كورون��ا  اأزم��ة  ث��ار  واآ  2021  –  2020 عام��ي  خ��ال 

الإ�س��امي. كم��ا بح��ث املوؤمت��ر فر���ض النم��و القت�س��ادي من خ��ال الهتم��ام بق�ساي��ا ال�س��تدامة، وخا�سة م��ا يتعل��ق باحلوكم��ة والبيئة 
وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة، وكذل��ك تطبي��ق التكنولوجيا املالية FINTECH. كما ناق���ض املوؤمتر اآف��اق تقييم اقت�سادات دول جمل���ض التعاون 

اخلليج��ي GCC مب��ا يف ذل��ك تقييم اجلوان��ب املالية واملوؤ�س�س��ية والتاأمني.

11(  انعقاد موؤمتر جلنة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط:

عق��دت اللجن��ة الإقليمي��ة لأفريقي��ا وال�س��رق الأو�س��ط AMERC املنبثق��ة ع��ن املنظم��ة 
الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالية IOSCO موؤمتر عن ُبعد مب�س��اركة اأع�س��اء اللجنة. كما 
�س��اركت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد به��ذا املوؤمت��ر ممثلة بالأم��ني العام لاحتاد. وناق���ض 
املوؤمت��ر ع��دد م��ن الق�ساي��ا الت��ي ته��م اأع�س��اء اللجنة وا�س��تمع امل�س��اركون لآخ��ر التطورات ب�س��اأن اجتم��اع جمل���ض اإدارة منظمة الأي�س��كو 
وكذل��ك جه��ود اللجن��ة ب�س��اأن اإ�س��دار ن�س��رة ت�س��در ع��ن اللجن��ة. كم��ا ناق���ض املوؤمت��ر مو�س��وع بن��اء الق��درات الذاتي��ة لأع�س��اء اللجن��ة 
واملب��ادرات اجلدي��دة املتعلق��ة بهذا ال�س��اأن. وبحث امل�س��اركون م�س��اهمة اأع�ساء اللجنة يف الأ�س��بوع العامل��ي للم�س��تثمر الذي جاء مببادرة 
م��ن منظم��ة الأي�س��كو واطل��ع اأع�س��اء اللجن��ة على اأه��م النتائ��ج التي اأ�س��فر عنها امل�س��ح املتعل��ق بالأولويات وال��ذي اأظهر اهتم��ام اأع�ساء 
اللجن��ة بق�ساي��ا التكنولوجي��ا املالي��ة وال�س��تدامة وتعزي��ز ال�س��يولة ومواجه��ة املخاط��ر الت��ي ميك��ن اأن تتعر���ض لها اأ�س��واق را���ض املال يف 

اللجنة. دول 

12(  منتدى الكوم�سيك التا�سع ملنظمي اأ�سواق را�ض املال:

 THE �س��اركت الأمانة العامة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية باملنتدى التا�س��ع ملنظمي اأ�س��واق را���ض املال 
9TH COMCEC MARKET REGULATORS FORUM ال��ذي نظمت��ه اللجنة الدائم��ة للتعاون القت�سادي 

والتج��اري ملنظم��ة التع��اون الإ�س��امي COMCEC وال��ذي عق��د ع��ن ُبع��د ي��وم 13 و14 / 10 / 2020، حي��ث 
ناق���ض املنت��دى ع��دد م��ن الق�سايا املرتبطة بردود فعل اأ�س��واق را���ض املال الأع�س��اء باملنظم��ة بالتعامل مع اأزمة 
كورون��ا. كم��ا بح��ث املنت��دى ال�س��بل التي ميك��ن لاأ�س��واق املالية اللج��وء لها خ��ال مرحلة ما بعد اأزم��ة كورونا، 

خا�س��ة فيم��ا يتعل��ق با�س��تخدامات وتط��ورات التكنولوجي��ا املالي��ة FINTECH والتنمية امل�س��تدامة والبتكار.

13(  موؤمتر افرتا�سي ملجموعة عمل احلوكمة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا:

�س��اركت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد ممثل��ة بالأمني الع��ام باملوؤمتر الفرتا�سي ال��ذي نظمته جلنة احلوكمة ملنطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال 
OCED وال��ذي ناق�س��ت في��ه اللجن��ة التط��ورات الأخ��رية يف جم��ال حوكم��ة ال�س��ركات  اأفريقي��ا ومنظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة 
تنفي��ذ  والتحدي��ات يف  الإجن��ازات  اإىل  بالإ�ساف��ة   ،COVID-19 تف�س��ي فريو���ض  ث��ري  وتاأ اإفريقي��ا،  و�س��مال  الأو�س��ط  ال�س��رق  يف منطق��ة 
ال�س��رتاتيجيات لتعزي��ز الولوج مع اأ�س��واق راأ���ض املال. كما ا�س��تعر�ض املوؤمتر الإجنازات واملعوق��ات املتعلقة بالإجراءات املتخ��ذة لتحقيق 
املزي��د م��ن ال�س��فافية والإف�س��اح. �س��لط املوؤمت��ر ال�س��وء على الإجن��ازات والعقب��ات فيم��ا يتعل��ق بتحقيق الت��وازن بني اجلن�س��ني يف قيادة 
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ال��ذي �سي�س��اعد يف تعزي��ز  التغي��ري  ال�س��ركات، وكذل��ك 
حوكم��ة ال�س��ركات اململوك��ة للدول��ة. كم��ا تط��رق املوؤمتر 
اإىل ال�سيا�س��ات املتبع��ة التي �ست�س��اعد يف حت�س��ني العمل 
منظم��ة  مب��ادرة  اأن  بالذك��ر  واجلدي��ر  امل�س��تقبل.  يف 
التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة ملنطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط 
و�س��مال اإفريقيا ب�س��اأن احلوكمة والقدرة التناف�س��ية من 
اأج��ل التنمي��ة ت�س��هل �س��بل التع��اون ب��ني منظم��ة التعاون 
القت�س��ادي والتنمية ومنطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال 
وال�س��امل.  امل�س��تدام  النم��و  �سيا�س��ات  لتعزي��ز  اإفريقي��ا 
فمن��ذ ع��ام 2005، كان��ت ق��د تناولت ه��ذه املبادرة الحتياج��ات الإقليمي��ة واأولويات التنمي��ة، وحر�ست عل��ى توفري لدول املنطق��ة العاملة 
وذل��ك ع��ن طري��ق تق��دمي اأ�س��اليب عمل منظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة يف التحليل، و�س��ن ال�سيا�س��ات، وتبادل املمار�س��ات، وبناء 

الق��درات الذاتي��ة، ومت جتدي��د هذه املب��ادرة للفرتة 2021 - 2025 مع تعزي��ز التوجهات ال�س��رتاتيجية.

14(  انعقاد املوؤمتر ال�سنوي الثامن ع�سر لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سامية )اأيويف(:

عقدت هيئة املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�س��ات املالية الإ�س��امية )اأيويف( موؤمترها 
ال�س��نوي الثام��ن ع�س��ر للهيئ��ات ال�س��رعية وال��ذي يعت��ر م��ن اأه��م التجمع��ات يف 
ال�سناع��ة املالي��ة الإ�س��امية. وناق���ض املوؤمت��ر ال��ذي �س��اركت ب��ه الأمان��ة العام��ة 
ث��ار جائح��ة كورون��ا عل��ى معام��ات املوؤ�س�س��ات  لاحت��اد وال��ذي عق��د ع��ن ُبع��د، اآ

املالي��ة الإ�س��امية وخا�س��ة م��ا يتعل��ق باملعي��ار )36( ب�س��اأن العوار���ض الطارئ��ة عل��ى اللتزام��ات واأهمي��ة تطوي��ر ه��ذا املعي��ار، كم��ا مت 
مناق�س��ة املعي��ار )59( ب�س��اأن بيع الدي��ن بالإ�سافة اإىل مو�س��وع التقنية املالية وم�س��تقبل �سناعة املالية الإ�س��امية وجمالت ا�س��تخدامها 

لي��ات التموي��ل و�سوابطه الت�س��ريعية. واآ

15(  ندوة حول تخفيف الآثار طويلة املدى جلائحة كورونا:

نظ��م �سن��دوق النق��د ال��دويل بالتع��اون م��ع مرك��ز ال�سيا�س��ات 
جل�س��ة  نا�س��ونال"  "ذا  و�سحيف��ة  اجلدي��د  اجلن��وب  اأج��ل  م��ن 
ث��ار طويل��ة امل��دى جلائحة  نقا�س��ية اإلكرتوني��ة ح��ول تخفي��ف الآ
اأفريقي��ا بح�س��ور  كورون��ا عل��ى دول ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال 
ع��دد من اخلراء واملهتمني وم�س��اركة الأمان��ة العامة لاحتاد 
ممثل��ة بالأمني العام. وناق�س��ت اجلل�س��ة جمموعة م��ن الق�سايا 
املتعلق��ة باحتم��ال اأن ت��وؤدي الأزم��ة القت�سادي��ة احلالي��ة اإىل 
ث��ار طويل��ة الأج��ل، حي��ث م��ن �س��اأن الإغاق��ات العام��ة عل��ى  اآ
اخلدمات والرتاجع الن�س��بي يف املركز املايل ل�س��ركات املنطقة 
واإمكاني��ة ا�س��تمرار البطال��ة املرتفع��ة وتفاقم الفقر وعدم امل�س��اواة اأن ي�س��هم يف خلق �س��يناريو ت�س��تمر فيه ظال التداعي��ات القت�سادية 
للجائح��ة خميم��ة عل��ى الآف��اق ط��وال العق��د الق��ادم يف املنطق��ة. كم��ا بحث��ت اجلل�س��ة التحدي��ات القادمة وكي��ف ت�س��تطيع البل��دان اتخاذ 

ث��ار الأزم��ة على املدى الطويل واإر�س��اء ركيزة لإع��ادة البناء نح��و اقت�ساد اأقوى. خط��وات لتخفي��ف اآ



107 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية106 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية
قام��ت الأمان��ة العام��ة لاحت��اد خال ع��ام 2020 باعداد التقارير والدرا�س��ات التالي��ة، وذلك بع��د اأن مت عر�سها خال اجتماع جمل���ض 

الحت��اد الثال��ث ع�س��ر الذي عق��د مبدينة َعمان. وميك��ن تلخي�ض اأه��م التقارير والدرا�س��ات مبا يلي: 

 �سدور التقرير ال�سنوي الرابع ع�سر لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية:

اعتم��د جمل���ض احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة يف اجتماع��ه الراب��ع ع�س��ر الذي عق��د عن ُبعد 
ي��وم 24 يوني��و / حزي��ران 2020 التقري��ر ال�س��نوي وتقرير مدق��ق احل�س��ابات واحل�س��ابات اخلتامية 

لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية لعام 2019.

