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ه دولة  مقرّ   ،تتمتع بالشخصیة االعتباریة المستقلة  للربح  تھدف  المؤسسة    وھو  2007تأسس اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة عام  

ویضم في عضویتھ ھیئات األوراق المالیة والجھات الرقابیة على األسواق. یھدف االتحاد إلى االرتقاء بالمستوى    ،اإلمارات العربیة المتحدة

توحید الجھود للوصول إلى   إلى  أیضا  یھدفالتشریعي والتنظیمي ألسواق األوراق المالیة العربیة بما یحقق العدالة والكفاءة والشفافیة، و

التعاون والتنسیق المشترك بین    تعزیز  إلى  االتحاد   یسعى  كما   .لمعامالت في أسواق األوراق المالیة العربیةمستویات فعالة للرقابة على ا

تذلیل الصعوبات التي تعترض  عن    فضالً  ، لتحقیق أقصى قدر من االنسجام والتوافق فیما یتعلق بالقوانین واألنظمة ذات العالقة  أعضائھ

والشفافیة والحوكمة  اإلفصاحالعربیة، وتوسیع قاعدتھ وتنویع أدواتھ وتعمیق ثقافة االستثمار ومفاھیم االستثمار في أسواق األوراق المالیة 

 إضافة إلى تطبیق أفضل المعاییر والممارسات الدولیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد هیئات األوراق المال�ة العر��ة عن نبذة

 قیمنا رؤیتنا رسالتنا 2010

ــالمســـــتوى   ب ــاء  االرتق

والـتـنـظـیـمي   التشـــــریـعي 

س أوالمھني ألســـواق ر

وـبمـــا   ـعرـبیـــة  اـل اـلمـــال 

ة والكفـاءة  ی حقق العـداـل

 والشفافیة.

والتعــاون  الجھود  توحیــد 
لى إالمشــــترك للوصــــول  

ة   اـب ة للرـق اـل ات فـع مســـــتوـی
على التعامالت في اســواق 

الــعــربــیـــة أر الــمـــال  س 
والتنسیق والتعاون لتحقیق  
ــجام  ــل قدر من االنسـ أفضـ
ــن  ــی ــوان ــق بـــال ــق  ــواف ــت وال
الـعـالقـــة   ذات  واألنـظـمـــة 

ــواق ر س أالمطبقة في اســ
الـمال العربـیة بـھدف حـماـیة  

ن   رـی ـم ـث ـــت مســـ ر اـل طـوـی وـت
ــل  ــریعات وفق أفضــ التشــ

 .المعاییر الدولیة
 

ــل معاییر   االلتزام بأفضــ

والــعـــدالـــة   الــنــزاھـــة 

 .والشفافیة والتمیز
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 تمهید
 

 

 

استكماالً للجھود التي بذلھا االتحاد خالل السنوات الخمس الماضیة   2025-2021إعداد الخطة االستراتیجیة الثانیة لالتحاد للفترة    یأتي
الذي تمكن االتحاد من خاللھا من تحقیق تقدم واضح بشأن إنجاز األھداف االستراتیجیة التي أولت الخطة االستراتیجیة األولى لالتحاد  

للبناء على ما تم إنجازه ودعم   تمھیداً   وأھداف  مبادرات  من  تحقیقھ   تم   ما  أھم  الخطة  ھذه  تعرض  وسوفھتماماً بتحقیقھا.  ا  2016-2020
 ة االستراتیجیة الجدیدة لالتحاد.أھداف وتوجھات الخط

األعضاء للوصول إلى أرقى معاییر كفاءة  یھدف االتحاد، بموجب نظامھ األساسي، إلى بلوغ أعلى درجات التعاون المشترك والتنسیق بین  
ر  المعامالت في أسواق األوراق المالیة العربیة وسالمتھا. وھذا یتطلّب تبادالً للمعلومات والمساعدات الفنیة والخبرات من أجل دعم تطوی

ویات فعالة للرقابة على ھذه األسواق. ة مجدیة، وتضافراً لجھود األعضاء بما یتیح لھا التوّصل إلى مستھذه األسواق وإرساء قواعد تنظیمیّ 
افیة.  كما یقتضي ھذا األمر االرتقاء بالمستوى التشریعي والتنظیمي ألسواق األوراق المالیة العربیة بما یرسي العدالة ویعّزز الكفاءة والشف

اق المالیة العربیة، وتوسیع قاعدتھ  وتشمل أھداف االتحاد أیضاً السعي من أجل تذلیل الصعوبات التي تعترض االستثمار في أسواق األور
 اتھ وتعمیق الثقافة االستثماریة. وتنویع أدو 

  األصعدة،  مختلف  على   االستراتیجیة  األھداف  من   جملة  تحقیق  من  2020-2016  األولى  االستراتیجیة  الخطة  سنوات  خالل  االتحاد   تمكن   لقد 
  االتحاد   أعضاء  بین  ما  والتنسیق  للتعاون  عام  إطار  ووضع  والدولي  اإلقلیمي  المستویین  على  االتحاد   مكانة  بتعزیز   منھا  یتعلق  ما  وخاصة
 أعضاء   اتفق  المشتركة  القواعد   من  كبیرة  مجموعة  إنجاز  تم   كما.  وغیرھا  المعرفة  ونقل  والمھنیة  والرقابیة  التشریعیة  الجوانب  بمختلف
  تحقیقھا   تم  التي  اإلنجازات  أھم)  1(  رقم  الملحق  ویظھر.  وغیرھا  والحوكمة  واإلفصاح  الرقابة  مجاالت  مختلف  في  اعتمادھا  على  االتحاد 
 . 2020-2016 لألعوام األولى االستراتیجیة الخطة بموجب

وتفاقم اآلثار االقتصادیة والمالیة الناجمة عن   2020ال شك فیھ، بأن الظروف التي مرت بھا االقتصادات العالمیة منذ مطلع عام    ومما
قد ألقت بظاللھا على أولویات الحكومات والجھات الرقابیة واألسواق المالیة مما استدعى اتخاذ خطوات   COVID-19تفشي فیروس  

  األھمیة  من  كان  فقد   اإلطار،  ھذا  وضمنت األزمة التي نجمت عن آثار أزمة كورونا على مختلف دول العالم.  احترازیة لمواجھة تداعیا
أخذ ھذا الجانب بنظر االعتبار وتخصیص مبادرات محددة تتعلق باإلجراءات والقواعد اإلرشادیة التي یمكن تنبیھا للتعامل مع المخاطر 

ً )  2(  رقم  الملحق  یبینو  بھا أسواق راس المال العربیة.والظروف االستثنائیة التي یمكن أن تمر   للمحاور واألھداف والمبادرات    ملخصا
 . 2025-2021للخطة االستراتیجیة لألعوام 

أھداف الدول األعضاء   في الوقت عینھ  یضعھا االتحاد أن تنبثق من أھدافھ األساسیة وتعكس  استراتیجیةّي خطة  ال بّد ألالعموم،    على
في    1المشكلة من مجلس االتحاد بھدف إعداد الخطة االستراتیجیة لالتحاد   اللجنة  قّررت  وللوقوف على آراء الھیئات األعضاء،  واھتماماتھا.

تحاد في  اال یة ودور  الدولیة التي تواجھ أسواق رأس المال العربوأبرز التحدیات المحلیة    إلى ف  إعداد استبیان بھدف التعرّ اجتماعھا األّول  
أخرى  آراء  كما تضّمن االستبیان    وآلیات تنفیذھا.للفترة المقبلة  تحاد المستقبلي من خالل تحدید أھدافھ  اجھتھا باإلضافة إلى رسم مسار االمو
شّكلت  الّتي    ھاءآرامبدیة  ستبیان  اال  علىاالتحاد  بعضاء  األ  الھیئات   جمیعأجابت  وقد    ألھدافھ المقررة.  ھمدى تحقیقحول  عضاء االتحاد  أل

 . )3 مرق في الملحق المرفق لالستبیان موجودة (النتائج الكاملة ،تحدید األولویات االستراتیجیة للفترة المقبلة عنصراً ھاماً في 

على التحدیات التي ستواجھ ھیئات األوراق المالیة العربیة خالل السنوات الخمس متّفقة  غلب الھیئات  أبأّن  االستبیان  من نتائج    نقد تبیّ ل
أعمال الھیئات  لرفع مستوى  بات األساسیة  تتمثل تلك التحدیات في تلبیة المتطلّ و  .القادمة والتي یجب أن یكون لالتحاد دور في مواجھتھا

الكوادر الوظیفیة   وتطویر  ، ھا الرقابیة والتشریعیةقدراتوتعزیز    ،المبادئ والمعاییر وأفضل الممارسات الدولیةالرقابیة العربیة بما یتوافق مع  
یث التشریعات ذات العالقة  المھارات الجدیدة للرقابة وتحد باإلضافة إلى تدریب الموظفین على    ؛برامج التوعیة والتعلیموتحسین  ة  والفنی

 
مھا المجالي من ھیئة األوراق المالیة    /ةمن السید/ خالد محمود محمد كممثل لھیئة األوراق المالیة والسلع اإلماراتیة، والسید  2025- 2021تتألف اللجنة الموقتة إلعداد الخطة االستراتیجیة لألعوام     1

ألمین العام التحاد ھیئات األوراق المالیة  احیث استعرض    2020أیلول/سبتمبر    28  في  األول  ھااجتماع  اللجنة  عقدتانیة.  األردنیة والسید/عبدهللا بن سالم الربیعي من الھیئة العامة لسوق المال العم
   العربیة، السید جلیل طریف األھداف من تشكیل اللجنة ومسؤولیاتھا واإلطار العام للخطة االستراتیجیة وأھمیتھا.
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ة  یھیئات الرقابالالحوكمة ومراقبة مدى االلتزام بھا. كما تشمل التحدیات تشجیع التعاون والتكامل مع  س المال وتطبیق مبادئ  بسوق رأ
المالیة العربیة  واألخرى   إلى ادعم جھود ھیئات األوراق  الالنضمام  الرامیة  المالیة  إلى  لھیئات األوراق  الدولیة  ھذا    .IOSCOمنظمة 

التكنولوجي والرقمي وأھمیة مواكبة الھیئات الرقابیة التطورات التكنولوجیة المالیة وخاصة ما    باإلضافة إلى التحدیات المرتبطة بالتسارع 
 یتعلق منھا بالجوانب الرقابیة وكذلك القضایا المرتبطة باالستدامة واالستقرار المالي.

ویولیھا عتبار  االتحاد بعین االأن یأخذھا  األھداف التي یجب  حول    الجوھریة  م أعضاء االتحاد مجموعة من المقترحاتوعلى العموم، فقد قدّ 
 : كما یليأن نوجزھا یمكن  التي واألولویة في التنفیذ، 

 . FinTechمع التطورات في قطاع التكنولوجیا المالیة  التعامل .أ
 .Cyber Crimesالجرائم اإللكترونیة  مواجھة . ب
 . جدیدة مالیة أدوات إلصدار المالیة باألسواق السیولة  ضعف مواجھة . ج
 .المشفرة واألصول االصطناعي والذكاء الرقمنة  مجال في الحدیثة التطورات مع التعامل .د 
 في قطاع أسواق راس المال. Sustainabilityالمعاییر الدولیة بشأن االستدامة  طبیقت .ه
 .المالي والشمول والتوعیة التعلیم مجال  في الھیئات دور تعزیز .و
 . الرقابیة  للھیئات المھني بالمستوى واالرتقاء الذاتیة القدرات بناء . ز

 

 االسترات�ج�ة الخطة  محاور  
اللجنة   لألعوام    المشكلةراعت  االستراتیجیة  الخطة  للخطة   ،2025-2021إلعداد  األساسیة  المحاور  تحدید  على  عملھا  إطار  في 
  على   ،بالموازاة  ، ا والعوامل المؤثرة فیھا، كما ارتكزتدراسة أھم التحدیات التي تواجھ األسواق المالیة العربیة واحتیاجاتھاالستراتیجیة،  
  ة خمسبالرئیسة    وتحلیلھا، تم حصر القضایا االستراتیجیة  االستبیان وبعد معاینة نتائج   .نة أعالهوالمبیّ   االستبیان  الواردة في  آراء األعضاء

   محاور أساسیة:
 تعز�ز التعاون والتواصل واالنسجام بین الهیئات األعضاء في االتحاد .1

 واالستدامة   السیولة   ودعم  المخاطر  ومواجهة  المال   رأس   أسواق   تطو�ر  مجاالت  في  التعاون  .2

 السیبران�ة   المخاطر  ومواجهة  المال�ة  التكنولوج�ا  مجاالت  في  التعاون   تعز�ز .3

 ) Capacity Buildingبناء القدرات الذات�ة ( .4

 تعل�م وتوع�ة المستثمر وتعز�ز الشمول المالي  .5

 
 األسس الّتي اعتمدتھا اللّجنة في تحضیرھا لھذه االستراتیجیة وھي: قبل البدء باستعراض المحاور األساسیة، نعرض في ما یلي و

 
 من المحاور األساسیة وذات األولویة بدل أن تَُشتَّت الجھود على محاور كثیرة یصعب تحقیقھا. محّدد التركیز على عدد  أوالً:
 ولكن طموحة بما یكفي لتشّكل تحّدیاً لالتّحاد. قابلة للتحقیقتكون  أھداف واضحة لكل محور تحدید  ثانیاً:
في إطار زمني محّدد یمكن على أساسھ تقویم نتائج    ھضمن خّطة عمل واضحة لتحقیقربط كّل ھدف بعدد من اإلجراءات والمبادرات    ثالثاً:

 االستراتیجیة. 
 .لتخّطیھا ووضع مقترحات  لتطبیقإبراز التحدیات الّتي قد تعترض تنفیذ أھداف كّل محور لمراعاتھا عند ا رابعاً:
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س 
االرتقاء بالمستوى التشریعي والتنظیمي والمھني ألسواق رأ

المال العربیة وبما 
ی

حقق العدالة والكفاءة والشفافیة
 

توعیة وتعلیم المستثمرین
 

وتعزیز الشمول المالي
 

بناء القدرات الذاتیة
 

التعاون في مجاالت تطویر 
س المال 

أسواق رأ
ومواجھة المخاطر ودعم 

السیولة 
واالستدامة

  

صل
تعزیز التعاون والتوا

 
واالنسجام

 
بین الھیئات 

ضاء في االتحاد
األع

  

س المال العربیة والتنسیق والتعاون لتح
صول إلى مستویات فعالة للرقابة على التعامالت في أسواق رأ

توحید الجھود والتعاون المشترك للو
ضل قدر من 

قیق أف
االنسجام والتوافق 

ضل المعاییر 
ف حمایة المستثمرین وتطویر التشریعات وفق أف

س المال العربیة بھد
بالقوانین واألنظمة ذات العالقة المطبقة في أسواق رأ

الدولیة
 

المساھمة في أنشطة
 

تعلیم
 

وتوعیة
 

المستثمر
  

التعاون مع الھیئات الرقابیة 
المحلیة والعالمیة

 
في مجال 

تعلیم وتوعیة المستثمر
  

تعزیز التعاون الدولي
 

في
 

مجال
 

التوعیة
 

والشمول
 

المالي
  

بناء القدرات للعاملین في 
أسواق المال العربیة

  

تطویر
 

القدرات
 

المؤسسیة
 

ضاء
ألع

 
االتحاد

  

تعزیز وتطویر قدرات 
ضاء

األع
 

لمواجھة مخاطر 
األسواق

  

دعم سیولة األسواق 
المالیة
  

التقارب
ب 

ین
 

تشریعات
 

الدول
 

ضاء في االتحاد
األع

  

ف االتحاد 
دعم أنشطة ومواق

صعید الدولي
على ال

تفعیل التعاون المشترك  
 

متعّدد
 

ف
األطرا

 
بین
 

الھیئات
 

ضاء
األع

 
في
 

االتحاد
  

محاور الخطة 
 االستراتیجیة

 الرسالة االستراتیجیةاألھداف  الرؤیة

تعزیز 
التعاون في مجال

 
مكافحة غسل األموال وتمویل 

اإلرھاب
  

دعم 
معدالت
 

اال
ستدامة

 
وتقلیل
 

مخاطر
 

األزمات
باألسواق المالیة العربیة 

  

تعزیز التعاون في مجاالت 
التكنولوجیا المالیة 
ومواجھة المخاطر 

السیبرانیة
  

ضع إطار عام للتعاون بین 
و

ضاء االتحاد في مجال 
أع

التكنولوجیا المالیة
استخدامات الذكاء   

صطناعي والتعلم
اال

 
اآللي

 
)

AI &
 M

L
( 

في أسواق 
المال العربیة

 

التعامل مع المخاطر 
السیبرانیة باألسواق المالیة 

العربیة
  

التعاون مع المنظمات 
صة في مجال 

والجھات المخت
التكنولوجیا المالیة واألمن 

السیبراني
  

ضاء في 
زیادة تعاون األع

مجاالت التمویل البدیل 
صغیرة 

وتمویل المشروعات ال
والمتوسطة

  

تیسیر
 

ش 
صل والنقا

التوا
المباشر وتبادل األفكار

 
بین 

ضاء
االع

 

تحدیث الموقع اإللكتروني 
وبوابة التعلیم والتوعیة
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إن الھدف األساسي الذي من أجلھ ُوجد االتحاد ھو تعزیز التنسیق والتعاون بین األعضاء لتحقیق أقصى قدر من االنسجام والتوافق إن كان 

عمل  یة والبالنسبة للقوانین واألنظمة التي تعتمدھا الدول األعضاء أو بالنسبة لمعاییر كفاءة وسالمة المعامالت في أسواق األوراق المالیة العرب

بین الھیئات    واالنسجام  ل تعزیز التعاون والتواصلمن البدیھي إذاً أن یشكّ  .ھاوتطبیق   المثلى  تباع المعاییر الدولیةاخالل    منعلى تنمیتھا وذلك  

ً األعضاء في االتحاد     تقلیص المقبلة وأن یساھم في حمایة المستثمر من خالل    الخمسةلألعوام    االستراتیجیةالخطة    محاور  من  محوراً أساسیا

تخاذ اإلجراءات الالزمة ضد أي  دل المعلومات والتعاون في سبیل اوتعزیز تبا  المال  رأسسواق  أ  استقرار   المخاطر النظامیة والحفاظ على

 عملیات غش أو احتیال في أسواق رأس المال. 

 
 تعزیز التعاون والتواصل واالنسجام بین الھیئات األعضاء في االتحادلمحور األول: لاألھداف االستراتیجیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 المحور األول: تعز�ز التعاون والتواصل واالنسجام بین الهیئات األعضاء في االتحاد 

التواصل والنقاش ت�سیر 
بین  الم�اشر وت�ادل األفكار

  األعضاء

 تشر�عات ینب التقارب
األعضاء في  الدول

  االتحاد

 المشترك التعاون  تفعیل
د  الهیئات بین األطراف متعدّ

  االتحاد في األعضاء

دعم أنشطة ومواقف 
االتحاد على الصعید 

  الدولي

 تعز�ز التعاون في مجال
مكافحة غسل األموال 

  وتمو�ل اإلرهاب

زیادة تعاون األعضاء في مجاالت 

التمویل البدیل وتمویل 

  المشروعات الصغیرة والمتوسطة
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   األعضاء في االتحاد الدولین تشر�عات ب التقارب: 1.1 الهدف
العربیة؛ وفي ھذا  بَ عتَ یُ  المالیة  اتحاد ھیئات األوراق  أبرز أھداف  العربیة من  المال  التشریعي والتنظیمي ألسواق رأس  بالمستوى  ر االرتقاء 

قدر من االنسجام والتوافق فیما یتعلق بالقوانین    أكبر السیاق، یھدف االتحاد، ومن خالل التعاون والتنسیق المشترك بین أعضائھ إلى تحقیق  

 الصكوك   وإدراج  طرحضمن أكثر المواضیع التي كانت ضمن اھتمامات وأولویات السادة األعضاء موضوع    ومن ریعات ذات العالقة.  والتش

باإلضافة إلى األنشطة المالیة عبر الحدود وتدفقات راس    العالمیة  األزمات  تسببھا  التي  التحدیات  ومواجھة  لتقییم   األعضاء   وأولویات  اإلسالمیة

 . األجنبیة البورصات في المتعاملة الشركات على بةالرقاالمال و

 

  االتحاد في  األعضاء الهیئات بین األطراف متعّدد المشترك التعاون  تفعیل: 1.2 الهدف
  االستراتیجیة   الخطة  ضمن  أعدت  والتي  األطراف  متعددة  التفاھم  مذكرة  على  االتحاد   أعضاء  السادة  توقیع   تجمیع  استكمالتھدف ھذه المبادرة إلى  

 .علیھا  إضافیة تعدیالت أیھ إدخال في  والنظر  التوقیع بعد  آثارھا وتقییم لالتحاد  السابقة

 

  الدولي  الصعید على االتحاد ومواقف أنشطة دعم: 1.3 الهدف
 المالیة  األوراق  لھیئات  الدولیة  المنظمة  لدى  خاصة  الدولي  الصعید   علىأعضاء االتحاد    مواقف  دعمإن الغرض األساسي من ھذه المبادرة ھو  

IOSCO  لالنضمام إلیھا وتعزیز التعاون والتنسیق مع مختلف المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة   لألیسكو  منضمینال  غیرأعضاء االتحاد    ومساعدة

 . اإلسالمي التمویل موضوع خاصة  مجاالت عدة فيمن المؤسسات المعنیة  وغیرھا

 

 : التقارب بین تشریعات الدول األعضاء في االتحاد 1.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

 • • • •  اإلسالمیة إعداد قواعد استرشادیة لطرح وإدراج الصكوك 1

2 
مواجھة التحدیات التي تسببھا  و لتقییم  األعضاء أولویات حولاسترشادي  دلیل وضع

 • • • • • األزمات العالمیة

3 
 cross-border) (Funds( الحدود عبر المالیة لألنشطةاسترشادیة  قواعد إصدار

Passporting (المال رأس وتدفقات  • •   

 • • •   األجنبیة  البورصات في المتعاملة الشركات على الرقابة حول  دراسة إعداد 4

 االتحاد في األعضاء الھیئات بین األطراف متعّدد  :  تفعیل التعاون المشترك1.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

 • • • • • التنفیذ  قید المذكرة وضع 1

 • • • • • تعدیل  أي إلى والحاجة المذكرة آثار تقییم 2
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 الدولي الصعید على  االتحاد ومواقف أنشطة دعم: 1.3الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
  المالیة األوراق لھیئات الدولیة المنظمة لدى األعضاء مواقف دعمفي  االستمرار

)IOSCO ( • • • • • 

 • • • • • مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة المختصة في مجال التمویل اإلسالمي  التعاون 2

 • • • • • إلیھا االنضمام على لألیوسكو المنضمین غیر األعضاء مساعدة 3

 

 مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب   مجال في  التعاون  تعز�ز : 1.4 الهدف
ً   یشھد العالم تطوراً   تطبیق بلد  لكل اإلرھاب، حیث یمكن تمویل ومحاربة األموال غسل  على مستوى األنظمة والتدابیر المتعلقة بمكافحة  ملحوظا

ً  تختلف عامة بصورة اإلرھاب تمویل أو األموال أّن مخاطر غسل إال  ،الخاصة بھذا المجال الدولیة المعاییر   التشریعي  واإلطار البلد، لبیئة تبعا

في ظل األوضاع الراھنة    وذلك  خاصة،  أھمیة  یأخذ   الشأن  بھذا  العربیة  الرقابة  ھیئات  بین  التعاون  موضوع  بأن  یذكر  ومما  .المطبق  والرقابي

 .دولي الو قلیمياإل تویینعلى المس

 

 والمتوسطة  الصغیرة المشروعات وتمو�ل البدیل التمو�ل مجاالت في األعضاء تعاون  ز�ادة:  1.5الهدف 
استخدام أدوات التمویل البدیل لدى أسواق المال العربیة والتمویل الجماعي   مجاالت في    االتحاد   أعضاءتعاون    زیادةھذه المبادرة إلى    تھدف

 .والمتوسطة  الصغیرة والمشروعات الصغر متناھیة للمشاریع التمویل واقعإلى دراسة  باإلضافة

 

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب مجال في التعاون تعزیز: 1.4الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 لجمیع العالقة ذات واالستراتیجیات  واألنظمة التشریعات كافة تتضمن بیانات قاعدة إعداد

    • • وإتاحتھا االتحاد أعضاء

2 
مكافحة غسل األموال وتمویل  مجال في الممارسات أفضل حول استرشادي دلیل وضع

 • • • •  اإلرھاب 

3 

غرار مجموعة  علىقلیمیة والدولیة العاملة في ھذا المجال مع أبرز المنظمات اإل التعاون

العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لمكافحة غسل األموال وتمویل 

 اإلرھاب ومجموعة إغمونت لوحدات االستخبارات المالیة وغیرھا 
• • • • • 
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 االعضاء بین  األفكار وت�ادل الم�اشر  والنقاش التواصل ت�سیر:  1.6الهدف 
 ُ   خاللھا   من   یتم  االتحاد   أعضاء  بین  للتواصل  بوابة بمثابة  المبادرة  ھذه  تعد   االتحاد،  أعضاء  بین واالنسجام  والتنسیق  التعاون  تعزیز  على  حرصا

 الذكیة   للھواتف  تطبیق   طریق  عن  أو  انترنت  الویب  صفحات  عبر  متاح   المنتدى  ھذا  یكون  حیث  ،والخبرات  المعلوماتلتبادل    ة مباشر  مناقشات 

 .الدائم للضمان آلیة سھلة ومتاحة للتواص

 

 األول  المحور تحد�ات
 

 التحدیات تخطي سبل التحدیات 

الوصول إلى استخدام أفضل المعاییر والممارسات  التعاون بهدف   - .المحلیة التشریعات في االختالف 1

 الدول�ة.

األعضاء  - .الدولیة المؤسسات  مع التواصل عدم 2 بین  ما  التواصل  لتسهیل  لالتحاد  العامة  األمانة  ق�ام 

 والمؤسسات المعن�ة.

3 
 والتمویل الصغیرة بالمشاریع الخاصة المعلومات توفر عدم

 .وغیرھا  الجماعي
أعضاء االتحاد لتوفیر المعلومات من خالل التواصل  التعاون مع   -

 الم�اشر أو المسوحات.