وي�س��ري التقري��ر ال�س��نوي لاحت��اد اإىل اأه��م اأن�س��طة الأع�ساء يف جم��الت الت�س��ريعات والرقابة على 
ب��رز الأعم��ال املنج��زة من  الأ�س��واق والإنف��اذ والتعلي��م والتوعي��ة والتع��اون ال��دويل، بالإ�ساف��ة اإىل اأ
قب��ل الحت��اد واملتمثل��ة يف تنظي��م املوؤمتر الثاين لأ�س��واق راأ���ض امل��ال العربية ح��ول "تعزيز ال�س��فافية 
والبت��كار امل��ايل" وذل��ك بالتع��اون هيئ��ة الأوراق املالية الأردنية. كم��ا قامت الأمان��ة العامة لاحتاد 
بتنفي��ذ ع��دد من الرام��ج التدريبي��ة املتخ�س�سة مبا ين�س��جم م��ع املتطلبات والحتياج��ات التدريبية 
ت��ي اإعداد هذه الرام��ج التدريبي��ة �سمن اإطار اأه��داف اخلطة ال�س��رتاتيجية  لأع�س��اء الحت��اد. وياأ
لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالية العربية 2016 - 2020 وذل��ك للم�س��اهمة يف تطوير القدرات الرقابية 
الذاتي��ة وتعزي��ز كف��اءة وفعالي��ة هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��الت. وا�س��تهدفت الرام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���ض الك��وادر الب�س��رية 
العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا���ض للعاملني يف اجلوان��ب الرقابية والإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات 
اأ�س��واق راأ���ض امل��ال. كم��ا ا�س��تهدفت بع�ض الرامج اجلهات الأخرى العاملة باأ�س��واق راأ���ض امل��ال مبا يف ذلك البور�س��ات ومراكز الإيداع 
والت�س��وية والتقا���ض و�س��ركات الو�س��اطة / ال�سم�س��رة، وال�س��ركات املدرج��ة وامل�س��ارف واملوؤ�س�س��ات املالي��ة وغريه��ا م��ن اجله��ات ذات 

العاقة باأ�س��واق راأ�ض املال.

ويف م��ا يتعل��ق بتعزي��ز التق��ارب ب��ني الت�س��ريعات للدول الأع�ساء بالحتاد، ب��داأت الأمانة العامة لاحت��اد بالعمل على اإ�س��دار دليل موحد 
جلمي��ع القواع��د واملب��ادئ العام��ة الت��ي اأ�سدره��ا الحتاد وذلك به��دف ت�س��هيل عملية الرج��وع لهذه القواع��د واملبادئ ال�سرت�س��ادية من 
قب��ل اأع�س��اء الحت��اد واجله��ات الأخ��رى املهتم��ة. كم��ا اأ�س��درت الأمان��ة العام��ة القواع��د ال�سرت�س��ادية ح��ول ال�س��لوك املهن��ي ملن�س��وبي 
هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة. ومت اإ�سدارقواعد ا�سرت�س��اديه للحد الأدن��ى للمتطلبات الواجب توافرها يف ال�س��ركات واجله��ات العاملة 
بالأ�س��واق املالي��ة العربي��ة للعم��ل به��ا ب�سفة ا�سرت�س��ادية ومتث��ل احلد الأدنى م��ن املتطلبات التي يجب ل�س��ركات اخلدمات املالي��ة العاملة 
بالأ�س��واق املالي��ة اللت��زام به��ا. كما مت اإعداد قواع��د عامة لاإف�ساح والتداول بن��اء على املعلوم��ات الداخلية لعتمادها م��ن قبل اأع�ساء 
احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة، اإ�ساف��ة اإىل قواع��د ا�سرت�س��ادية ومب��ادئ عام��ة تتعل��ق بالإ�سدارات الأولي��ة والإدراج لدى الدول 
الأع�س��اء بالحت��اد. كم��ا قام��ت الأمانة العام��ة باإعداد قواعد لاإع��ارة والنتداب بهدف توف��ري و�س��يلة لت�س��هيل التطور املهن��ي للموظفني 
وال�س��تجابة لحتياج��ات الأع�س��اء عل��ى امل��دى الق�س��ري لأي برنام��ج عم��ل وذلك من اأجل ال�س��تفادة م��ن كف��اءة املعارين وتوفري و�س��يلة 
لتلبي��ة متطلب��ات التطوي��ر املهن��ي وتعزي��ز تب��ادل املعلوم��ات واخلرات ب��ني اأع�ساء الحتاد. واأ�سدر احت��اد هيئات الأوراق املالي��ة العربية 
قامو���ض �س��امل لأه��م امل�سطلح��ات املالي��ة الأك��رث ا�س��تخدامًا باأ�س��واق امل��ال باللغة الفرن�س��ية وذل��ك بعد اأن مت اإ�س��داره باللغت��ني العربية 
والإجنليزي��ة الع��ام املا�س��ي، حي��ث مت ن�س��ر ه��ذا القامو���ض بامل��كان املخ�س���ض لذل��ك يف البواب��ة الإلكرتوني��ة اخلا�س��ة بتعلي��م وتوعي��ة 

امل�س��تثمرين. كم��ا وا�سل��ت الأمان��ة العمة لحت��اد هيئات الأوراق املالي��ة العربية اإ�س��دار الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلية لاحتاد.
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ثامنًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت الأمان��ة العام��ة باإ�س��دار اأع��داد الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلي��ة لأخب��ار الحت��اد باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة. تغطي الن�س��رة 
الإلكرتوني��ة اآخ��ر التط��ورات والأحداث والأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���ض امل��ال العربية والدولي��ة من خمتلف اجلوان��ب وخا�سة فيم��ا يتعلق 
بالت�س��ريعات اجلدي��دة والأح��داث الهام��ة والإ�س��دارات اجلديدة والإجراءات الت��ي اتخذته��ا هيئات الأوراق املالي��ة فيما يتعل��ق بالرقابة 
والإف�س��اح والإنف��اذ والتوعي��ة وتعلي��م امل�س��تثمرين وغريها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���ض امل��ال. كما غطت الن�س��رة اأخبار الحتاد 
ن��ه قد مت خال  لي��ه باأ واأخب��ار الأمان��ة العام��ة لاحت��اد والرام��ج وامل�س��اريع الت��ي تنفذه��ا يف خمتل��ف املج��الت. ومم��ا يج��در الإ�س��ارة اإ
ع��ام 2020 اإ�س��دار 4 اأع��داد م��ن الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلي��ة لاحت��اد. ومت توزي��ع الن�س��رة الإخباري��ة لاحت��اد عل��ى اأع�ساء الحتاد 
والبور�س��ات العربي��ة وع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة واجله��ات الأخ��رى املهتم��ة باأ�س��واق را���ض امل��ال العربي��ة. كم��ا 
ا�س��تمرت الأمان��ة العام��ة باإ�س��دار امللخ���ض ال�س��هري لأه��م الأخب��ار والأح��داث املتعلق��ة باأع�س��اء احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية 
بالإ�ساف��ة لأه��م الأخب��ار والأح��داث الدولي��ة ذات العاقة باأ�س��واق را���ض امل��ال. كم��ا يت�سم��ن امللخ�ض ال�س��هري رواب��ط اإلكرتوني��ة لتلك 
الأخب��ار والأح��داث وذل��ك لت�س��هيل الو�س��ول اإليه��ا م��ن قب��ل اأع�س��اء الحت��اد وجمي��ع الأط��راف الأخ��رى واملعتم��ني باأ�س��واق را���ض امل��ال 

لعربية. ا
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأينا

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية )"الحتاد"( ، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمر 
2020 ، وبيان الدخل ال�سامل ، وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ، والإي�ساحات املتممة للقوائم املالية، مبا يف ذلك ملخ�ض 

لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التو�سيحية الأخرى.