 التمویل البدیل وتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة : زیادة تعاون األعضاء في مجاالت 1.5الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
)  Alternative Financing(  البدیل التمویل أدوات استخدام مدى  حول مسح اعداد

   • • • لدى أسواق المال العربیة

2 
) لدى أسواق المال Crowd Funding( الجماعي التمویل حول استرشادیة قواعد وضع

 • • • •  العربیة

3 
) Micro Finance(  الصغر متناھیة للمشاریع التمویل واقع حول(دراسة)  مسح اعداد

 • • • •  ) SMEsوالمشروعات الصغیرة والمتوسطة (

 االعضاء  بین  األفكار وتبادل المباشر  والنقاش التواصل تیسیر: 1.6الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 Web Based, Mobileإلكتروني  (  منتدى انشاء حول األعضاء اقتراحات استبیان

Application, or both( •     

    •  اإللكتروني المنتدى واعداد لتصمیم متخّصصة شركة مع التعاقد 2

   •   المنتدى  إطالق 3

 • •    مطلوبة تعدیالت أیة وإدخال المنتدى فعالیة مدى تقییم 4
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اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة؛ وفي ھذا السیاق، یھدف االتحاد،  اھتماماتأبرز من  المال راس أسواق تطویر مجاالت في التعاونر بَ عتَ یُ 

المجال    على  االطالعومن خالل   العربیة واألجنبیة في ھذا  القواعد واألھداف االستراتیجیة    بعض   تحقیق  إلىالتجارب  منھا وضع عدد من 

شتركة لمبادئ االستدامة باألسواق المالیة العربیة للشركات وإعداد عامة م  وقواعد الممارسات المطبقة لمواجھة مخاطر األسواق    بأفضلالمتعلقة  

 المالیة. األسواقدراسة حول سبل دعم سیولة 

  

 
 واالستدامة السیولة ودعم المخاطر ومواجھة  المال  رأس أسواق تطویر مجاالت في  التعاون: ثانياألھداف االستراتیجیة للمحور ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالستدامة  السیولة ودعم المخاطر ومواجهة المال رأس أسواق تطو�ر مجاالت في التعاون المحور الثاني: 

 األسواق سیولة دعم
 المال�ة

 قدرات وتطو�ر تعز�ز
 مخاطر لمواجهة األعضاء

  األسواق

 االستدامة دعم معدالت
 وتقلیل مخاطر األزمات

 العر��ة المال�ة �األسواق
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   األسواق مخاطر لمواجھة األعضاء قدرات وتطویر تعزیز:  2.1 الھدف
 

إعداد قاعدة بیانات تشمل كافة  و   األسواق  مخاطر  لمواجھةأفضل الممارسات    حول  دلیلوضع    یمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل العمل على

إلعسار المبادرات واألنظمة المتبعة لدى أعضاء االتحاد بھذا الشأن وإتاحتھا لكافة األعضاء والجھات المھتمة ذات العالقة والعمل على موضوع ا

 مخاطر  مواجھة  مجاالت  في  باالتحاد بالھیئات الرقابیة األعضاء    للعاملینج التدریبیة  المالي والتشریعات المرتطبة بذلك وعقد مجموعة من البرام

 .وااللتزام التطبیق أسالیب تعرض األسواق

 

  المالیة األسواق سیولة دعم:  2.2 الھدف
تحقیق أفضل معدالت استدامة ل  الدولیة  والممارسات  المعاییرعلى أفضل    اعتماداً   المالیة  األسواق  سیولة  دعم  سبل  حول  دراسة  اعداد أھمیة    تأتي

مستوى الشفافیة في أسواق رأس المال   على  للحفاظاألزمات وتجنب تعارض المصالح بما یضمن حمایة حقوق المساھمین    لھا وتقلیل مخاطر

 ز مكانتھا. سھم في زیادة الثقة بأسواق رأس المال ویعزّ ی مما

 

  العربیة المالیة باألسواق وتقلیل مخاطر األزمات االستدامة دعم معدالت:  2.3 الھدف
وأفضل    الدولیة  والممارسات  المعاییرعلى أفضل    لمبادئ االستدامة باألسواق المالیة العربیة اعتماداً   استرشادیةأھمیة وضع قواعد عامة    تأتي

  وتمكین   االجتماعیة  والمسؤولیة  والبیئة  والحوكمة  األخضر  باالقتصاد   المرتبطة  الجوانب   ذلك  في  بما  االتحاد المعمول بھا لدى أعضاء    المبادئ

 . العربیة المالیة باألسواق وتقلیل مخاطر األزمات االستدامة ، وذلك لدعم معدالتللحكومة المملوكة الشركات وحوكمة المرأة

 

 

 تعزیز وتطویر قدرات األعضاء لمواجھة مخاطر األسواق: 2.1الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 االتحاد أعضاء لجمیع العالقة ذات واألنظمة المبادرات كافة تتضمن بیانات قاعدة إعداد

 • • • • • وإتاحتھا

2 
 Financial( المالي باإلعسار المرتبطة التشریعات واقع  حول مسح اعداد

Insolvancy (االتحاد أعضاء لدى  • • • • 

 • •    وضع دلیل استرشادي حول أفضل الممارسات لمواجھة مخاطر األسواق  3

 : دعم سیولة األسواق المالیة 2.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

 • • • • • تجمیع المبادرات الوطنیة وممارسات أعضاء االتحاد في مجال دعم السیولة  1

2 
السیولة في أسواق   مستوى علىمبادرات وممارسات أعضاء االتحاد  تأثیر مدى قیاس

  • • •  المال العربیة 

3 
 المعاییر أفضل على اعتماداً  المالیة األسواق سیولة دعم سبل حول  دراسة اعداد

 • •    الدولیة والممارسات
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 الثاني المحور تحد�ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربیة المالیة  باألسواق وتقلیل مخاطر األزمات  االستدامةدعم معدالت   : 2.3 الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 

 المرتبطة الجوانب ذلك في بما األعضاء لدى بھا المعمول االستدامة لمبادئ مسح إعداد

  وحوكمة المرأة وتمكین االجتماعیة والمسؤولیة والبیئة والحوكمة األخضر باالقتصاد

 )SOEs( للحكومة المملوكة الشركات
•     

   • •  الدولیة والممارسات المعاییر أفضل على اعتماداً  استرشادیة عامة نماذج/  قواعد وضع 2

 • • •   تلقّي مالحظات األعضاء واستفساراتھم 3

 التحد�ات تخطي  سبل التحد�ات 

1 
 المتعلقة للمعاییر االتحاد أعضاء تطبیق مستوى تباین

 . باالستدامة

أفضل   - حول  األعضاء  علیها  یوافق  عامة  مشتر�ة  قواعد  وضع 

 الممارسات الدول�ة في مجال االستدامة.

 وضع آل�ة لت�ادل المعلومات ونقل المعرفة بین أعضاء االتحاد. -

 التعاون مع أعضاء االتحاد �شكل م�اشر.  - .واالستدامة والمخاطر بالسیولة المتعلقة المعلومات توفر عدم 2

 إجراء مسوحات خاصة حول المعلومات المطلو�ة.  -

3 
 المتعلقة البیانات  وتصنیف  لتجمیع الالزم والوقت المھام حجم

 .السیولة ودعم األسواق مخاطر بمواجھة
الدول األعضاء وتشكیل فرق   - التعاون والتنسیق مع  تكث�ف جهود 

 عمل للمساعدة بتنفیذ هذه المهام. 
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نظراً للتطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجیا   محور تعزیز التعاون في مجاالت التكنولوجیا المالیة ومواجھة المخاطر السیبرانیة  أھمیة  أتي ت

المرتبطة بالقطاع المالي بشكل عام وقطاع أسواق راس المال بشكل خاص، حیث یشھد العالم تطورات كبیرة في ھذا المجال لھا انعكاسات  

راس المال العربیة في ھذا المجال   واقأس  مكانة  تعزیز   في   للمساھمة  التطورات  ھذه  مواكبة   یتطلب  مما  المال  راس  أسواق  مستقبل  علىمؤكدة  

   وضمان سالمة التعامالت ومحاربة الجرائم اإللكترونیة.

 

 

 
   السیبرانیة   المخاطر ومواجھة  المالیة التكنولوجیا  مجاالت في  التعاون تعزیز: الثالثاألھداف االستراتیجیة للمحور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 تعز�ز التعاون في مجاالت التكنولوج�ا المال�ة ومواجهة المخاطر السیبران�ةالمحور الثالث: 

 االصطناعي الذ�اء استخدامات
في  )AI & ML( اآللي والتعلم

 أسواق المال العر��ة

 بین للتعاون  عام إطار وضع
 مجال في االتحاد أعضاء

 المال�ة التكنولوج�ا

 والجهات المنظمات مع التعاون 
 التكنولوج�ا مجال في المختصة
 السیبراني واألمن المال�ة

  المخاطر مع  التعامل
 المال�ة �األسواق   السیبران�ة

 العر��ة 
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   المالیة التكنولوجیا مجال في  االتحاد أعضاء بین للتعاون عام إطار وضع:  3.1 الھدف

حاجات األعضاء    وتحدید إجراء مسح حول دور ھیئات األوراق المالیة العربیة في مجال التكنولوجیا المالیة    خاللیمكن تحقیق ھذا الھدف من  

من خبراتھا    االستفادةتحدید الجھات المحلیة أو الدولیة المختّصة التي یمكن    و  للمساعدة الفنیة في مجاالت الرقمنة واألصول المشفرة وغیرھا

 المطبقة )  KYC(   عمیلك  اعرف  بإجراءات  المتعلقة  الرقابیة   المتطلبات  تبسیط  بشأن  مقترحات  تقدیمكما یمكن    ،ھامع  التعاونلتلبیة ھذه الحاجات و

 . المتخّصصة بالتعاون مع المؤّسسات الدولیة المعنیة تصمیم مجموعة من برامج التدریب و العربیة المال أسواق لدى

 

 في أسواق المال العربیة )AI & ML( اآللي  والتعلم االصطناعي  الذكاء استخدامات: 3.2 الهدف 

  ونمو   تطویر   فيلما لذلك من دور    نظراً )  AI & ML(  اآللي   والتعلم  االصطناعي  الذكاء   استخدامات  حول  استرشادیة  مبادئ وضع  أھمیة    أتي ی 

 اآللي   والتعلم  صطناعياال  الذكاء  استخدامات  حول  مسح  إعداد   خالل  من  الھدف  ھذا  تنفیذ   ویمكن  وآمن،فعال    بشكلوتحسین أدائھ    المالي  القطاع

 األعضاء   الدول  تخدم  استرشادیة  مبادئ  إلصدار  تمھیداً   المجال  ھذا  في  الدولیة  التجارب  االعتبار  بعین  األخذ   مع  العربیة  المال  راس   أسواق  في

 وجمیع المھتمین بھذا الشأن. باالتحاد 

 

 

 : وضع إطار عام للتعاون بین أعضاء االتحاد في مجال التكنولوجیا المالیة3.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
إجراء مسح حول دور ھیئات األوراق المالیة العربیة في مجال التكنولوجیا المالیة وتحدید  

    • • حاجات األعضاء للمساعدة الفنیة في مجاالت الرقمنة واألصول المشفرة وغیرھا 

2 
 خالل من وإتاحتھا االتحاد أعضاء لدى المالیة التكنولوجیا لمنتجات التنظیمیة األطر تجمیع

   • •  اإللكتروني الموقع

3 
تحدید الجھات المحلیة أو الدولیة المختّصة التي یمكن االستفادة من خبراتھا لتلبیة ھذه  

  • •   الحاجات والتعاون معھا 

4 
) KYC( عمیلك  اعرف بإجراءات المتعلقة الرقابیة المتطلبات تبسیط بشأن مقترحات تقدیم

 • •    العربیة  المال أسواق لدى المطبقة

 في أسواق المال العربیة )AI & ML( اآللي :  استخدامات الذكاء االصطناعي والتعلم3.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

    • • مسح حول استخدامات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في أسواق رأس المال   إعداد 1

  • • •  اآللي  والتعلم  االصطناعي الذكاء استخدامات حول استرشادیة مبادئ إصدار 2

 • •    تلقي مالحظات واستفسارات األعضاء  3
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 العربیة المالیة باألسواق السیبرانیة المخاطر مع التعامل:  3.3الھدف 

  مبادرات   تجمیعخالل    من  حول التعامل مع المخاطر السیبرانیة باألسواق المالیة العربیة  استرشادیة  اعداد مبادئ عامة  على  الھدف   ھذا  یقوم

السیبراني بما یخدم    األمن تعزیز  ل  استرشادیة  قواعد  لوضع  تمھیداً   السیبراني  األمن  وتعزیز  السیبرانیة  المخاطر  بمجابھة   المتعلقة  االتحاد   ءأعضا

 متطلبات الدول األعضاء باالتحاد.