براأين��ا. ف��اإن البيان��ات املالي��ة املرفق��ة تع��ر ب�سورة عادلة وم��ن كافة النواح��ي اجلوهرية عن املرك��ز املايل لحتاد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية 
)"الحتاد") كما يف 31 دي�سمر 2020 وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي

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

نح��ن م�س��تقلون ع��ن البور�س��ة وفًقا ملدونة قواعد ال�س��لوك للمحا�س��بني املحرتفني ال�سادرة عن جمل���ض املعاي��ري الأخاقيةالدولية للمحا�س��بني 
)IESBA Code( ومتا�س��يًا م��ع املتطلب��ات الأخاقي��ة ذات ال�سل��ة مبراجعتنا للبيانات املالي��ة يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة، وقد التزمنا 
مب�س��وؤولياتنا الأخاقية الأخرى وفًقا لهذه املتطلبات والقواعد. نعتقد اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�س��بة لتوفري اأ�سا���ض لراأينا.

مسائل أخرى

مت تدقيق البيانات املالية لاحتاد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمر 2019 من قبل مدقق ح�سابات اآخر اأقر باأن تلك البيانات تعر ب�سورة عادلة ومن 
كافة النواحي اجلوهرية عن املركز املايل لحتاد يف 7 مايو 2020.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

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

وعند اإعداد البيانات املالية. فاإن الإدارة تعد م�س��وؤولة عن تقييم مدى قدرة الحتاد على ال�س��تمرار يف عمله التجاري والإف�ساح - عند ال�سرورة 
- عن الأمور املتعلقة بهذه ال�ستمرارية. وكذلك ا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي اإل اإذا كانت الإدارة تعتزم ت�سفية الحتاد اأو وقف اأن�سطته 

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

يتحمل القائمون على احلوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية لاحتاد.

مسؤولية مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

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

البيانات املالية.

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

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

التدقي��ق الت��ي تائ��م تلك املخاطر. واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�س��بة توفر اأ�سا�س��ًا لراأينا. اإن خطر عدم الك�س��ف عن اأي اأخطاء 
جوهري��ة ناجت��ة ع��ن الحتي��ال يعد اأكر م��ن اخلطر الناجم عن اخلط��اأ. حيث اأن الحتيال قد ينط��وي على التواط��وؤ اأو التزوير اأو احلذف 

املتعمد اأو التحريف اأو جتاوز الرقابة الداخلية.

• تكوي��ن فه��م ح��ول �سوابط الرقابة الداخلي��ة املتعلقة باأعمال التدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق مائمة للظروف. ولي���ض لغر�ض 
اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لاحتاد.

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

• معرفة مدى ماءمة ا�س��تخدام الإدارة ملبداأ ال�س��تمرارية املحا�س��بي. وا�س��تنادًا اإىل اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول عليها حتديد ما اإذا 

كان هناك عدم يقني مادي يتعلق باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �س��كوكًا كبرية حول قدرة الحتاد على ال�س��تمرار كمن�س��اأة عاملة. واإذا 
تو�سلن��ا اإىل وج��ود ع��دم يق��ني مادي. فاإنن��ا مطالبون بلفت النتب��اه يف تقرير مدقق احل�س��ابات اإىل الإف�ساحات ذات ال�سل��ة يف البيانات 
املالية. اأو تعديل راأينا اإذا كانت تلك الإف�ساحات غري كافية. اإن ال�ستنتاجات التي نتو�سل لها تتوقف على اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول 
عليه��ا حت��ى تاري��خ تقرير مدقق احل�س��ابات. ومع ذلك. ف��اإن الأحداث اأو الظروف امل�س��تقبلية قد تدفع الحتاد اإىل التوقف عن ال�س��تمرار 

كمن�ساأة عاملة.

• تقيي��م العر���ض ال�س��امل للبيان��ات املالي��ة ون�س��قها وحمتوياته��ا. مب��ا يف ذل��ك الإف�ساحات. وحتدي��د ما اإذا كان��ت البيان��ات املالية متثل 
املعامات والأحداث ذات العاقة على النحو الذي ي�سمن العر�ض العادل.

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

جرانت ثورنتون
فاروق حممد

�سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلني رقم 86
دبي. الإمارات العربية املتحدة

22 مار�ض / اآذار 2021
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020 )درهم(2019 )درهم(
الإيرادات

883,200899,350ر�سوم ع�سوية
605,360644,000م�ساهمات البلد امل�سيف

1,642,6671,343,215اإيرادات التدريب
12,92411,508اإيرادات الفوائد

3,144,1512,898,073جمموع الإيرادات
امل�سروفات

)1,512,912()1,694,009(م�ساريف املوظفني
)690,564()1,390,216(م�ساريف عمومية واإدارية

انعكا�ض / )كلفة( خم�س�ض انخفا�ض قيمة الأر�سدة امل�ستحقة من الأطراف 
)110,250()55,200(ذات العاقة 

-3,680اإيرادات اأخرى
)2,313,726()3,135,745(جمموع امل�ساريف

الزيادة/ )النق�ض( يف �سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل الحتياطي العام 
8,406584,347من العمليات

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2020 )درهم(2019 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
9,8561,995معدات

موجودات متداولة
105,632183,006ذمم مدينة جتارية واأخرى

321,666887,534مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عاقة
2,082,5092,334,892اأر�سدة نقدية وبنكية

2,509,8073,405,432
2,519,6633,407,427جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة

605,131722,043خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات  متداولة

352,721388,094ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
375,677526,809مبالغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذوي عاقة

728,398914,903
1,333,5291,636,946جمموع املطلوبات

1,186,1341,770,481�سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل الحتياطي العام
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020 )درهم(2019 )درهم(

1,177,7281,186,134الر�سيد يف 1 يناير

8,406584,347فائ�ض/)عجز( ال�سنة

1,186,1341,770,481الر�سيد يف 31 دي�سمر

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020 )درهم(2019 )درهم(

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية
8,406584,347فائ�ض/)عجز( ال�سنة

تعديات ب�سبب:
9,6439,856ال�ستهاك 

)11,508()12,924(اإيرادات الفوائد
55,200110,250�سايف النخفا�ض )خ�سارة( / ا�سرتداد اأ�سول مالية

-)441,600(خم�س�ض النخفا�ض / ال�سطب يف قيمة اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عاقة
120,384116,912خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

225,510)260,891(التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغريات يف راأ�ض املال العامل
التغريات يف راأ�ض املال العامل:

)77,374()68,078(ذمم مدينة جتارية واأخرى
)676,118(387,957مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عاقة

143,24935,373ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
69,137151,132مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عاقة

)566,987(532,269التدفقات النقدية الت�سغيلية بعد التغيريات يف راأ�ض املال العامل
271,374242,870�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية
)1,995(-�سراء معدات

12,92411,508اإيرادات فائدة مقبو�سة
12,9249,513�سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

248,298252,383�سايف الزيادة/)النق�ض( يف النقد وما يف حكمه
1,798,2112,082,509النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2,082,5092,334,892النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة الأوراق املاليةالأردن

− دخول تعليمات تنظيم تعامل �سركات اخلدمات املالية بالبور�سات الأجنبية حيز التنفيذ	
− تعديل تعليمات ا�سهم اخلزينة لل�سركات املدرجة لتمكينها من �سراء ال�سهم ال�سادرة عنها	
− هيئة الأوراق املالية تن�سر م�سروع اأ�س�ض ا�ستخدام نظام الإف�ساح XBRL على موقعها 	

الإلكرتوين وتدعو اجلهات املعنية اإىل تزويدها بالآراء واملقرتحات متهيدًا لتطبيقه
− هيئة الأوراق املالية تنظم عمليات احلجز على الأ�سهم املمولة على الهام�ض	
− هيئة الأوراق املالية تنتهي من اإعداد م�سودة م�سروع "اأ�س�ض تعليق ترخي�ض الو�سيط املايل 	

املحلي بناء على طلبه" وتن�سرها على موقعها الإلكرتوين لتلقي الآراء ب�ساأنها
− هيئة الأوراق املالية تعدل قرار ت�سوية حق املرخ�ض له بالتمويل على الهام�ض	
− هيئة الأوراق املالية ترفع احلد الأدنى لن�سبة هام�ض ال�سيانة اإىل %51	

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− موؤ�س�سات مالية رائدة يف الدولة ت�سدر املبادئ الإر�سادية الأوىل حول التمويل امل�ستدام	
− رئي�ض جمل�ض الإدارة ي�سدر ثاثة قرارات جديدة	
− الهيئة ت�سدر تعميمًا ب�ساأن النماذج املوحدة لإف�ساحات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة	
− اإ�سدار قرارًا ب�ساأن تعديل مقدار حترك �سعر ال�سهم انخفا�سَا	
− الهيئة تطور اآلية �سراء ال�سركات املدرجة لأ�سهمها وتتيح ا�ستخدامها ب�سكل �سهل ومبا�سر	
− اإجراءات الهيئة ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال يف قطاع الأوراق املالية	
− ح�سور اجتماعات اجلمعيات العمومية من خال امل�ساركة اللكرتونية للم�ساهمني	
− الهيئة تناق�ض مع اأع�ساء اللجنة ال�ست�سارية لأ�سواق راأ�ض املال مبادرات تنظيم �سوق التعامل 	

خارج املق�سورة OTC واإجراءاتها الحرتازية لحتواء تداعيات جائحة كورونا
− جمل�ض الإدارة يجري تعديًا على قرار طرح واإ�سدار الأوراق املالية الإ�سامية	
− الهيئة تطلق م�سروع اإعادة هيكلة للمنظومة الت�سريعية اخلا�سة بت�سنيف الو�سطاء	
− الهيئة تراجع وتعتمد حزمة �سوابط فنية ل�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية و�سوق دبي املايل	

هيئة ال�سوق املاليةتون�ض

− �سدور من�سور البنك املركزي التون�سي املوؤرخ يف 29 جانفي 2020 واملتعلق بالإجراءات الأولية 	
.) IFRS ( لعتماد املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

− متديد اآجال ال�ست�سارة العمومية حول م�سروع القرار العام لهيئة ال�سوق املالية املتعلق ب�سروط 	
واإجراءات تعيني الأع�ساء امل�ستقلني ملجل�ض الإدارة وجمل�ض املراقبة وممثل �سغار امل�ساهمني.