 

 السیبراني واألمن المالیة التكنولوجیا مجال في  المختصة والجھات المنظمات مع التعاون:  3.4الھدف 

 تشكیلخالل السعي إلى    منمع أعضاء االتحاد حول احتیاجاتھم ومتطلباتھم المتعلقة بمجال التكنولوجیا المالیة    التنسیق ھذا الھدف على    یركز 

 األعضاء   الدول  في  تدریبیة  ورشات  عقد   إلى  باإلضافة  االتحاد،  أعضاء  بین  السیبراني  األمن  مجال  في  المعلومات  وتبادل  للتعاونلجنة مختصة  

 . المجال ھذا في المختصة والدولیة  اإلقلیمیة المؤسسات مع  بالتعاون الفنیة المساعدة  وتقدیم

 

 

 

 

 

 

 العربیة المالیة  باألسواق  السیبرانیة المخاطر مع التعامل:  3.3 الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
  األمن وتعزیز السیبرانیة المخاطر بمجابھة المتعلقة االتحاد عضاءأ مبادرات تجمیع

    • • .السیبراني

  • • •  ) السیبراني لألمن األساسیة(الضوابط  السیبراني األمن لتعزیز استرشادیة مبادئ وضع 2

    •  األعضاء لرقابة الخاضعةنموذج تقییم المخاطر السیبرانیة وقیاس التزام الجھات  اعداد 3

 السیبراني  واألمن المالیة التكنولوجیا مجال في المختصة والجھات المنظمات مع التعاون: 3.4 الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

 • • • • • مع أعضاء االتحاد حول احتیاجاتھم ومتطلباتھم المتعلقة بمجال التكنولوجیا المالیة  التنسیق 1

2 
 أعضاء بین السیبراني األمن مجال في المعلومات وتبادل للتعاونلجنة مختصة  تشكیل

    • • االتحاد 

3 
ألعضاء  الفنیة المساعدة تقدیم لتسھیل المختصة والدولیة اإلقلیمیة المؤسسات مع التعاون

 • • • • • االتحاد 
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 الثالث المحور تحد�ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحد�ات تخطي  سبل التحد�ات 

1 
 یتعلق فیما  االتحاد أعضاء إلیھ وصل الذي بالمستوى االختالف

 . المشفرة واألصول والرقمنة المالیة بالتكنولوجیا
 التعاون المشترك في مجال نقل المعرفة. -

 برامج التدر�ب المتخصص. تكث�ف  -

�المعلومات   - .السیبرانیة بالمخاطر المتعلقة المبادرات لتجمیع الالزم الوقت 2 العامة  األمانة  لتزو�د  االتحاد  أعضاء  مع  التعاون 

 المطلو�ة �السرعة الممكنة. 

3 
 التطورات لمتابعة األعضاء لدى الفني  الجھاز توفر عدم

 .المالي للقطاع التكنولوجیة
 تكث�ف برامج التدر�ب. -

 تشج�ع ت�ادل الخبرات والتدر�ب العملي ما بین أعضاء االتحاد. -
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بیة العربیة یرتبط نجاح أي مؤسسة بالدرجة األولى بكفاءة مواردھا البشریة واإلداریة. وتعتبر تنمیة المھارات الوظیفیة للعاملین في الھیئات الرقا

الموارد البشریة الموجودة بشكل عام مقارنة بالدول المتقدمة، والتحدیات العالمیة في    محدودیةمن أبرز أولویات االتحاد، وذلك بالنظر إلى  

مع التطورات العالمیة. ولھذا یعتبر بناء القدرات الذاتیة    ىماشتأسواق رأس المال بشكل خاص، والتي تستوجب تعزیز كفاءة القدرات المحلیة لت

الخ أولویات  االتحاد من  الرقابیة أعضاء  لما  للھیئات  المقبلة  الخمس  للسنوات  االستراتیجیة  بیئة عمل جاذبة  ذلك    في طة  في خلق  أھمیة  من 

ا یرفع  إن بناء القدرات الذاتیة یرتكز على التطویر المستمر للمعرفة واإلدارة والمھارات والقدرات الفردیة والمؤّسساتیة األخرى، ممّ   .وصحیة

 یق أھدافھا بشكل أفضل وتعزیز المیزة التنافسیة لھیئات األوراق المالیة أعضاء االتحاد. من كفاءة المؤسسة ویساھم في دعم فعالیتھا وتحق

 
 

 )Capacity Building: بناء القدرات الذاتیة (الرابعاألھداف االستراتیجیة للمحور 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العر��ة المال أسواقبناء القدرات للعاملین في : 14.الهدف 

ن الھیئات الرقابیة من القیام بدورھا على  یتمكلونظرا للطابع الملّح لبناء القدرات لدى الدول األعضاء في اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة، 

تنتج عنھا الوجھ األمثل وضبط الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمرین وتعّرض األسواق المالیة لصدمات ومشاكل قد  

. فقد  ض لھا أسواق المال بین فترة وأخرىخسائر كبیرة، وأیضا لتمكین العاملین في األسواق المالیة العربیة من مواجھة المخاطر التي قد تتعرّ 

ول في مجال  لتدریب العملي لسّد الثغرات وتقلیص التفاوت بین ھذه الدلالدول األعضاء في اتحاد ھیئات األوراق المالیة أھمیة كبرى  أولى  

وفي ھذا اإلطار، وبما أّن    األسواق المالیة، لما لھذا اإلجراء من انعكاسات إیجابیة على مستوى الكفاءة والفعالیة في إدارة الھیئات الرقابیة.

ت، فإنّھ سیعمل جاھداً لالستفادة  االتحاد یضّم عدداً من الھیئات الرقابیة المتمیّزة بمواردھا البشریة وأدائھا الكفؤ وقیمتھا التنافسیة في بعض المجاال

مع الحرص على    الرقابیة   الھیئات  بین  اإلعارة  وبرامج  المتبادلة  الزیاراتمن الخبرات الموجودة وتعمیمھا على بقیة الھیئات من خالل برامج  

 لالستفادة  االتحاد   سیعملإلى ذلك،    ضافة باإلبالقوانین واإلجراءات أو السریة المعمول بھا في المؤّسسات المنتدبین لدیھا.    المشاركونأن یلتزم  

 ) Capacity Building: بناء القدرات الذات�ة (الرا�عالمحور 

 المؤسس�ة القدرات تطو�ر

 االتحاد ألعضاء

بناء القدرات للعاملین في 

 العر��ة المال أسواق
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كما سیستفید االتحاد من    .والمھنیة  الذاتیة  القدرات  لتطویر)  األعضاء  الدول  لدى  المتوفرة(وغیر    الدولیة  المؤّسسات  في  الموجودة  الخبرات  من

أقرھا مجلس االتحاد خالل عام   التي  بین أعضاء االتحاد وذلك بھدف تعزیز    2020القواعد االسترشادیة  ما  بخصوص اإلعارة واالنتداب 

 التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة. 

 

 االتحاد ألعضاء المؤسس�ة القدرات تطو�ر: 4.2الهدف 

 الرقابیة ما لم یترافق مع تطویر عمل ھذه المؤّسسات وإدارتھا. لھذا ات  سسلزیادة فعالیة المؤكاف   غیرتطویر العنصر البشري بحّد ذاتھ    یعتبر 

بالعمل المنظمة    سیستمر االتحاد  للمراجعة  المناسبة  الھیئات األعضاء على تطویر عملھا من خالل خطة عمل تؤّدي إلى وضع اآللیات  مع 

االستفادة من الخبرات الموجودة في ھذا    من  البد   كذلك.  لتكنولوجیةلمستویات الكفاءة والفعالیة في إدارة الھیئات الرقابیة ومواكبة التطورات ا

ة مكامن  المجال على صعید الھیئات الرقابیة العربیة أو الھیئات العالمیة والّتي یمكن لھا المساعدة في تحسین عمل الھیئات األعضاء وذلك لمعرف

اد على تعزیز التعاون مع المنّظمات الدولیة وأھّمھا المنظمة الدولیة الضعف والقوة ووضع الخطط المناسبة. وفي ھذا اإلطار، سیعمل االتح

 ة الّتي تقّدمھا ھذه المنظمات. صة مشتركة والمشاركة في البرامج التدریبیة المتخصلھیئات األوراق المالیة بما في ذلك إقامة برامج تدریبیّ 

 

 : بناء القدرات للعاملین في أسواق المال العربیة4.1الھدف 

2202 2021 المبادرات   2023 2024 2025 

1 

مجموعة من برامج التدریب المختلفة بما في ذلك برامج تدریبیة   وعقد تصمیم

عن بُعد وورش العمل التي تغّطي المجاالت المھمة في أسواق رأس المال 

 بالتعاون مع المؤّسسات الدولیة المعنیة
• • • • • 

2 
ندوات ودورات تدریبیة متخصصة للعاملین بالھیئات األعضاء حول  عقد

 • • • • • 2025 – 2021مختلف أھداف ومبادرات الخطة االستراتیجیة لالتحاد 

3 
التنسیق بین مراكز التدریب لدى األعضاء وعقد مذكرات تفاھم للتعاون معھم  

 • • • • • لرقابتھا.بما یخدم موظفي الھیئات األعضاء والجھات الخاضعة 

4 
بما في ذلك عقد أنشطة مختلفة تتعلق  IOSCOتوطید العالقات مع منظمة الـ 

 • • • • • بتطویر أسواق رأس المال 

 : تطویر القدرات المؤسسیة ألعضاء االتحاد 4.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
تبادل الخبرات الّتي تشّجع على تبنّي أفضل الممارسات والمعاییر الخاصة 

 • • • • • بأسواق رأس المال

2 
 أعضاء بین  واالنتداب باإلعارة المتعلقة االسترشادیة القواعد تطبیق تفعیل

 • • • • • . االتحاد

3 
دلیل استرشادي خاص بالجھات الرقابیة في مجال الحوكمة الداخلیة  إعداد

 • • • •  وإدارة المخاطر  
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 الرا�ع المحور تحد�ات

 التحد�ات تخطي  سبل التحد�ات 

 التعاون مع أعضاء االتحاد للمشار�ة في تحمل تكال�ف �عض البرامج.  - .المتخصصة  البرامج تكالیف ارتفاع 1

 لتغط�ة تكال�ف البرامج التدر�ب�ة. فرض رسوم رمز�ة  -

لتوفیر  - .والتخصصات البرامج لبعض المؤھلین المدربین توفر عدم 2 المتخصصة  التدر�ب  ومراكز  والجامعات  المعاهد  مع  التعاون 

 المدر�ین المؤهلین.

المتاحة   - . األخرى واألسباب الوبائیة الحالة بسبب التنقل  إمكانیة عدم 3 الوسائل  التواصل استخدام  آل�ات  �استخدام  ُ�عد  عن  للتدر�ب 

 المرئي.
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االبتكار  طور الحاصل في األسواق المالیة ونظراً للتدول العالم موضوع التوعیة والتعلیم للمستثمر والشمول المالي أھمیة بالغة ومتزایدة    تولي

ً تنماریة التي أصبحت أكثر تعقیداً وفي المنتجات االستث  لك فإنین باألمور المالیة. لذ من الصعب فھمھا حتى من قبل األفراد الملمّ بات  بحیث    وعا

االو  تعلیم أولویات  من  ھو  األعضاء  الدول  في  المستثمر  الخطة  تثقیف  محاور  وأحد  تمكین   االستراتیجیةتحاد  بھدف  وذلك  المقبلة  للمرحلة 

المتاحة لھم   التي قد    وتقییمھا المستثمرین األفراد من فھم الخیارات  تواجھھم في  مما سیخفف من احتمال تعرضھم لعملیات الغش واالحتیال 

 األسواق المالیة.

 مرینإن التثقیف المالي یساعد لیس فقط على حمایة األفراد المستثمرین بل یساھم أیضاً في تطویر األسواق المالیة من خالل تعزیز ثقة المستث

لى جعل عملیة تثقیف  إئات الرقابیة  لقد عمدت بعض الھی  ل لعمل الھیئات الرقابیة المتعلق بالتنظیم واإلشراف والتنفیذ.وھو مكمّ   بھذه األسواق

یمكن لكل من    كماالمستثمر    وتعلیم  في توعیة  ھاما  ادورالھیئات    ھذه  تلعب  إذ   مالال  المستثمر وسیلة مھمة لزیادة المشاركة في أسواق رأس

 دوراً مسانداً في ھذا المجال.  یؤدیاالقطاعین العام والخاص أن 

  واألسواق   الرقابة  ھیئات  دور  زیادة   بھدف  وذلك  القادمة  الخمس  السنوات  خالل  لالتحاد   المھمة  األولویات  من  المالي  الشمول  موضوع  یعتبر  كما

 . القومیة واالقتصادات المالیة األسواق على تعود  كبیرة فوائد  من لذلك لما نظراً  المالي الشمول تعزیز في المالیة

 
 

 

 وتعزیز الشمول المالي توعیة المستثمر و تعلیم: الخامساألھداف االستراتیجیة للمحور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم وتوعیة المستثمر وتعزیز الشمول المالي : الخامسالمحور 

 المساهمة في أنشطة

 توع�ة التعل�م وال

 في تعز�ز التعاون الدولي

 والشمول التوع�ة مجال

 المالي

 الموقع تحدیث
 التعل�م و�وا�ة اإللكتروني

 والتوع�ة

الهیئات الرقاب�ة التعاون مع  
المحل�ة والعالم�ة في مجال 

 تعل�م وتوع�ة المستثمر
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 المالي  والشمول التوعیة مجال في  تعزیز التعاون الدولي :  5.1 الھدف

 للمنطقة  المالي  الشمول  بمبادرة  یتعلق  فیما)  AFI(  المالي الشمول أجل من والتحالف  العربیة  المؤسسات  مع التعاونأساس    علىھذا الھدف    یقوم