− تعديل قرار وزير املالية املوؤرخ يف 27 مار�ض 1996 املتعلق ب�سبط ن�سب و�سيغ ا�ستخا�ض 	
املعاليم والعمولت الراجعة للهيئة وبور�سة الأوراق املالية بعنوان الإ�سدارات واملعامات وبقية 

عمليات البور�سة مبقت�سى قرار وزير املالية ال�سادر يف 15 ماي 2020.
− الأمر احلكومي املوؤرخ يف 19 ماي 2020 املتعلق ب�سبط مبادئ اختيار وتقييم اآداء واإعفاء 	

املت�سرفني ممثلي امل�ساهمني العموميني واملت�سرفني امل�ستقلني، 
− �سدور املن�سور املوؤرخ يف 18 ماي 2020 لرئي�ض احلكومة حول اإلزامية اإ�سعار القوائم املالية 	

وتقارير مراجعي احل�سابات وتقارير الآداء باملوؤ�س�سات و املن�سات العمومية،
− �سدور القانون عدد 19 ل�سنة 2020 املوؤرخ يف 12 اأفريل 2020 واملتعلق بالتفوي�ض اإىل رئي�ض 	

احلكومة يف اإ�سدار مرا�سيم لغر�ض جمابهة تداعيات انت�سار فريو�ض كورونا.
− �سدور جملة من الأوامر احلكومية واملرا�سيم والقرارات يف ظل تداعيات جائحة الكوفيد 19	
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− م�سروع نظام متعلق ب�سروط �سروط اعتماد وممار�سة امل�ست�سارين يف ميدان ال�ستثمار 	
الت�ساركي ومراقبتهم

− و�سع اإطار قانوين لإن�ساء ق�سم متويل على م�ستوى بور�سة اجلزائر خم�س�ض للموؤ�س�سات 	
النا�سئة

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية تعتمد لئحة مراكز مقا�سة الأوراق املالية	
− الكتفاء بعقد جمعيات ال�سركات املدرجة عر و�سائل التقنية احلديثة عن ُبعد وتعليق عقدها 	

ح�سوريًا ب�سكل موؤقت
− ن�سر م�سروع تعديل تعريف م�سطلح “طرف ذو عاقة” وتعريف م�سطلح “الأطراف ذوو 	

العاقة” لأغرا�ض قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة ولئحة حوكمة ال�سركات 
ل�ستطاع مرئيات العموم

− ن�سر م�سروع تعديل القواعد املنظمة للمن�ساآت ذات الأغرا�ض اخلا�سة	
− اإعان من هيئة ال�سوق املالية عن ن�سر م�سروع تعديل قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات 	

امل�ستمرة ل�ستطاع مرئيات العموم
− اإعان من هيئة ال�سوق املالية ب�ساأن املوافقة على زيادة اإجمايل قيمة اأ�سول �سندوق ال�ستثمار 	

العقاري املتداول "�سندوق اخلبري ريت" عن طريق طرح وحدات اإ�سافية
− وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية ت�ستطلعان اآراء املهتمني والعموم حيال م�سروع نظام 	

ال�سركات اجلديد
− اإعان من هيئة ال�سوق املالية عن اعتماد تعديل لئحة اأعمال الأوراق املالية ولئحة الأ�سخا�ض 	

املرخ�ض لهم وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها
− هيئة ال�سوق املالية تعتمد تعليمات اإ�سدار �سهادات الإيداع خارج اململكة	
− ال�سماح لاأجانب بال�ستثمار املبا�سر يف اأدوات الدين	
− هيئة ال�سوق املالية تعلن عن �سدور ا�ستثناءات من بع�ض اأحكام نظام ال�سركات	

هيئة الأوراق والأ�سواق �سوريا
املالية

− تعميم رقم 17 املت�سمن اقت�سار تداول الأ�سهم يف �سوق دم�سق لاأوراق املاليةعلى يوم واحد 	
فقط اأ�سبوعيًا

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة تدعو اجلمهور وجميع املهتمني للم�ساركة مبرئياتهم يف م�سودة –ميثاق– حوكمة 	
ال�سركات اململوكة للحكومة

− اعتماد اإطار عام حلوكمة ال�سركات اململوكة للدولة	
− 	)REPO( تعديل بع�ض اأحكام لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية اخلا�سة باتفاقيات اإعادة ال�سراء
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة �سوق راأ�ض املال فل�سطني
الفل�سطينية

− هيئة �سوق راأ�ض املال ت�سدر تعميما بخ�سو�ض الجراءات الحرتازية ملواجهة فريو�ض كورونا 	
للقطاعات اخلا�سعة ل�سرافها

− هيئة �سوق راأ�ض املال ت�سدر قرارا بتمديد موعد الإف�ساح عن البيانات املالية ال�سنوية املدققة 	
للعام 2019

− هيئة �سوق راأ�ض املال تقر تعديات على نظام الإف�ساح يف بور�سة فل�سطني	

هيئة قطر لاأ�سواق قطر
املالية

− اإ�سدار قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.	
− تعديل بع�ض اأحكام قواعد اإدراج وحدات ال�سناديق.	
− انعقاد جلنة املحا�سبة بالهيئة بوا�سطة تقنيات الت�سال احلديثة.	
− اإ�سدار نظام طرح واإدراج الأوراق املالية يف الأ�سواق املالية.	
− باإ�سدار ال�سوابط اخلا�سة ل�سراء ال�سركات امل�ساهمة املدرجة لأ�سهمها لغاية برامج حتفيز 	

املوظفني.
−  م�سروع حتديث نظام طرح واإدراج الأوراق املالية 	
− م�سروع حت�سني وتطوير اإجراءات الكتتابات والطروحات الأولية.	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�سدر بع�ض القرارات الازمة لتنظيم اإدراج البور�سة	
− بيان �سحفي ب�ساأن القرار رقم 58 ل�سنة 2020	
− بيان �سحفي ب�ساأن القرار رقم 68 ل�سنة 2020 واخلا�ض ب�سروط واإجراءات اإ�سدار نظام 	

خيار �سراء الأ�سهم للموظفني
− تطوير الأحكام التنظيمية لت�سويق وحدات اأنظمة ال�ستثمار اجلماعي املوؤ�س�سة خارج الدولة	
− بيان �سحفي ب�ساأن منوذج عقد تاأ�سي�ض �سركة ذات غر�ض خا�ض	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− اجتماع خلراء الإ�ستدامة للتوافق حول ت�سنيفات امل�سروعات اخل�سراء	
− الرقابة املالية ٌتَعني جلنة تاأ�سي�سية للدعوة لأول جمعية عمومية و اإنتخاب اأول جمل�ض اإدارة 	

لاحتاد امل�سري للتاأجري التمويلى ، واخرى لاحتاد امل�سرى للتخ�سيم
− التفاق على ت�سكيل جلنة لو�سع اآليات لتنفيذ �سوابط الإف�ساح	
− الرقابة املالية ٌتعدل يف قواعد قيد و�سطب الأوراق املالية	
− حزمة من القرارات التنظيمية لآخ�ساع ن�ساط التمويل الأ�ستهاكى لرقابة الهيئة	
− تعديل قواعد القيد و�سطب الأوراق املالية بالبور�سة ي�سمن عدم امل�سا�ض بحقوق امل�ساهمني	
− اإقرتاح اإجراء تعديل يف بع�ض احكام الائحة التنفيذية لقانون �سوق املال واملرتبطة ب�سناديق 	

ال�ستثمار العقاري و�سناديق امللكية اخلا�سة
− جمل�ض الإدارة ي�سدر تعديًا لأحكام التعامل على اأ�سهم اخلزينة، والهيئة ت�سدر اإجراءات 	

ا�ستثنائية لل�سماح لل�سركات املقيدة ب�سراء اأ�سهم خزينة من خال ال�سوق املفتوح
− ا�سدار القانون رقم 18 ل�سنة 2020 لتنظيم ن�ساط التمويل ال�ستهاكي	



119 ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية118   ملخص أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية ت�سمن للمراأة امل�سرية مقعدا يف ت�سكيل جمال�ض اإدارة الحتادات العاملة يف 	
الأن�سطة املالية غري امل�سرفية

− َم���ّد املهلة املمنوحة لل�سركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�سة امل�سرية ومل تقم بتنفيذ الطرح 	
حتى نهاية 2020

− تاأجيل تطبيق التعديات يف معايري املحا�سبة امل�سرية اجلديدة على القوائم الدورية وق�سرها 	
على القوائم املالية ال�سنوية ال�سركات بنهاية 2020

− حظر اجلمع بني من�سب رئي�ض جمل�ض الإدارة ومن�سب الع�سو املنتدب اأو الرئي�ض التنفيذى 	
لل�سركات املقيد لها اأوراق مالية بالبور�سة تطبيقا لأف�سل قواعد ومبادئ حوكمة ال�سركات