 وتوفیر  والدولیة واالقلیمیة  العربیة المؤسسات  مع  باالشتراك باالتحاد  األعضاء الدول  في  تدریبیة برامج تنظیم  إلى  باإلضافة  ، )FIARI(  العربیة

 الدولیة والدراسات االستراتیجیات  أبرز إلى باإلضافة المالي بالشمول المتعلقة االتحاد  ألعضاء  الوطنیة باالستراتیجیات خاصة بیانات قاعدة

 .المجال ھذا في

 
 

 توعیةالتعلیم وال المساھمة في أنشطة:  5.2الھدف 

وذلك من خالل التعاون في عقد المؤتمرات   مختلفةوندوات وملتقیات حول قضایا    مؤتمرات  بعقد   إال  تملإّن تطویر العنصر البشري ال یك 

) والمنتدى العالمي لتعلیم المستثمر وكذلك IOSCOوالندوات والملتقیات مع المؤّسسات الدولیة المختصة كالمنظمة الدولیة لھیئات سوق المال (

تحدید الحاجات والموارد  . والدولیة  المؤسسات  من   وغیرھا)  OECDتابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (الالشبكة العالمیة للثقافة المالیة  

 .تمھیداً إلعداد وتصمیم برامج تدریبیة متخصصة بھذا الشأن لدى أعضاء المستثمر  وتوعیة تعلیم مجال  في المتاحة

 المالي والشمول  التوعیة مجال في الدولي التعاونتعزیز : 5.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 

 في) AFI( المالي الشمول أجل من  والتحالفوالدولیة  العربیة المؤسسات مع التعاون

  العربیة للمنطقة المالي الشمول بمبادرة یتعلق فیمامجال التوعیة والشمول المالي، وخاصة 

)FIARI ( 
• • • • • 

2 
 بالشمول المتعلقة االتحاد ألعضاء  الوطنیة باالستراتیجیات خاصة بیانات قاعدة توفیر

    • • المجال ھذا في الدولیة والدراسات االستراتیجیات أبرز إلى باإلضافة المالي

 توعیةالتعلیم وال المساھمة في أنشطة: 5.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 مجال في لدى الھیئات األعضاء لتحدید الحاجات والموارد المتاحة تصمیم وإجراء استبیان

    • •  المستثمر وتوعیة تعلیم

 • • • • • وغیرھا  والتكنولوجیا والحوكمة الرقابة قضایا حول وملتقیات وندوات مؤتمرات عقد 2

3 

التعاون في عقد المؤتمرات والندوات والملتقیات مع المؤّسسات الدولیة المختصة 

كالمنظمة الدولیة لھیئات سوق المال والمنتدى العالمي لتعلیم المستثمر وكذلك الشبكة 

 المؤسسات  من وغیرھاتابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة الالعالمیة للثقافة المالیة 

 الدولیة 

• • • • • 

4 
 المؤسسات مع باالشتراك باالتحاد األعضاء الدول في  متخصصة تدریبیة برامج تنظیم

 • • • • • فعالیتھا وتقییم والدولیة واالقلیمیة  العربیة
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 : التعاون مع الھیئات الرقابیة المحلیة والعالمیة في مجال تعلیم وتوعیة المستثمر5.3الھدف 

على إصدار وثیقة استرشادیة حول حقوق المستثمر،   للعمل  فریق العمل إلدارة مبادرات تثقیف المستثمرینتشكیل وتفعیل    على  الھدف  ھذا  یقوم

   قاموس المصطلحات المالیة من خالل إضافة المصطلحات الخاصة بالتكنولوجیا المالیة وغیرھا. تحدیثباإلضافة إلى 

 

 

 والتوعیة التعلیم وبوابة اإللكتروني  الموقع تحدیث:  5.4الھدف 
  تقاریر  اصدارباإلضافة إلى    باستمرار،  وتحدیثھا  لالتحاد   اإللكتروني  بالموقع  المتوفرة  للمعلومات  دوریة  مراجعة  اجراء  على  الھدف   ھذا  یقوم

  البیانات   ومراجعة  تحدیث واستكمال    اإللكتروني،   الموقع   على  ونشرھا   لالتحاد   االستراتیجیة   الخطة  بموجب   المنجزة  األعمال  عن  دوریة  إحصائیة

 . المستثمرین وتوعیة بتعلیم المتعلقة لالتحاد  اإللكترونیة بالبوابة  المتوفرة

 
 
 
 
 
 
 

 محلیة والعالمیة في مجال تعلیم وتوعیة المستثمر : التعاون مع الھیئات الرقابیة ال5.3الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

    • • فریق العمل المشكل إلدارة مبادرات تثقیف المستثمرین   تفعیل 1

  • • •  المستثمر  حقوق حول استرشادیة وثیقة إصدار 2

3 
قاموس المصطلحات المالیة من خالل إضافة المصطلحات الخاصة  تحدیث

 • • • • • بالتكنولوجیا المالیة وغیرھا 

 • • • • • المراجعة والتقییم 4

 : تحدیث الموقع اإللكتروني وبوابة التعلیم والتوعیة 5.4الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 لالتحاد اإللكتروني بالموقع المتوفرة للمعلومات دوریة مراجعة اجراء

 • • • • • باستمرار  وتحدیثھا

2 
 المنجزة األعمال عن دوریة إحصائیة وتقاریرنشرات دوریة  اصدار

 • • • • • اإللكتروني  الموقع على  ونشرھا لالتحاد االستراتیجیة الخطة بموجب

3 
 المتعلقة  لالتحاد اإللكترونیة بالبوابة  المتوفرة البیانات ومراجعة تحدیث

 • • • • • المستثمرین  وتوعیة بتعلیم
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 الخامس  المحور تحد�ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحد�ات تخطي  سبل التحد�ات 

1 
  مواقعھم على االتحاد أعضاء بأنشطة المتعلقة المعلومات توفر عدم

 .اإللكترونیة
 المتعلقة  والس�اسات  المعلومات توفیر على لحثهم األعضاء مع التعاون  -

 . �أنشطتهم

2 
عدم وجود إمكانات كافیة لدى الدول األعضاء لالھتمام بھذا الموضوع 

 تلبیة االحتیاجات لوإمكانیة عدم تعاون الجھات األخرى الرسمیة والخاصة 
 إلنجاز  الالزم  الدعم  تأمین  في  للمساهمة  االتحاد  أعضاء  مع  التعاون  -

 المطلو�ة المهام

 الحاج�ات   لمعرفة  محددة  معاییر  حسب  المستهدفة  الفئات   تصن�ف - وحاجاتھا والوصول إلیھاصعوبة التفریق بین الفئات المختلفة  3
 المجال  هذا  في الدول�ة الخبرات من واالستفادة فئة �كل الخاصة

 الالزم  اللوج�ستي الدعم االتحاد أعضاء توفیر - الوقت الالزم إلعداد المنشورات والمواد التثقیفیة المطلوبة 4

5 
قیاس تأثیر البرامج التثقیفیة على نوعیة المستثمرین واالستثمار  صعوبة 

 حتى یمكن مراجعتھا وتعدیلھا
 التثق�ف�ة   البرامج  بتقی�م  هیئة  �ل  ق�ام  خالل  من  األعضاء  مع  التنسیق -

 المختصة المؤسسات  مع  والتعاون  لدیها تنظ�مها تم التي
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المالیة العربیة  یھدف التنمیة والتكامل االقتصادي العربي    إلى  اتحاد ھیئات األوراق  القوانین   خالل  من تعزیز  تحقیق المواءمة والتوافق بین 

في    المساھمةبما یحقق العدالة والكفاءة والشفافیة. و  ةوالتنظیمی  ةالتشریعی  بمستویاتھاواألنظمة المطبقة في األسواق المالیة العربیة، واالرتقاء  

، وكذلك اإلدراج والتداول المشترك   Capacity Buildingبناء القدرات الذاتیة  وبین الھیئات أعضاء االتحاد   تْیسیِر سبل التعاون والتواصل

االستثماري   الوعي  ونشر  البینیة،  االستثمارات  وتعزیز  العربیة،  األسواق  لدى   (Investor Education and Awareness)في 

 المستثمرین في كافة الدول المنضویة تحت لواء االتحاد. 

ذكورة أعاله، إال أن تنفیذ ھذه األھداف یحتاج إلى تحدید آلیات للتنفیذ والتمویل وذلك في األھداف الم  الثانیةتضمنت الخطة االستراتیجیة    وقد 

راعت اللّجنة الموقتة طبیعة عمل االتحاد وأھدافھ وكذلك إمكاناتھ البشریة   لذلكظل محدودیة اإلمكانیات المالیة والبشریة المتوفرة لالتحاد،  

كي ال تأتي طموحة لدرجة یصعب تحقیقھا. لھذا، وكما ذُِكَر سابقاً، فقد رّكزت اللّجنة على عدد محّدد    والمادیة لدى تحضیر الخّطة االستراتیجیة،

 .من المحاور تعكس آراء الھیئات األعضاء في االتّحاد وعلى أھداف واضحة قابلة للتحقیق ضمن آجال محّددة في ضوء اإلمكانات المتوفّرة

 :نجاحھا ھو باألمر الّسھل، بل یتطلّب توافر عدد من العناصر األساسیّة وأبرزھاولكّن ھذا ال یعني أّن تنفیذ الخّطة و

تضافر جھود جمیع الھیئات األعضاء في االتحاد وموافقتھم على الخطة كي یتمّكنوا من المساھمة في نجاحھا، سیّما وأنّھا تتطلّب  .1

االتّحاد في إطار االستبیانات والمسوح الّتي تشّكل الخطوات األولى الكثیر من التعاون والتجاوب، نظراً لحجم المعلومات الّتي سیطلبھا  

موضع التنفیذ. وھنا یبرز دور أعضاء االتحاد بالحرص على توفیر جمیع المعلومات   الخمسةفي آلیة وضع خطط العمل للمحاور  

 .الالزمة واالستجابة بأسرع وقت ممكن لطلبات االتحاد 

محاور أساسیّة للخطة االستراتیجیة، وحیث أن ھذه المحاور متباینة فإّن    خمسةتشكیل فرق عمل من أعضاء االتحاد: نظراً لوجود   .2

ق عمل من أعضاء االتحاد لكّل محور لیشرف ویتابع وینفّذ األھداف المدرجة في المحور المعنّي. وھذا أیضاً یتنفیذھا یتطلّب تشكیل فر

ئات لتسمیة أعضاء فرق العمل مّمن یتمتّعون بالمؤھالت الالزمة لتنفیذ الخّطة في المحور المحّدد، وتحّمل األعباء  یستوجب تعاون الھی

 .المادیة الّتي قد تنتج عن ھذه المشاركة

ولى على تمویل الخطة االستراتیجیة: كما ھو واضح من عناصر الخّطة االستراتیجیة، فإّن تكلفة تنفیذ خطط العمل تقع بالدرجة األ .3

للعمل على توفیر   الحاجة) والوقت الالزم  السفر (إذا دعت  البشریة وتكالیف  الموارد  عاتق أعضاء االتحاد وذلك من خالل توفیر 

المعلومات وملء االستبیانات الّتي سیطلبھا االتحاد. ومن المتوقّع أن تبقى ھذه التكالیف ضمن حدود الممكن وسیعمل االتحاد على 

االتصال اإللكترونیة (برید إلكتروني، مكالمات جماعیة، مكالمات مرئیة) للتشاور بین أعضاء كّل فریق وتخفیض  استعمال وسائل  

 .كلفة االنتقال واالجتماعات

البوابة اإللكترونیة على مو الّذي سیضطلع بدور المنّسق وتحضیر االستبیانات والمسوح وإنشاء  كلفة سیتحّملھا االتحاد  قع  ولكن ھناك أیضاً 

االتحاد وغیرھا. وھذا یتطلّب موارد بشریة إضافیة (على األقّل شخصان إضافیان). كما یمكن أن یكون ھناك حاجة إلعادة النظر في أھداف 

االتحاد في ضوء أھداف الخطة االستراتیجیة والتطورات في أسواق رأس المال. في ھذا اإلطار سیعمل االتحاد على الحصول على موارد  

 قاعدة عضویة االتحاد. عجمة عن توسیال رسوم قد یفرضھا على المشتركین في الدورات التدریبیة الّتي سینظمھا والرسوم النإضافیة من خال 

مباشرة من الصعب تحدید الكلفة اإلجمالیة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة ولكن حسب بعض التقدیرات األولیة، فقد تصل الكلفة اإلجمالیة األولیة ال

)  80(  قدرھا  اجمالیة  سنویة  بتكلفة  الجدد   الموظفینبتعیین    التكالیف  ھذه  تتعلق  حیث  الخطة،  سنوات  مدى  على  وذلك  دوالر  ملیون  نصف  نحو  إلى

 االسترات�ج�ة الخطة وتمو�ل   تنفیذ  آل�ات
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إضافة إلى    سنویا،) ألف دوالر  20(  بنحو  تقدر   اجمالیة   سنویة  بتكلفةالبنیة اإللكترونیة والتحتیة والنفقات اإلضافیة األخرى    وتكالیفألف دوالر  