− تعديل بع�ض اأحكام الائحة التنفيذية لقانون تنظيم ال�سمانات املنقولة	
− الرقابة املالية ٌتَعدل يف القواعد التنفيذية حلوكمة ال�سركات العاملة يف الأن�سطة املالية غري 	

امل�سرفية وال�سركات املقيدة لها اأوراق مالية بالبور�سة
− اأول مرة �سوابط ُتنظم عمل �سناديق ال�ستثمار املتخ�س�سة يف القيم املالية املنقولة ل�سراء 	

حمافظ احلقوق املالية الآجلة من �سركات التمويل املرخ�ض لها من الهيئة
− الرقابة املالية ت�سدر معايري املاءة املالية ملزاويل ن�ساط التمويل ال�ستهاكي	
− ا�سدار القانون رقم )143( ل�سنة 2020 بتعديل بع�ض اأحكام الإيداع والقيد املركزي لاأوراق 	

املالية
− �سوابط ت�سكيل جمال�ض اإدارات �سركات الإيداع والقيد املركزي	
− الرقابة املالية جٌترى تعديات على قواعد قيد و�سطب الأوراق املالية بجداول البور�سة	
− رئي�ض الرقابة املالية يطلق حوارًا ملناق�سة �سوابط ملكية بور�سة العقود الآجلة و�سركة الت�سوية 	

املرتبطة بتعاماتها
− الرقابة املالية تتلقى اقرتاحات ب�سوابط اإن�ساء وت�سغيل واإدارة املن�سات الإلكرتونية	
− بنهاية الربع الثاين من عام 2020: 3.1 مليون م�ستفيد من ن�ساط التمويل متناهى ال�سغر من 	

الفئات الأكرث اإحتياجا بحجم متويل يزيد عن 17.2 مليار جنيه
− تعديات فى بع�ض اأحكام الائحة التنفيذية لقانون �سوق را�ض املال املنظمة لعرو�ض ال�سراء 	

بغر�ض ال�ستحواذ واإدخال �سيغ جديدة لإ�سدارات ال�سكوك
− م�سروع قانون "تنظيم وتنمية ا�ستخدام التكنولوجيا املالية يف الأن�سطة املالية غري امل�سرفية"	
− الرقابة املالية متد مدة عمل تاأ�سي�سية احتاد الأوراق املالية �سته اأ�سهر	
− اأربعة قرارات هامة ملجل�ض اإدارة الهيئة الرقابة املالية	
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هيئة الأوراق املاليةالأردن

− تعميم ب�سرورة تزويد هيئة الأوراق املالية بالتقارير الدورية للعام 2019 ومواعيد اجتماعات 	
الهيئة العامة

− هيئة الأوراق املالية تطور اأداة لقيا�ض مدى التزام ال�سركات امل�ساهمة بتعليمات احلوكمة	
− هيئة الأوراق املالية تتخذ جمموعة من الإجراءات الحرتازية ملواجهة تداعيات كورونا	
− تعليق ن�ساط �سوق عّمان املايل حتى اإ�سعار اآخر	
− هيئة الأوراق املالية متدد املهلة القانونية لاإف�ساح عن التقارير ال�سنوية والربعية وتلزم ال�سركات 	

امل�ساهمة بالإف�ساح عن جميع املعلومات والأحداث اجلوهرية خال فرتة تعليق الإف�ساح
− اإقرار اإجراءات حتفيزية ا�ستباقية واملوافقة على عودة البور�سة للتداول	
− هيئة الأوراق املالية وبور�سة عمان تقرران رفع احلدود ال�سعرية العليا والدنيا اإىل 5% واإعادة 	

�ساعات التداول امل�ستمر اإىل �ساعتني اعتبارًا من الأحد املقبل
− هيئة الأوراق املالية تعدل من موعد تزويدها بتقرير ف�سل احل�سابات لي�سبح اأ�سبوعيًا	
− 96.7% ن�سبة ال�سركات التي التزمت بتزويد الهيئة ببياناتها املالية وبتقاريرها ال�سنوية	

− هيئة الأوراق املالية توؤكد �سرورة التقيد بنتائج التقييم الوطني ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل 	
الإرهاب ل�سنة 2020

− هيئة الأوراق املالية ت�سمح ل�سركات اخلدمات املالية بالعمل عن بعد والتداول عر النرتنت 	
وفقًا لل�سوابط واملتطلبات الفنية

− هيئة الأوراق املالية متدد فرتة توفيق اأو�ساع �سركات اخلدمات املالية املرخ�ض لها بالتعامل 	
يف البور�سات الأجنبية

− تعليق النظر يف طلبات تاأ�سي�ض �سركات خدمات مالية جديدة وطلبات الرتاخي�ض للتعامل يف 	
البور�سات الأجنبية

− هيئة الأوراق املالية تعلن عن كامل جاهزيتها للعمل عن ُبعد	
− هيئة الأوراق املالية تلزم اجلهات اخلا�سعة لرقابتها باعتماد نظام اخلدمات والإف�ساح 	

الإلكرتوين XBRL ب�سفة ح�سرية
− 	XBRL هيئة الأوراق املالية والبور�سة تطلقان نظام الإف�ساح الإلكرتوين
− هيئة الأوراق املالية ت�سدر تعميمًا ل�سركات اخلدمات املالية لتحديث بياناتها لعام 2021 ودفع 	

الر�سوم وجتديد كفالتها

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− الهيئة والأ�سواق تتخذ عدة مبادرات للتعامل مع اأو�ساع ال�سوق املايل	
− الهيئة توؤكد على اأن اآلية البيع على املك�سوف غري مفعلة بالأ�سواق املالية بالدولة	
− مبادرات املجل�ض التنفيذي حلكومة اأبو ظبي	
− الأوراق املالية تعزز مبادراتها لحتواء " كورونا" بحزمة قرارات جديدة	
− روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية اخلليجية يناق�سون التدابري املتخذة لحتواء تداعيات جائحة 	

كورونا ويطرحون جمموعة تو�سيات
− جمل�ض الإدارة يناق�ض الإجراءات اخلارجية والداخلية التي اتخذتها الهيئة لحتواء انعكا�سات 	

جائحة كورونا على اأ�سواق الأوراق املالية
− اإطاق ن�سخة جديدة ومطورة من من�ستها الرقمية	
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هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− قرار بتخ�سي�ض �سا�سة تداول م�ستقلة لل�سركات املوقوفة عن التداول بالأ�سواق املالية	
− الهيئة تناق�ض مع اأ�سواق املال وبور�سة ال�سلع مقرتحات تطوير الأداء وطرح منتجات مالية 	

جديدة جتذب �سرائح جديدة من امل�ستثمرين
− مبادرة هيئة الأوراق املالية وال�سلع للتفتي�ض عن بعد حتقق معدلت ر�سا مرتفعة	
− بحث �سبل تفعيل دور �سانع ال�سوق يف اأ�سواق راأ�ض املال بالدولة ومعايري و�سوابط اإطاق 	

من�سات لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
− بيان �سحفي حول وكيل امل�ساهمني	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية تدعو ال�سركات املدرجة اإىل حث م�ساهميها على امل�ساركة يف اجلمعيات عر 	
)الت�سويت الآيل( لدعم جهود الوقاية من فريو�ض )كورونا(

− هيئة ال�سوق املالية: نتابع ال�سوق املالية ونراجع با�ستمرار كافة التدابري الحرتازية ل�ستقراره	
− اإعان من هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�ض مهلة الإف�ساح عن تقرير جمل�ض الإدارة واملعلومات 	

املالية ال�سنوية التي تنتهي يف 31\3\2020م
− هيئة ال�سوق املالية تعفي ال�سركات املدرجة من �سداد املقابل املايل املح�سل للهيئة ملدة عام 	

وم�سدري اأدوات الدين حتى نهاية عام 2025
− هيئة ال�سوق املالية حتث امل�سدرين لاأوراق املالية املدرجة على الإف�ساح عن الآثار املالية 	

املرتتبة عن التطورات اجلوهرية دون تاأخري
− اإعان من هيئة ال�سوق املالية ب�ساأن املوافقة على طرح �سندوق ال�ستثمار املغلق املتداول 	

"�سندوق اخلبري للدخل املتنوع املتداول" طرحًا عامًا

− الهيئة تفتح باب التقدمي للح�سول على ت�سريح جتربة التقنية املالية للدفعة الرابعة	
− هيئة ال�سوق املالية تعلن عن رفع تعليق عقد اجلمعيات لل�سركات املدرجة ح�سورًيا	
− الهيئة: نتابع تعامات ال�سوق املالية ويجري ر�سد عدد من ا�ستباهات التاعب يف ال�سوق	

هيئة ال�سوق املاليةتون�ض

− تعليق تداول �سركات مدرجة بال�سوق الرئي�سية والبديلة اإىل حني مد ال�سوق املالية باملعلومات 	
الازمة طبقا للقوانيني والرتاتيب اجلاري بها العمل

− ن�سر حتذير هيئة ال�سوق املالية من اأن�سطة موقع واب يدعو املدخرين اإىل توظيف اأموالهم يف 	
م�ساريع ا�ستثمارية باعتماد من�سة متويل ت�ساركي يف اأوراق مالية دعوة �سركة م�ساهمة عامة 

اإىل  مد ال�سوق باإي�ساحات تتعلق بن�سر اأخبار تخ�سها ببلومرغ
− التذكري الدوري ل�سركات امل�ساهمة العامة بواجبات الإف�ساح الدورية املحمولة عليها مبقت�سى 	

الت�سريع اجلاري به العمل ، 
− اإعداد ن�سخة جديدة ملنحى العائد ون�سرها باملوقع اللكرتوين للهيئة اإىل جانب الن�سخة القدمية 	

لتمكني امل�ستثمرين من تقدير انعكا�سات املنحى يف ن�سخته اجلديدة،
− التزام هيئة ال�سوق املالية، بعد اإعان جمموعة العمل املايل FATF عن خروج اجلمهورية 	

التون�سية ب�سفة ر�سمية من قائمة الدول اخلا�سعة ملتابعتها، مبوا�سلة العمل بنف�ض درجة 
اللتزام واملثابرة للحفاظ على �سامة ال�سوق املالية ونزاهة املعامات فيها.   