في أنشطة    تكالیف أعضاء اللجان التي سیتم تسمیتھم لتنفیذ الخطة إال أنھ یمكن لألعضاء دعم االتحاد من خالل تحمل تكالیف مشاركة منسوبیھم

 . ھذه اللجان (تكالیف السفر والمشاركة في االجتماعات)

إّن تنفیذ الخطة االستراتیجیة بنجاح سیساھم في تعزیز موقع االتحاد والدول األعضاء على الصعید الدولي وبخاصة لدى المنظمات الدولیة 

مّما سیعود بالنفع على جمیع الھیئات األعضاء من ناحیة تفعیل عمل الھیئات وتوسیع وتعمیق أسواق رأس   IOSCOالمعنیة وخاصة منظمة  

بخلق مناخ جاذب لالستثمار. إّن نجاح االتحاد في خّطتھ االستراتیجیة ھو نجاح كّل األعضاء وإّن الكلفة المحتملة ھي متواضعة  المال وذلك  

 بالنسبة للمردود المتوقّع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 
 

 
 
 

 2020-2016 لألعوامالخطة االسترات�ج�ة  اإلنجازات التي تم تحق�قها �موجب أهم :)1(  رقم الملحق 

 المحور األول: تعزیز التعاون والتواصل بین الھیئات األعضاء في االتحاد 

 ین الھیئات األعضاء في االتحاد بدة األطراف رة تفاھم متعدّ : إبرام مذكّ 1.1الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
ثم   علیھا  االتحاد  مجلس  وإطالع  التفاھم  مذكرة  نّص  آرائھا  إعداد  ألخذ  األعضاء  الدول  على  توزیعھا 

 ومالحظاتھا بعین االعتبار
     

      التفاھم توقیع مذكرة  2

      وضع المذكرة قید التنفیذ  3

      تقییم آثار المذكرة والحاجة إلى أي تعدیل 4

 واألبحاث التي تقوم بھا الھیئات األعضاء: إنشاء قاعدة بیانات إلكترونیة موّحدة للدراسات 1.2الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      الدراسات واألبحاث واإلحصائیات لدى األعضاء جمع وتصنیف  1

      بناء قاعدة البیانات اإللكترونیة وربطھا بالموقع اإللكتروني لألمانة العامة لالتحاد  2

      البیانات بشكل مستمر تحدیث قاعدة  3

 : إقامة برامج تدریبیة وندوات وملتقیات متخصصة بالتنسیق مع الھیئات األعضاء 1.3الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
لبرامج التدریبیة وورش العمل والندوات المتخصصة ومواضیعھا  واتحدید الھیئات المستضیفة للملتقیات  

 واالتفاق على الجدول الزمني
     

2 
الموقع   على  والندوات  العمل  وورش  الملتقیات  برامج  ومواقع نشر  لالتحاد  العامة  لألمانة  اإللكتروني 

 الھیئات األعضاء
     

3 
اللّ   یاتمج الملتقراوب  یاتتطویر محتو فة باإلشراف على جان المكلّ وورش العمل والندوات بالتعاون مع 

 بقیة محاور االستراتیجیة
     

      تنظیم وعقد البرامج  4

      البرامج فعالیة تقییم 5

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب   مجال  في التعاون  تعزیز: 1.4الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
الل  إطار   وضع المالیة ذات  المعلومات  تبادل  بین أعضاء االتحاد في مجال  بغسل األموال   لعالقةتعاون 

 ) االتحاد أعضاء بین الموحدة التفاھم مذكرة من  جزءاً  اإلطار ھذا  یكون أن یمكنوتمویل اإلرھاب (
     

2 
غرار مجموعة العمل المالي   علىقلیمیة والدولیة العاملة في ھذا المجال  مع أبرز المنظمات اإل  التعاون

لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومجموعة إغمونت لوحدات 

 االستخبارات المالیة وغیرھا 

     

3 
تنظیم عدد من الندوات التوعویة والدورات حول الطرق والمعاییر الدولیة في مجال مكافحة غسل  

 األموال وتمویل اإلرھاب 
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 الدولي  الصعید على االتحاد وأنشطة  دور تعزیزالمحور الثاني: 

 » IOSCO« األیوسكو منظمة في االتحاد أعضاء مواقف دعم: 2.1الھدف

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
  مراجعة   بمھام   لالتحاد  العامة   األمانة  وقیام  بالمنظمة،   رسمیة  كلغة  العربیة  اللغة   العتماد  الجھود  مواصلة

 االتحاد  أعضاء مع بالتعاون الترجمة جودة
     

      إلیھا  االنضمام على لألیوسكو المنضمین غیر االتحاد أعضاء مساعدة 2

3 
 الخاصة   األطراف  المتعددة  التفاھم  مذكرة  على   الموقعین  غیر  االتحاد  أعضاء  مع  والتنسیق  التواصل

 ذلك  اتمام من  لتمكینھم باألیوسكو
     

 بالحوكمة   المعنیة الدولیة المنظمات مع التعاون  تعزیز: 2.2الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
  یمكن   وكیف  بالحوكمة  یتعلق  فیما  وخاصة  ومتطلباتھم  احتیاجاتھم  حول  االتحاد  أعضاء  مع  التنسیق

 المجال  ھذا في المساعدة) OECD(للـ
     

2 
 حول  تدریبیة  ورشات  عقد  خالل  من"  OECD"والـ"  IFC"  الـ   الدولیة  التمویل  مؤسسة   مع  التعاون

 باالتحاد  األعضاء الدول في الحوكمة
     

 االسالمي  التمویل مجال  في المختصة المنظمات  مع التعاون: 2.3الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
  التعاون   لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون   الدائمة  اللجنة  وخاصة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مع  التنسیق

 لدى   االسالمي  بالتمویل  خاصة  تدریبیة  برامج وتنظیم  عمل  ورشات  عقد  خالل  من)  الكومسیك(  اإلسالمي

 .  االتحاد أعضاء

     

      اإلسالمي  بالتمویل  المتعلقة والمبادئ المعاییر لتطبیق اإلسالمیة المالیة الخدمات مجلس  مع التعاون 2

 المالي والشمول  التوعیة مجال في العاملة المنظمات  مع التعاون: 2.4الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

 AFI (     ( المالي الشمول أجل من التحالف مع التواصل قنوات فتح 1

      والدولیة  واالقلیمیة العربیة  المؤسسات مع باالشتراك باالتحاد  األعضاء الدول في تدریبیة برامج تنظیم 2

3 
  إلى  باإلضافة   المالي  بالشمول  المتعلقة  االتحاد  ألعضاء  الوطنیة  باالستراتیجیات  خاصة  بیانات  قاعدة  توفیر

 المجال  ھذا في الدولیة والدراسات  االستراتیجیات أبرز
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تھا : االنسجام والتقارب بین تشریعات الدول األعضاء وأنظم الثالثالمحور   

 لإلصدار واإلدراج  ةاسترشادی: وضع قواعد ومبادئ 3.1الھدف

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      وإتاحتھا  ادأعضاء االتح العالقة لجمیعاألنظمة ذات و التشریعات كافة تتضمنقاعدة بیانات  إعداد 1

      االتحاد  ألعضاء واإلدراج األولیة باإلصدارات تتعلق عامة ومبادئ  قواعد وضع 2

      عامة تتعلق بإدراج وتداول المؤسسات األجنبیة لدى أسواق رأس المال العربیةوضع قواعد  3

4 
لقواعد والمبادئ ورفع تقریر إلى مجلس االتحاد بھذا لأعضاء االتحاد    تطبیقمتابعة األمانة العامة مدى  

 الشأن
     

 ئھا حوكمة الشركات ومباد  لقواعد: وضع دلیل استرشادي 3.2الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      لألعضاء  وإتاحتھاتجمیع المبادرات الوطنیة ألعضاء االتحاد  1

      بما یتناسب مع المعاییر الدولیة  للحوكمة استرشادیھ عامة قواعد وضع 2

      ھم مالحظات األعضاء واستفسارات يمتابعة نتائج تطبیقھا على أرض الواقع وتلقّ  3

4 
ة للعاملین بالھیئات األعضاء حول دلیل حوكمة الشركات: أسالیب التطبیق وقیاس ة عملیّ عقد دورات تدریبیّ 

 مدى االلتزام 
     

 : إصدار قواعد عامة لإلفصاح3.3الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      مسح لقواعد اإلفصاح لدى األعضاء   إعداد 1

      الدولیة والممارسات المعاییرعلى أفضل  فصاح اعتماداً أنظمة اإل في تتوفربات عامة قواعد ومتطلّ  وضع 2

      بالھیئات األعضاء حول قواعد اإلفصاح عقد دورات تدریبیة للعاملین  3

      األعضاء  مالحضات وتلقيتطبیق قواعد اإلفصاح  متابعة 4

 ) Insider Trading( الداخلیة المعلومات على بناء  التداول : وضع دلیل حول 3.4الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

        األعضاء لدى الداخلي التعامل حول المطبقة للتشریعات بیانات قاعدة توفیر 1

      إصدار قواعد / نماذج عامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي وفقا ألفضل الممارسات الدولیة 2

      تنظیم عدد من الندوات التوعویة حول التعامل الداخلي  3

4 
مالحظات واستفسارات   يالتعامل الداخلي على أرض الواقع وتلقَ متابعة تطبیق القواعد العامة لإلفصاح عن  

 األعضاء 
     

 : وضع قواعد استرشادیة لالرتقاء بالمستوى المھني للشركات والجھات العاملة باألسواق المالیة العربیة 3.5الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      لألعضاء وإتاحتھا العربیة المالیة باألسواق العاملة للجھات والمزاولة للترخیص المنظمة القواعد تجمیع 1

2 
  العمل   ستزاول  تيالشركات والجھات ال  فيللمتطلبات الواجب توافرھا    األدنىللحد    استرشادیةوضع قواعد  

 باألسواق المالیة العربیة
     

3 
للجھات المرخص تصمیم وتنفیذ عدد من الدورات وورش العمل لبیان أفضل المتطلبات الواجب توافرھا  

 لھا بالعمل باألسواق 
     

      التنفیذ وتقییمھا نتائجمتابعة  4
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 )Capacity Building: بناء القدرات الذاتیة (الرابعالمحور 

 والحوكمة : بناء القدرات للعاملین في ھیئات الرقابة مع التشدید على إدارة المخاطر واإلنفاذ  4.1الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
إجراء مسح لحاجات األعضاء للمساعدة الفنیة والعمل على تحدید الجھات المحلیة أو الدولیة التي یمكن  

 من خبراتھا لتلبیة ھذه الحاجات  االستفادة
     

2 
ورش العمل التي وتصمیم مجموعة من برامج التدریب المختلفة بما في ذلك برامج تدریبیة عبر االنترنت  

 Riskوإدارة المخاطر     Enforcementي المجاالت المھمة في أسواق رأس المال وأھمھا اإلنفاذ  تغطّ 

Management وغیرھا من البرامج المتخّصصة بالتعاون مع المؤّسسات الدولیة المعنیة  والحوكمة 

     

      فعالیتھا وتقییم المذكورة البرامج عقد 3

      االتحاد  أعضاء بین واالنتداب لإلعارة قواعد وضع 4

5 
 بأسواق الرقابیة بالجوانب تتعلق مختلفة أنشطة عقد  ذلك في  بما IOSCO ـتوطید العالقات مع منظمة ال

 المال  رأس
     

 االتحاد  ألعضاء المؤسسیة القدرات  تطویر: 4.2الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات   

1 
تحدید الجھات المختّصة التي تُعنى بالتكنولوجیا المطبقة في أسواق رأس المال والعمل معھا مع احتمال 

 مادیة االستفادة من حسومات 
     

      تبادل الخبرات الّتي تشّجع على تبنّي أفضل الممارسات والمعاییر الخاصة بأسواق رأس المال 2

      الداخلیة وإدارة المخاطر   الحوكمةدلیل استرشادي خاص بالجھات الحكومیة في مجال  إعداد 3

توعیة المستثمر و تعلیم: الخامسالمحور   

 عنى بتوعیة وتعلیم المستثمرتباالتحاد   ةخاص  ةإلكترونی بوابة  انشاء: 5.1الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

      االلكتروني االتحاد لموقع متخّصصة لتصمیم وبناء بوابة إلكترونیةالتعاقد مع شركة  1

      اإللكترونیة البوابة محتوى وتحضیر تجمیع 2

      اإللكترونیة البوابة إطالق 3

 المستثمر  وتوعیة تعلیم  مجال في  تدریبیة  دورات تنظیم : 5.2الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
 وتوعیة   تعلیممجال    في  تصمیم وإجراء استبیان لدى الھیئات األعضاء لتحدید الحاجات والموارد المتاحة 

  المستثمر
     

      المستثمر  وتوعیة تعلیم حول متخصصة تدریبیة برامج عقد 2

 تعلیم وتوعیة المستثمر : التعاون مع الھیئات الرقابیة المحلیة والعالمیة في مجال 5.3الھدف 

 2020 2019 2018 2017 2016 المبادرات  

1 
ال الھیئات  مع  الفعلیة  الشراكة  إلدارة   رقابیةتأمین  فریق عمل  لتشكیل  االتحاد  في  األعضاء  الدول  لدى 

 مبادرات تثقیف المستثمرین 
     

2 
لھیئات سوق  الدولیة  المختصة كالمنظمة  الدولیة  المؤّسسات  بالتعاون مع  تدریبیة  ندوات وبرامج  تنظیم 

المالیة    المال للثقافة  العالمیة  الشبكة  وكذلك  المستثمر  لتعلیم  العالمي  التعاون  الوالمنتدى  لمنظمة  تابعة 

 االقتصادي والتنمیة 

     

      یمیالمراجعة والتق 3
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 2025-2021 لألعواملخطة االسترات�ج�ة المحاور واألهداف والم�ادرات ل :)2(  رقم الملحق 

 تعزیز التعاون والتواصل واالنسجام بین الھیئات األعضاء في االتحاد المحور األول: 

 : التقارب بین تشریعات الدول األعضاء في االتحاد 1.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

 • • • •  إعداد قواعد استرشادیة لطرح وإدراج الصكوك اإلسالمیة  1

2 
مواجھة التحدیات التي تسببھا األزمات  و  لتقییم  األعضاء  أولویات  حولاسترشادي    دلیل  وضع

 • • • • • العالمیة

3 
(cross-border(  الحدود   عبر  المالیة  لألنشطةاسترشادیة    قواعد  إصدار  (Funds 

Passporting (المال  رأس وتدفقات  • •   

 • • •   األجنبیة  البورصات في المتعاملة الشركات  على الرقابة حول دراسة إعداد 4

 االتحاد في األعضاء الھیئات بین األطراف متعّدد تفعیل التعاون المشترك : 1.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

 • • • • • التنفیذ  قید المذكرة وضع 1

 • • • • • تعدیل أي إلى والحاجة المذكرة آثار تقییم 2

 أنشطة ومواقف االتحاد على الصعید الدولي : دعم 1.3الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

 • • • • • ) IOSCO(  المالیة األوراق لھیئات الدولیة المنظمة لدى  األعضاء مواقف  دعمفي  االستمرار 1

 • • • • • مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة المختصة في مجال التمویل اإلسالمي  التعاون 2

 • • • • • إلیھا  االنضمام على لألیوسكو المنضمین غیر األعضاء مساعدة 3

 : تعزیز التعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب1.4الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
 لجمیع العالقة   ذات واالستراتیجیات  واألنظمة التشریعات كافة تتضمن بیانات قاعدة إعداد

    • • وإتاحتھا االتحاد أعضاء

 • • • •  مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  مجال  في  الممارسات  أفضل  حول  استرشادي  دلیل  وضع 2

3 
غرار مجموعة العمل    علىقلیمیة والدولیة العاملة في ھذا المجال  مع أبرز المنظمات اإل  التعاون

المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب ومجموعة  

 إغمونت لوحدات االستخبارات المالیة وغیرھا 
• • • • • 

 یل المشروعات الصغیرة والمتوسطة: زیادة تعاون األعضاء في مجاالت التمویل البدیل وتمو1.5الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
 لدى )  Alternative Financing(  البدیل  التمویل  أدوات  استخدام  مدى  حول  مسح  اعداد

   • • • العربیة  المال أسواق

2 
  المال   أسواق  لدى)  Crowd Funding(  الجماعي  التمویل  حول  استرشادیة  قواعد   وضع

 • • • •  العربیة
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3 
 Micro(  الصغر   متناھیة  للمشاریع   التمویل  واقع  حول(دراسة)    مسح   اعداد

Finance (والمتوسطة الصغیرة والمشروعات )SMEs (  • • • • 

 االعضاء  بین األفكار وتبادل المباشر والنقاش التواصلتیسیر  : 1.6الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
 Web Based, Mobile(  المنتدى  حول  األعضاء  اقتراحات  استبیان

Application, or both( •     

    •  اإللكتروني المنتدى واعداد لتصمیم متخّصصة شركة مع التعاقد 2

   •   المنتدى  إطالق 3

4 
 مطلوبة تعدیالت أیة وإدخال المنتدى فعالیة مدى تقییم

    • • 

 واالستدامة السیولة ودعم المخاطر ومواجھة المال رأس  أسواق تطویر مجاالت في التعاونالمحور الثاني:  

 : تعزیز وتطویر قدرات األعضاء لمواجھة مخاطر األسواق2.1الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 
 أعضاء  لجمیع  العالقة  ذات   واألنظمة  المبادرات  كافة  تتضمن  بیانات  قاعدة  إعداد

 • • • • • وإتاحتھا االتحاد

2 
 Financial(  المالي  باإلعسار   المرتبطة  التشریعات  واقع  حول   مسح   اعداد

Insolvancy (االتحاد أعضاء لدى  • • • • 

 • •    وضع دلیل استرشادي حول أفضل الممارسات لمواجھة مخاطر األسواق  3
 األسواق المالیة : دعم سیولة 2.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 
 • • • • • تجمیع المبادرات الوطنیة وممارسات أعضاء االتحاد في مجال دعم السیولة  1

2 
االتحاد    تأثیر  مدى  قیاس أعضاء  وممارسات  في   مستوى  علىمبادرات  السیولة 

  • • •  أسواق المال العربیة  

3 
 المعاییر   أفضل  على  اعتماداً   المالیة  األسواق  سیولة  دعم  سبل  حول  دراسة  اعداد

 • •    الدولیة والممارسات

 العربیة المالیة  باألسواق وتقلیل مخاطر األزمات  االستدامةدعم معدالت   : 2.3 الھدف
 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات 

1 

 الجوانب   ذلك  في  بما  األعضاء  لدى  بھا  المعمول  االستدامة  لمبادئ  مسح  إعداد

  وتمكین   االجتماعیة  والمسؤولیة  والبیئة  والحوكمة  األخضر  باالقتصاد  المرتبطة

 )SOEs( للحكومة المملوكة الشركات وحوكمة المرأة
•     

2 
  والممارسات   المعاییر  أفضل  على  اعتماداً   استرشادیة  عامة  نماذج/    قواعد  وضع

   • •  الدولیة 

 • • •   مالحظات األعضاء واستفساراتھمتلقّي  3
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 المحور الثالث: تعزیز التعاون في مجاالت التكنولوجیا المالیة ومواجھة المخاطر السیبرانیة

 : وضع إطار عام للتعاون بین أعضاء االتحاد في مجال التكنولوجیا المالیة3.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
إجراء مسح حول دور ھیئات األوراق المالیة العربیة في مجال التكنولوجیا المالیة 

    • • وتحدید حاجات األعضاء للمساعدة الفنیة في مجاالت الرقمنة واألصول المشفرة  

2 
 وإتاحتھا   االتحاد  أعضاء  لدى  المالیة  التكنولوجیا  لمنتجات  التنظیمیة  األطر  تجمیع

   • •  اإللكتروني الموقع خالل من

3 
تحدید الجھات المحلیة أو الدولیة المختّصة التي یمكن االستفادة من خبراتھا لتلبیة  

    • • ھذه الحاجات والتعاون معھا 

4 
  عمیلك   اعرف  بإجراءات  المتعلقة  الرقابیة  المتطلبات  تبسیط  بشأن  مقترحات  تقدیم

)KYC (العربیة  المال أسواق لدى المطبقة • • • • • 

 ) في أسواق المال العربیة AI & ML( اآللي والتعلم االصطناعي الذكاء استخدامات  :  3.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات   

    • • مسح حول استخدامات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في أسواق رأس المال   إعداد 1

  • • •  اآللي  والتعلم  االصطناعي الذكاء استخدامات حول استرشادیة مبادئ إصدار 2

 • •    تلقي مالحظات واستفسارات األعضاء  3

 العربیة المالیة باألسواق السیبرانیة المخاطر معالتعامل  :  3.3 الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات   

1 
  األمن   وتعزیز  السیبرانیة  المخاطر  بمجابھة  المتعلقة  عضاءاأل  مبادرات  تجمیع

    • • .السیبراني

2 
  لألمن   األساسیة(الضوابط    السیبراني  األمن  لتعزیز   استرشادیة  مبادئ  وضع

  • • •  )السیبراني

3 
الجھات    اعداد التزام  وقیاس  السیبرانیة  المخاطر  تقییم   لرقابة  الخاضعةنموذج 

    •  األعضاء

 السیبراني  واألمن  المالیة التكنولوجیا مجال في المختصة والجھات المنظمات مع التعاون: 3.4 الھدف

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

 • • • • • مجال التكنولوجیا المالیة   فيمع أعضاء االتحاد حول احتیاجاتھم ومتطلباتھم  التنسیق 1

2 
مختصة    تشكیل   بین   السیبراني  األمن  مجال  في  المعلومات  وتبادل  للتعاونلجنة 

    • • االتحاد أعضاء

3 
 الفنیة   المساعدة  تقدیم  لتسھیل  المختصة  والدولیة  اإلقلیمیة  المؤسسات  مع  التعاون

 • • • • • ألعضاء االتحاد 
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 )Capacity Buildingالمحور الرابع: بناء القدرات الذاتیة (

 : بناء القدرات للعاملین في أسواق المال العربیة4.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 

مجموعة من برامج التدریب المختلفة بما في ذلك برامج تدریبیة عن  وعقد تصمیم

بُعد وورش العمل التي تغّطي المجاالت المھمة في أسواق رأس المال بالتعاون مع  

 المؤّسسات الدولیة المعنیة
• • • • • 

2 
ندوات ودورات تدریبیة متخصصة للعاملین بالھیئات األعضاء حول مختلف   عقد

 • • • • • 2025 – 2021أھداف ومبادرات الخطة االستراتیجیة لالتحاد 

3 
التنسیق بین مراكز التدریب لدى األعضاء وعقد مذكرات تفاھم للتعاون معھم بما  

 • • • • • لرقابتھا.یخدم موظفي الھیئات األعضاء والجھات الخاضعة 

4 
الـ   العالقات مع منظمة  تتعلق   IOSCOتوطید  أنشطة مختلفة  ذلك عقد  بما في 

 • • • • • بتطویر أسواق رأس المال 

 : تطویر القدرات المؤسسیة ألعضاء االتحاد4.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
أفضل الممارسات والمعاییر الخاصة بأسواق تبادل الخبرات الّتي تشّجع على تبنّي  

 • • • • • رأس المال 

 • • • • • . االتحاد  أعضاء  بین  واالنتداب  باإلعارة  المتعلقة  االسترشادیة  القواعد  تطبیق  تفعیل 2

3 
دلیل استرشادي خاص بالجھات الرقابیة في مجال الحوكمة الداخلیة وإدارة    إعداد

 • • • •  المخاطر 

 المحور الخامس: تعلیم وتوعیة المستثمر وتعزیز الشمول المالي 

 المالي والشمول التوعیة مجال في الدولي التعاونتعزیز  : 5.1الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 

) AFI(  المالي الشمول أجل من والتحالفوالدولیة    العربیة  المؤسسات  مع التعاون

وخاصة    في المالي،  والشمول  التوعیة   المالي   الشمول  بمبادرة  یتعلق  فیمامجال 

 ) FIARI( العربیة للمنطقة
• • • • • 

2 
 بالشمول المتعلقة عضاءألل  الوطنیة  باالستراتیجیات خاصة بیانات قاعدة توفیر

    • • المجال ھذا في الدولیة والدراسات االستراتیجیات أبرز إلى باإلضافة المالي
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 المحور الخامس: تعلیم وتوعیة المستثمر وتعزیز الشمول المالي 

 توعیةال تعلیم والالمساھمة في أنشطة  : 5.2الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
 تصمیم وإجراء استبیان لدى الھیئات األعضاء لتحدید الحاجات والموارد المتاحة

    • •   المستثمر وتوعیة تعلیم مجال في

 • • • • •  والتكنولوجیا والحوكمة الرقابة قضایا حول وملتقیات وندوات مؤتمرات عقد 2

3 

التعاون في عقد المؤتمرات والندوات والملتقیات مع المؤّسسات الدولیة المختصة 

وكذلك   المستثمر  لتعلیم  العالمي  والمنتدى  المال  سوق  لھیئات  الدولیة  كالمنظمة 

  وغیرھا تابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  الالشبكة العالمیة للثقافة المالیة  

 الدولیة المؤسسات من

• • • • • 

4 
  مع  باالشتراك باالتحاد األعضاء الدول في   متخصصة   تدریبیة برامج تنظیم

 • • • • • فعالیتھاوتقییم   والدولیة واالقلیمیة العربیة المؤسسات

 : التعاون مع الھیئات الرقابیة المحلیة والعالمیة في مجال تعلیم وتوعیة المستثمر 5.3الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

    • • فریق العمل المشكل إلدارة مبادرات تثقیف المستثمرین   تفعیل 1

  • • •  المستثمر  حقوق حول استرشادیة وثیقة إصدار 2

3 
الخاصة   تحدیث المصطلحات  إضافة  خالل  من  المالیة  المصطلحات  قاموس 

 • • • • • بالتكنولوجیا المالیة وغیرھا 

 • • • • • المراجعة والتقییم 4

 : تحدیث الموقع اإللكتروني وبوابة التعلیم والتوعیة 5.4الھدف 

 2025 2024 2023 2022 2021 المبادرات  

1 
 وتحدیثھا  لالتحاد  اإللكتروني  بالموقع  المتوفرة  للمعلومات  دوریة  مراجعة  اجراء