− اتخذت الهيئة جملة من الإجراءات للت�سدي لتداعيات جائحة الكوفيد 19 على ال�سوق املالية 	
التون�سية واملتدخلني فيها 
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هيئة الأوراق والأ�سواق �سوريا
املالية

− �سدور ملحق قائمة مدققي احل�سابات املعتمدين لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة 	
الهيئة لعام 2020

− �سدور التعميم رقم )18( اخلا�ض باإ�سافة اإي�ساح �سمن البيانات املالية لبيان اأثر فريو�ض 	
كورونا

− �سدور التعميم رقم ) 22( املتعلق بالن�سر يف ال�سحف الإلكرتونية	
− ن�سر البيانات املالية ال�سنوية املحددة وفق املادة )196( من قانون ال�سركات	
− دور ملحق بقائمة مدققي احل�سابات املعتمدين لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة 	

الهيئة لعام 2020
− �سدور التعميم رقم )21 ( تاريخ 17 / 5 / 2020 اخلا�ض مبعاودة العمل يف �سركات اخلدمات 	

والو�ساطة املالية العاملة خال اأيام العمل الأ�سبوعية
− �سدور التعميم رقم )24( اخلا�ض بالإف�ساحات الربع الأول لعام 2020	

−هيئة الأوراق املاليةالعراق هيئة الوراق املالية ت�سدر تقريرها عن حركة التداول يف �سوق العراق لاأوراق املالية للف�سل 	
الأول من العام احلايل

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− هيئة �سوق املال توجه ال�سركات امل�ساهمة العامة ب�سرورة اللتزام بالتدابري الوقائية خال فرتة 	
انعقاد اجلمعيات العامة

− متديد فرتة الإف�ساح عن البيانات املالية للربع املنتهي يف 13 مار�ض حتى نهاية يونيو	
− روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية يناق�سون تداعيات فايرو�ض كورونا على ال�سواق	
− هيئة �سوق املال ت�ستاأنف انعقاد اجلمعيات العامة اإلكرتونيا بعد اعتماد �سوابطها وم�سقط 	

للمقا�سة والإيداع تد�سن املن�سة الإلكرتونية
− جمل�ض احتاد الأوراق املالية ي�ستعر�ض مبادرات ال�ستجابة ال�سريعة ملواجهة كورونا يف تنظيم 	

اأعمال ال�سركات املدرجة يف الأ�سواق
− مو�سم اجلمعيات العامة يتجاوز حتديات كورونا بنجاح ويعقد اأكرث من 170 جمعية اإلكرتونيا 	

وبح�سور جتاوز 80% من امل�ساهمني
− الهيئة تنفذ م�سروع ل�ستقراء راأي املتعاملني يف قطاعي �سوق راأ�ض املال والتاأمني	
− �سندوق عمان العقاري يطرح وحداته لاكتتاب العام	
− دائرة جديدة بالهيئة العامة ل�سوق املال ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	

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

− هيئة �سوق راأ�ض املال تعلن عن تعليق التداول يف بور�سة فل�سطني	
− �سدور قرار بتمديد موعد الإف�ساح عن البيانات املالية للربع الأول عن العام 2020	
− الهيئة ت�سدر قرارًا بخ�سو�ض اإجراءات و�سوابط اإعادة التداول يف بور�سة فل�سطني	
− املوافقة على ن�سرة اإ�سدار �سندات جتارية ل�سركة اأبيك بقيمة 74 مليون دولر اأمريكي	
− هيئة �سوق راأ�ض املال تطور قاعدة بيانات الأوراق املالية ان�سجاما مع متطلبات ال�سمول املايل	
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هيئة قطر لاأ�سواق قطر
−املالية الإجراءات الوقائية والتدابري الحرتازية للحد من انت�سار فريو�ض كورونا	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�سدر املوافقة على اإدراج اأول �سندوق عقاري مدر للدخل )متداول(	
− اإعان ب�ساأن ت�سيري اأعمال هيئة اأ�سواق املال ال�سرورية خال فرتة العطلة الر�سمية	
− بيان �سحفي ب�ساأن قرار هيئة اأ�سواق املال رقم )30( ل�سنة 2020	
− الجتماع ال�ستثنائي للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل�ض	
− بيان �سحفي ب�ساأن تاأجيل دخول اأ�سهم ال�سركات الكويتية يف موؤ�سرات MSCI لاأ�سواق 	

النا�سئة
− بيان �سحفي ب�ساأن القرار رقم )31( ل�سنة 2020	
− هيئة اأ�سواق املال تقر الإدراج الأول من نوعه ل�سركة من �سركات هيئة ال�سراكة بني القطاعني 	

العام واخلا�ض
− هيئة اأ�سواق املال تاأجل تطبيق برنامج املوؤهات املهنية للوظائف واجبة الت�سجيل	
− الجتماع الع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل�ض	
− موافقة الهيئة على اإدراج �سركة بور�سة الكويت يف ال�سوق الأول	
− هيئة اأ�سواق املال جتيز منح مكافاأة للُمبّلغ	
− الهيئة تنجح يف الإ�سراف على ا�ستكمال تنفيذ عملية ترقية دولة الكويت �سمن موؤ�سرات 	

MSCI لاأ�سواق النا�سئة

− اإدراج منوذج جديد يف بوابة الهيئة اللكرتونية �سمن حزمة خدمات اإدارة الرقابة امليدانية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− مطالبة �سركات التاأجري التمويلى والتخ�سيم بت�سجيل بيانات اأر�سدة التمويل لعمائهم �سهريا 	
لدى البنك املركزى و�سركة ال�ستعام الئتماين

− الرقابة املالية تدعم النظم الإلكرتونية للت�سويت فى اجلمعيات العمومية	
− الرقابة املالية تتيح خدماتها للمتعاملني يف الأن�سطة املالية غري امل�سرفية اإلكرتونيا	
− هيئة الرقابة املالية تتخذ اإجراءات وقائية للحد من انت�سار فريو�ض كورونا	
− الرقابة املالية حتث ال�سركات املقيدة، واخلا�سعة لإ�سراف ورقابة الهيئة عقد جمعياتها يف اكرث 	

من موقع يف ذات الوقت
− تاأجيل ال�ستحقاقات الئتمانية لعماء �سركات التمويل العقاري والتاأجري التمويلي والتخ�سيم	
− الرقابة املالية توافق على: جواز تلقي اأوامر عماء �سركات ال�سم�سرة يف الأوراق املالية بالريد 	

اللكرتوين اأو الر�سائل الن�سية من تطبيقات الهاتف املحمول
− رئي�ض الرقابة املالية يخاطب �سركات وجمعيات التمويل متناهى ال�سغر باإتخاذ جمموعة من 	

التدابري الإحرتازية والوقائية للحّد من الآثار ال�سلبية لإنت�سار فريو�ض كورونا
− جمموعة اإدارة اأزمة ملتابعة تداعيات اإنت�سار فريو�ض كورونا على ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر	
− دعوة جماعة حملة �سندات التوريق للموافقة على مّد فرتة الإ�سدار بحد اق�سى �ستة اأ�سهر	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية ت�سدر حزمة تدابري اإ�سافية للتي�سري ملا يزيد عن ثاثة مليون مواطن من عماء 	
ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر

− ت�سهيا على ال�سناديق: ملراقب احل�سابات الواحد مراجعة ح�سابات ثاثة �سناديق ا�ستثمار 	
على الأكرث يف وقت واحد

− املوافقة على اأول اإ�سدار لل�سكوك يف �سوق املال امل�سري لإحدى �سركات التطوير العمراين	
− املوافقة على اأول ترخي�ض مبزاولة ن�ساط التمويل ال�ستهاكي لإحدى ال�سركات امل�ساهمة	
− رئي�ض الوزراء ي�سدر حزمة من القرارات خلف�ض مقابل اخلدمات على عمليات التداول 	

بالبور�سة امل�سرية لزيادة تناف�سيتها بني الأ�سواق الأخرى
− خف�ض مقابل اخلدمات امل�ستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات املالية املقيدة 	

بالبور�سة امل�سرية
− الرقابة املالية تنفذ اختبارات لقيا�ض مدى حتمل وحدات القطاع املايل غري امل�سريف للمتغريات 	

والأثار الإقت�سادية الناجتة عن ا�ستمرار جائحة كورونا
− الرقابة املالية تطلق تطبيق ذكي عر الهواتف يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر الن�سائية املوؤهلة 	

لع�سوية جمال�ض اإدارات ال�سركات
− تفا�سيل الإيرادات املحققة للهيئة عن العام املايل 2019 - 2020 وباإجمايل ي�سل اىل 618 	

مليون جنيه
− للعام الثاين على التوايل تقرير الرقابة املالية ال�سنوي لا�ستدامة مٌيهد لانتقال التدريجي نحو 	

نظام متويل م�ستدام و�سوق يت�سم بال�ستدامة
− الرقابة املالية تبادر بفتح اآفاق جديدة اأمام �سناديق ال�ستثمار لتوظيف مواردها املالية يف 	

م�سروعات التنمية القت�سادية
− حظر عمل موظفي الرقابة املالية ال�سابقني لدى اجلهات اخلا�سعة لإ�سرافها ملدة ت�سل لعام 	

كامل
− فز ال�ستهاك وٌت�سِجع املنتج املحلى باإ�سافة �سلع وخدمات جديدة حتت مظلة 	 الرقابة املالية حُتَ

التمويل ال�ستهاكي
− خال �سبعة اأ�سهر من عام 2020 : تاأ�سي�ض ثماين �سركات جديدة يف ن�ساط �سوق راأ�ض املال 	

والرتخي�ض مبزاولة اأن�سطة اإ�سافية لعدد 37 �سركة قائمة تعمل يف اخلدمات املالية غري 
امل�سرفية

− نتائج اإختبار التحمل والإجهاد املايل ُتطمئن الرقابة املالية لقوة ومتانة املركز املايل ل�سركات 	
القطاع املايل غري امل�سريف

− تاأجيل تطبيق معايري املحا�سبة امل�سرية امل�ستحدثة لبداية عام 2020	
− الرقابة املالية تبادر بخف�ض مقابل خدماتها للفح�ض والدرا�سة بن�سبة 50% لل�سركات 	

املتو�سطة وال�سغرية
− مبوافقة جمل�ض اإدارتها: الرقابة املالية جُترى تعديًا على جلانها ال�ست�سارية	
− لأول مرة بالرقابة املالية: جمل�ض الإدارة يوافق على 7 اإ�سدارات دفعة واحدة من �سندات 	

التوريق بقيمة تقرتب من 10 مليار جنيه
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− اإ�سدار النظام الأ�سا�سي للمركز امل�سري للتحكيم الختياري وت�سوية املنازعات املالية غري 	
امل�سرفية

− الرقابة املالية تطالب ال�سركات اخلا�سعة لإ�سرافها باإن�ساء قواعد بيانات لعمائها وفقا للفئة 	
العمرية واملنطقة اجلغرافية والنوع

− املوافقة على الإ�سدار الثالث من ال�سكوك خال عام 2020 بقيمه 600 مليون جنيه	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل متنح بطاقة التاأهيل املهني ملائة )100( مهني جديد ملزاولة 	
مهام م�سوؤول ما بعد ال�سوق، مر�سد مايل ومراقب داخلي

− رئا�سة النيابة العامة والهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل يوقعان اتفاقية �سراكة وتعاون	
− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل تن�سر الباغ ال�سحفي املتعلق بالجتماع الثاين ع�سر للجنة 	

التن�سيق والرقابة على املخاطر ال�سمولية املنعقد يف 29 دجنر 2020
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ثالثًا: إجراءات التنفيذ

النشاطالهيئةالدول

−هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية اإعان من الأمانة العامة للجان الف�سل يف منازعات الأوراق املالية عن �سدور قرار جلنة 	
ال�ستئناف باإدانة خمالف لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال توقف انعقاد اجلمعيات العامة لل�سركات وال�سناديق وتعتمد توزيعات 	
الأرباح املقرتحة يف جدول الأعمال

−هيئة اأ�سواق املالالكويت هيئة اأ�سواق املال تذكر مب�سوؤولية اأع�ساء جمال�ض اإدارات ال�سركات وحتث اجلميع على الإباغ 	
عن خمالفاتها

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية حتذر من الزج باإ�سمها يف اأية تقارير اإخبارية تتناول اجراء حتقيقات مع 	
متعاملني يف الأ�سواق املالية غري امل�سرفية وتوؤكد حفاظها على �سرية البيانات
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة الأوراق املاليةالأردن

− جل�سة توعوية من اإرن�ست ويونغ حول تاأثري التكنولوجيا على اأعمال الإدارة املالية	
− �سدور العدد الأول من الوعي ال�ستثماري	
− تنظيم برنامج تدريبي حول امل�ستقات املالية بالتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالية العربية	
− �سدور العدد الثاين من دورية الوعي ال�ستثماري	

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− تنظيم ور�سة عمل حول ال�ستثمار امل�ستدام	
− جمل�ض اأمناء مركز التدريب والختبارات املهنية بالهيئة يناق�ض خطط العام اجلديد ويعتمد 	

اإطاق من�سة تدريب اإلكرتونية
− تنيظم ندوة حول اأحدث الجتاهات واأف�سل املمار�سات يف جمال حوكمة ال�سركات بالتعاون مع 	

معهد اأع�ساء جمال�ض الإدارات يف دول جمل�ض التعاون
− تنظيم ملتقىاأحدث الجتاهات واأف�سل املمار�سات يف جمال حوكمة ال�سركات: الواجبات 	

وامل�سوؤوليات
− ا�سدار تعميم لل�سركات املرخ�سة	
− اطاق املوؤ�سر الأول من نوعه للحوكمة وامل�سوؤولية الجتماعية والبيئية	
− تنظيم ملتقى حول تقنيات الرقابة والإ�سراف لدى الهيئات التنظيمية العربية	
− هيئة الأوراق املالية وال�سلع تتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف توعية طلبة املدار�ض مببادئ 	

ال�ستثمار يف اأ�سواق املال
− قرع جر�ض التداول بال�سوق �سمن فعاليات اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي	
− اإطاق احلملة التوعوية اخلليجية امل�سرتكة لتوعية امل�ستثمرين بالأ�سواق املالية اخلليجية	

هيئة ال�سوق املاليةتون�ض

− ا�ستقبال هيئة ال�سوق املالية لوفود من املرتب�سني يف جمالت خمتلفة )اقت�ساد / قانون/ 	
جتارة...( وا�ستعرا�ض مهام الهيئة والقوانني و الرتاتيب املنظمة لل�سوق املالية. 

− م�ساركة اإطارات الهيئة يف برامج تكوينية خمتلفة حول ال�سجل الوطني للموؤ�س�سات، والقانون 	
املتعلق بتح�سني مناخ ال�ستثمار، وانتقال القطاع املايل نحو املعايري الدولية لإعداد التقارير 

IFRS املالية

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− ور�سة تقنية حول اآليات متويل املوؤ�س�سات النا�سئة بالتعاون مع الوزارة املنتدبة املكلفة باقت�ساد 	
املعرفة واملوؤ�س�سات النا�سئة

− تخرج الدفعة ال�سابعة من "مهنيو ال�سوق املالية"	
− ور�سة عمل لإطاق خمتر "اجلزائر فناب"	
− توقيع اتفاقية تهدف اإىل اإطاق برنامج التدريب بق�سد احل�سول على دبلوم الدرا�سات العليا 	

تخ�س�ض التمويل الإ�سامي الت�ساركي
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية تنظمان ندوة ال�ستقرار املايل 2020	
− املوافقة على اإن�ساء الأكادميية املالية	
− اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من ن�ساط الفورك�ض غري املرخ�ض تنبه العموم: احذروا 	

�سركات "الفورك�ض" غري املرخ�ض ووعود الربح ال�سريع
− اإعان عن ممار�سة اأعمال اأوراق مالية من قبل �سخ�ض غري مرخ�ض له	
− اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من ن�ساط الفورك�ض غري املرخ�ض تنبه العموم: اأ�ساليب 	

احتيال جديدة ل�سركات واأ�سخا�ض غري مرخ�سني
− اإطاق احلملة التوعوية اخلليجية امل�سرتكة لتوعية امل�ستثمرين بالأ�سواق املالية اخلليجية "ُملم"	

الهيئة العامة ل�سوق عمان
املال

− اإطاق احلملة التوعوية اخلليجية امل�سرتكة لتوعية امل�ستثمرين بالأ�سواق املالية اخلليجية “ُملم”	
− الهيئة العامة ل�سوق املال تعقد لقاًء تعريفيا حول من�سة �سماين اللكرتونية لأطراف العملية 	

التاأمينية

هيئة �سوق راأ�ض املالفل�سطني

− هيئة �سوق راأ�ض املال و�سلطة النقد تطلقان املوقع اللكرتوين لل�سمول املايل يف فل�سطني	
− هيئة �سوق راأ�ض املال تطور قاعدة بيانات الأوراق املالية ان�سجاما مع متطلبات ال�سمول املايل	
− هيئة �سوق راأ�ض املال تعقد لقاء لتطوير قطاع اخلدمات املالية يف فل�سطني	
− هيئة �سوق راأ�ض املال الفل�سطينية تعقد ور�سة عمل الكرتونية حول التكنولوجيا املالية	

هيئة قطر لاأ�سواق قطر
املالية

− تنظيم ور�سة عمل ل�سرح قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− الهيئة تعقد موؤمترها ال�سنوي الثالث مب�ساركة خراء ومتخ�س�سني يف قطاع اخلدمات املالية	
− ور�سة تدريبية حول دور احلوكمة يف اإدارة الأزمات	
− ور�سة عمل ملمثلي اجلهات املرخ�ض لها بعنوان جهود مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− الرنامج التعليمي املهني الرقمي ل�سوق راأ�ض املال حول مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− برنامج تدريبي عن بعد حول طرق ك�سف الحتيال املايل	
− ور�سة عمل حول نتائج عملية التقييم الوطني ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− ور�سة عمل للجهات املرخ�ض لها بالتعاون مع وحدة املعلومات املالية	
− ور�سة تدريبية بالتعاون مع جمعية املحا�سبني القانونيني حول دور احلوكمة يف اإدارة الأزمات	
− ور�سة عمل حول رفع الوعي لاإباغ عن املعامات امل�سبوهة	
− ور�سة عمل حول مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املرتبط باملنتجات واخلدمات املالية	
− م�ساركة فاعلة لهيئة قطر لاأ�سواق املالية يف اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي	
− ور�سة عمل حول اأمناط الحتيال املايل و�سبل الوقاية منه لدى ال�سركات امل�ساهمة	
− امل�ساركة باحلملة التوعوية ال�ستثمارية اخلليجية امل�سرتكة	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال تعقد ندوة توعوية حوارية متخ�س�سة عن اأمناء ال�سر يف جمل�ض الإدارة ودور 	
عاقات امل�ستثمرين

− تاأهيل الكوادر الب�سرية يف هيئة اأ�سواق املال لإدارة امل�ساريع ال�سرتاتيجية	
− اإي�ساح من هيئة اأ�سواق املال ب�ساأن التمويل اجلماعي عر املن�سات الرقمية	
− التدابري املتخذة من هيئة اأ�سواق املال ب�ساأن جل�سة تداول 2020/06/10 وما �سابها من اآثار 	

عك�سية بالغة على جمهور املتعاملني
− هيئة اأ�سواق املال تطلق اأول اأعداد جملتها التوعوية الإلكرتونية	
− بيان �سحفي ب�ساأن اإطاق احلملة التوعوية اخلليجية امل�سرتكة لتوعية امل�ستثمرين بالأ�سواق 	

املالية اخلليجية )برنامج التوعية ال�ستثمارية اخلليجي "ُملم"(
− هيئة اأ�سواق املال تطلق ثاين اأعداد جملتها التوعوية الإلكرتونية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− رئي�ض جمل�ض الدولة ورئي�ض هيئة الرقابة املالية يفتتحا حلقة نقا�سية عن الرقابة على الأ�سواق 	
والأدوات املالية غري امل�سرفية

− بحث طرح معهد اخلدمات املالية درجة ماج�ستري متخ�س�ض يف امل�ستقات املالية مدعوم من 	
بور�سة مدريد لاأوراق املالية

− الرقابة املالية تفتح اأبوابها لطاب املدار�ض واجلامعات لغر�ض املعرفة بالأدوات املالية غري 	
التقليدية لدى الأجيال القادمة

− الرقابة املالية ُتِعد دليل تو�سيحى لكيفية ا�ستخدام تطبيق - متكني املراأة	
− الرقابة املالية تطلق "�سل�سلة توعية" باأهمية الإف�ساح عن املمار�سات البيئية واملجتمعية 	

واحلوكمة على �سبكات التوا�سل
− توقيع تعاقد بني معهد اخلدمات املالية ومعهد درا�سات البور�سة الأ�سبانى ملنح درجة املاج�ستري 	

يف الأ�سواق املالية

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل ت�سارك يف الدورة الرابعة لاأ�سبوع العاملي للم�ستثمر لتعزيز 	
الثقافة املالية

− نظمت الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها 	
ندوة توعوية حول حماربة الر�سوة
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

−هيئة الأوراق املاليةالأردن جمل�ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية يبحث مع ”جمعية امل�ستثمرين” �سبل احتواء 	
تداعيات كورونا على ال�سوق املايل

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− الهيئة ت�سارك يف اجتماعات جمل�ض اإدارة "اأيو�سكو" مبدريد وتناق�ض الق�سايا املتعلقة بالأ�سول 	
الرقمية وتاأثري تقنيات الذكاء ال�سناعي والتكنولوجيا املالية على م�ستقبل الأ�سواق املالية

− الهيئة حت�سل على �سهادة مطابقة ملعيار دويل لإدارة املخاطر	
− الهيئة تت�سلم رئا�سة احتاد هيئات الأوراق املالية العربية للمرة الثانية	
− الهيئة تراأ�ض الجتماع الع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية اخلليجية	
− اللجنة الوزارية لروؤ�ساء جمال�ض اإدارات اجلهات املنظمة لأ�سواق املالية تقر مبادرات لتعزيز 	

العمل اخلليجي امل�سرتك يف جمال تكامل الأ�سواق املالية يف مرحلة ما بعد كورونا

هيئة ال�سوق املاليةتون�ض
− �ساركت هيئة ال�سوق املالية يف جملة من التظاهرات الدولية 	
− ا�ستقبلت الهيئة عددا من الوفود التابعة لهيئات اأجنبية نا�سطة يف املجال املايل وذلك يف اإطار 	

العمل على مزيد تعزيز تبادل اخلرات التعديلية والرقابية

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سارك يف الجتماع التا�سع للجنة الوزارية ملجال�ض اإدارات الهيئات 	
اخلليجية

هيئة �سوق راأ�ض املالفل�سطني
− هيئة �سوق را�ض املال وموؤ�س�سة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات ا�ست�سارية لتطوير 	

�سناعة اخلدمات املالية ال�سامية يف فل�سطني
− هيئة �سوق راأ�ض املال وبكدار توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العام القت�سادي	

هيئة قطر لاأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لاأ�سواق املالية ت�ست�سيف الجتماع ال�سنوي ال� 44 للجنة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط	
− هيئة قطر لاأ�سواق املالية ومركز قطر للمال يوقعان مذكرة تفاهم يف جمال مكافحة غ�سل 	

الأموال ومتويل الإرهاب
− الهيئة ت�سارك باجتماعات جلنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 	
− امل�ساركة بالجتماع الرابع ع�سر ملجل�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية	
− امل�ساركة باجتماع فريق عمل املخت�سني بالتوا�سل وتوعية امل�ستثمرين باجلهات املنظمة 	

لاأ�سواق املالية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي:
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف الجتماع )44( للجنة اأمريك )AMERC( واملوؤمتر ال�سنوي الثالث 	
لهيئة قطر لاأ�سواق املالية

− بيان �سحفي ب�ساأن عملية التقييم الذاتي لقوانني ولوائح هيئة اأ�سواق املال ملبادئ املنظمة 	
الدولية لهيئات الأ�سواق املالية: بلوغ ن�سبة المتثال باملبادئ %89

− هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف الجتماع احلادي والع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية 	
)اأو من يعادلهم( يف دول املجل�ض والجتماع التا�سع للجنة الوزارية لروؤ�ساء جمال�ض اإدارات 

اجلهات املنظمة لاأ�سواق املالية بدول املجل�ض
− 	MSCI قبل تنفيذ ترقية HSBC هيئة اأ�سواق املال تلتقي امل�ستثمرين الأجانب بتنظيم من
− 	CITI BANK هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف لقاء خا�ض مع امل�ستثمرين الأجانب يف منتدى نظمته

هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف الجتماع ال�سنوي ال45 ملنظمة الي�سكو

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− مذكرة تفاهم بني الرقابة املالية ومركز ب�سرية لبحوث الراأي العام	
− الرقابة املالية ت�ست�سيف الجتماعات ال�سنوية لل�سراكة املتو�سطية لأ�سواق املال بالقاهرة	
− الرقابة املالية ع�سوا مبجل�ض ال�ستقرار املايل	
− الرقابة املالية ع�سوًا يف �سبكة البنوك املركزية وهيئات الرقابة املالية الهادفة للتحول اإىل 	

النظام املاىل الأخ�سر

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− ال�سيدة نزهة حيات، رئي�سة الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل، تنتخب رئي�سة للجنة الإقليمية 	
لإفريقيا وال�سرق الأو�سط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية
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اململكة الأردنية الها�سمية - هيئة الوراق املالية الردنية
مبنى �سوق راأ�ض املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�ض:

www.jsc.gov.joاملوقع اللكرتوين:

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

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�ض:

www.sca.gov.aeاملوقع اللكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�ض:

www.cmf.tnاملوقع اللكرتوين:

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

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�ض:

www.cosob.orgملوقع اللكرتوين:

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

12053000 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�ض:

www.cma.org.saاملوقع اللكرتوين:

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

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�ض:

www.scfms.syاملوقع اللكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�ض:

www.cma.gov.omاملوقع اللكرتوين:

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

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�ض:

www.pcma.psاملوقع اللكرتوين:

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

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�ض:

www.qfma.org.qaاملوقع اللكرتوين:

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

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�ض:

www.cma.gov.kwاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة الأ�سواق املالية اللبنانية
�سارع روما – الوردية - بريوت

0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

اجلمهورية الليبية - هيئة �سوق املال الليبي
�سارع روما – الوردية - بريوت

910354845 )218+(الهاتف:

-الفاك�ض:

www.lcma.gov.lyاملوقع اللكرتوين:

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

35345352 )00202( - 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�ض:

www.fra.gov.egاملوقع اللكرتوين:

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�ض:

www.ammc.maاملوقع اللكرتوين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�ض:

www.bse.com.lbاملوقع اللكرتوين:

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

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�ض:

www.dfsa.aeاملوقع اللكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�ض:

www.maqasa.comملوقع اللكرتوين:

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

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�ض:

www.amf.org.ae املوقع اللكرتوين:

اجلمهورية الليبية - ال�سوق املايل الليبي - )ع�سو مراقب(
حي الندل�ض - طرابل�ض

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�ض:

www.lsm.lyاملوقع اللكرتوين:
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