 • • • • • باستمرار 

2 
دوریة    اصدار   بموجب   المنجزة  األعمال  عن  دوریة  إحصائیة  وتقاریرنشرات 

 • • • • • اإللكتروني الموقع على ونشرھا لالتحاد االستراتیجیة الخطة

3 
  بتعلیم  المتعلقة  لالتحاد  اإللكترونیة  بالبوابة  المتوفرة  البیانات  ومراجعة  تحدیث

 • • • • • المستثمرین وتوعیة
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بخصوص تشكیل فریق عمل تكون مھمتھ إنجاز أیة أعمال   27/03/2019لقرار مجلس اتحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة المؤرخ في    تنفیذاً 

والبدء بالتحضیر إلعداد خطة استراتیجیة جدیدة   2020  –  2016مرتبطة بالخطة االستراتیجیة التحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة لألعوام  

وذلك بالتعاون مع أعضاء االتحاد واألمانة العامة لالتحاد. فقد قام فریق العمل بإعداد استبیان بھدف الوقوف    2025  –  2021عوام  لالتحاد لأل

اس على رأي أعضاء االتحاد في مدى تحقیق االتحاد ألھدافھ المقررة وكذلك التعرف على أبرز التحدیات المحلیة والدولیة التي تواجھ أسواق ر

 ربیة ودور االتحاد في مواجھتھا باإلضافة إلى رسم مسار االتحاد المستقبلي من خالل تحدید أھدافھ المستقبلیة وآلیات تنفیذھا. المال الع

 االستبیان نتائج تحلیل تم حیث آرائھا، وإبداء االستبیان على باإلجابة  باالتحاد  األعضاء المالیة األوراق ھیئات  جمیع قامت اإلطار، ھذا وضمن

 واالنسجام   المستثمرین  وتعلیم  وتوعیة  األزمات  ومواجھة  واالستدامة  المالیة  التكنولوجیا  تطورات  مجاالت  في  خاصة  أولویاتھا  أھم  على  للتعرف

 المشار  المسح  نتائج  ألھم  ملخص  یلي  ما  وفي.  األعضاء  بین  والتواصل   التعاون  إلى  باإلضافة  الذاتیة،  القدرات  وبناء  التشریعات  بین  والتقارب

 . أعاله إلیھ

 
 السابقة  الخبرات: واألنشطة  واألولویات االتحاد أھداف: أوالً 

  كما   منھ،  المطلوبة  ومھامھ  أھدافھ  تحقیق  تجاه  جداً   جیداً   كان  االتحاد   أداء  بأن  تعتبر   باالتحاد   األعضاء  دول  من)  7(  بأن  المسح  نتائج  أظھرت

  اإلقلیمیة  الندوات  إقامة   مجال  في  نجح   قد   االتحاد   بأن   األعضاء   غالبیة   ویرى .  المجال  ھذا  في   جیداً   كان  االتحاد   أداء  بأن   آخرین   أعضاء )  7(  یجد 

  قنوات  ایجاد   مجال  في   نجح  كما  الدولیة،  والمنظمات  االتحادات  مع   بالتعاون  أو  مباشرة  بصورة  سواء  االتحاد   بأعمال  العالقة  ذات  والعالمیة

 توحید  على والعمل االتحاد  دول مواطني بین االستثماري الوعي نشر  في المساھمة وكذلك االتحاد  أھداف یحقق بما  االتحاد  أعضاء بین اتصال

 وتطویر إنشاء تشجیع في تحقیقھا في االتحاد  ینجح  لم التي األھداف أھم تتمثل المقابل وفي. المالیة األوراق قطاع مجال  في الفنیة المصطلحات

 لألوراق  العامة  اإلصدارات  تنظیم  مجال  في  والتعاون  والتنسیق  الجدیدة،  لإلصدارات  والتسویق  التغطیة  متعھدي  فیھا  بما  المالیة  الخدمات  شركات

 )1  رقم  البیاني. (الشكل االتحاد  أھداف تحقیق  یخدم  بما  تدریبیة مراكز تأسیس على للعمل باإلضافة  وتداولھا،  المالیة

 

 2025-2021 لألعوامالخطة االسترات�ج�ة نتائج المسح حول  :)3(  رقم الملحق 

 

 : االتحاد مھام

 لتطویر أعمال ھیئات أسواق األوراق المالیة العربیة وتفعیل دورھا على المستویات الرقابیة والتشریعیة والتنظیمیة.   السعي .1
 قنوات االتصال بین األعضاء بما یحقق أھداف االتحاد.   إیجاد .2
 وانین واألنظمة المطبقة في أسواق األوراق المالیة العربیة. بین األعضاء إلیجاد اآللیة المناسبة لتحقیق أكبر قدر ممكن من انسجام وتوافق الق   التنسیق .3
 والتعاون في مجال تنظیم اإلصدارات العامة لألوراق المالیة وتداولھا.    التنسیق .4
 على تطویر أسواق األوراق المالیة العربیة وتعزیز مستویات الكفاءة والشفافیة.   العمل .5
 . الجدیدة لإلصدارات والتسویق التغطیة متعھدي فیھا بما  المتخصصة المالیة الخدمات شركات وتطویر إنشاء تشجیع .6
 في نشر الوعي االستثماري بین مواطني دول االتحاد.   المساھمة .7
 الندوات اإلقلیمیة والعالمیة ذات العالقة بأعمال االتحاد سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع االتحادات والمنظمات الدولیة.   إقامة .8
 النشرات والمطبوعات الدوریة التي تھدف الى تقویة الروابط بین األعضاء والتعریف بأنشطة االتحاد وفعالیاتھ المختلفة.     إصدار .9

 على توحید المصطلحات الفنیة في مجال قطاع األوراق المالیة.  العمل .10
 على تأسیس مراكز تدریبیة بما یخدم تحقیق أھداف االتحاد.  العمل .11
 .االتحاد مجلس دھایحد أخرى   مھام أیة .12
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 ) 1(  رقم البیاني  الشكل
 

 
 

.  العالمیة  المالیة  األسواق  تشھدھا  التي  التطورات  مع   یتناسب  بما  االتحاد   أھداف  تعدیل  ضرورة  االتحاد   أعضاء  غالبیة  یرى   اإلطار،  ھذا  وضمن

 مرتبطة  غیر  وبالتالي  عامة  مبادئ  شكل  على  وردت  وإنھا  خاصة  الثوابت  من  األھداف  تبقى  أن  ضرورة  األعضاء  بعض  یجد   المقابل  وفي

 األمن   مجال  في  والتعاون  المالیة  بالتكنولوجیا  خاص  بند   إضافة  أھمیة  األعضاء  بعض  یجد   كما.  العالمیة  األسواق  تشھدھا  التي   بالتطورات

 الجماعي  التمویل  منصات  مثل  والمتوسطة  الصغیرة  للمنشآت  تحدیداً   التمویلیة  البدائل  ایجاد   على   والتركیز  االتحاد   أھداف  ضمن  السیبراني

  تتضمن  أھداف  إضافة   أھمیة  إلى  األعضاء   بعض  أشار  كما .  اإلسالمي  التمویل  صناعة  في   التعاون  وتعزیز  المالي  الشمول  تعزیز   في  والمساھمة

 العربیة   المالیة  األسواق  من  أي  في  تصرف  إساءة  ألي  بالتصدي  تسمح  مرونة  أكثر  آلیة  ایجاد   خالل  من  ذلك  یكون  كأن  المستثمرین  حمایة  تعزیز

 ) 2 رقم البیاني. (الشكل باالتحاد  األعضاء
 

 ) 2(  رقم البیاني  الشكل
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اق ھل تعتقد بأنھ ھناك حاجة لتعدیل أھداف االتحاد بما یتناسب مع التطورات التي تشھدھا األسو
العالمیة؟

ھل تعتقد بأنھ ھناك حاجة لتعدیل أھداف االتحاد بما یتناسب مع التطورات التي تشھدھا األسواق العالمیة؟
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 ً  االتحاد عضویة: ثانیا

  خالل   من)  3  رقم  البیاني(الشكل    االتحاد   عضویة  قاعدة  توسیع  الضروري  من  أنھ   یرون  باالتحاد   األعضاء  من)  10(  أن  المسح  نتائج   أظھرت

  اإلشراف   سلطات  إلى  إضافة  منتسبین،  أعضاء  بصفة   والتقاص   والتسویة  اإلیداع  شركات /    اإلیداع  ومراكز  المالیة  األسواق  انضمام  تشجیع

 باإلضافة   بمھامھ،  والقیام  االتحاد   أداء  تحسین   في العضویة  قاعدة  توسیع  یسھم   حیث  الحرة،  المناطق  ضمن  العاملة  المالیة  المراكز  على  والرقابة

ً   ذلك   انعكاس  إلى  ضرورة   إلى  االتحاد   أعضاء  بعض  أشار  كما .  واألنشطة   المالیة  االتحاد   موارد   وعلى  األعضاء  بین  الخبرات  تبادل  على  ایجابیا

  لھیئات   حصراً   تكون  أن  یجب  االتحاد   عضویة  بأن  األعضاء  بعض  یرى  آخر،  جانب  ومن.  العربیة  البورصات  اتحاد   مع  والتنسیق  التعاون  زیادة

 .منتسبین كأعضاء المالیة التكونولوجیا شركات عضویة قبول ضرورة  األعضاء بعض  یجد  كما  فقط، المالیة األوراق
 

 3  رقم البیاني  الشكل

 
 
 

 ُ  اللجان : ثالثا

  تحقیق   في  األعضاء  مساھمة  لتعزیز)  دائمة(مؤقتة /    عمل  لجان  لتشكیل   ضرورة  ھناك  بأن  االتحاد   أعضاء  غالبیة  اتفاق  إلى  االستبیان  نتائج  تشیر

 باالتحاد  عضوین  یجد   لم  حین  في   علیھ  أعضاء)  8(  ووافق  المقترح  ھذا  على  بشدة  أعضاء)  3(  وافق  حیث  لالتحاد،  االستراتیجیة  األھداف

  المتعلقة   الجوانب  على  اللجان  تركز   بأن   االتحاد   أعضاء  رغبة   إلى  المسح  نتائج   أظھرت   فقد   المطلوبة،  اللجان  طبیعة  بخصوص   أما.  لذلك  ضرورة

 وكذلك  االجتماعیة   والمسؤولیة  الحوكمة  ذلك  في  بما   االستدامة  مبادئ  تطبیق  وتعزیز  الرقابي   المنظور  من   والرقمنة   المالیة  التكونولوجیا  بقضایا 

  یرى   اإلطار،  ھذا  وضمن.  االتحاد   أعضاء   قبل  من  المقترحة  العمل  لجان  تقییم   یوضح)  4  رقم   البیاني(الشكل  و   لألعضاء  الذاتیة  القدرات  دعم

 والذي  اللجنة  أو  الفریق  خالل  من  المشترك  للعمل  فعلیة  حاجة  على   مبني   اللجان  أو  العمل  لفرق  تشكیل   أي  أساس  یكون  أن  األعضاء   بعض

 . اإلسالمي للتمویل كلجنة أخرى لجان  اقتراح ضرورة  األعضاء بعض یرى كما . أخرى أسالیب أو آلیات خالل من تحقیقھ  یصعب
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الیداع شركات ا/ ومراكز ) البورصات(انضمام األسواق المالیة العربیة : توسیع قاعدة عضویة االتحاد
والتسویة والتقاص إلى االتحاد بصفة أعضاء منتسبین أو مراقبین

/  ومراكز )البورصات(ھل تعتقد أنھ من الضروري توسیع قاعدة عضویة االتحاد من خالل تشجیع انضمام األسواق المالیة العربیة 
شركات االیداع والتسویة والتقاص إلى االتحاد بصفة أعضاء منتسبین أو مراقبین؟
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 4  رقم البیاني  الشكل
 

 
 
 

 ً  2025 – 2021: أھم التحدیات التي یمكن مواجھتھا من خالل الخطة االستراتیجیة للفترة  رابعا

یات  نتائج المسح الذي قامت بھ اللجنة المكلفة بإعداد الخطة االستراتیجیة لالتحاد إلى وجود توافق كبیر بین أعضاء االتحاد حول أھم التحد   أظھرت

  . وضمن ھذا اإلطار، یمكن تلخیص أھم مطالعات 2025  –  2021التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند إعداد الخطة االستراتیجیة لالتحاد لألعوام  

 أعضاء االتحاد في ھذا المجال على النحو التالي: 

 Crypto-Assetsواألصول المشفرة  AIوالذكاء االصطناعي  Digitalizationمع التطورات الحدیثة في مجاالت الرقمنة  التعامل .1

 االتحاد   خطة  في  خاصة  أھمیة  المشفرة  واألصول  االصطناعي  والذكاء  الرقمنة  موضوع  ایالء   أھمیة  على  االتحاد   أعضاء  جمیع  اتفق

 . االستراتیجیة

 حدیثة مالیة أدوات وإصدار المالیة السیولة  ضعف مواجھة .2

  یجب   التي  الھامة  التحدیات  من  یعتبر  حدیثة  مالیة  أدوات وإصدار  المالیة باألسواق  السیولة  ضعف  مواجھة  بأن  االتحاد   أعضاء  جمیع  وجد 

 . االعتبار  بنظر  أخذھا االستراتیجیة الخطة على

 المالیة التكنولوجیا قطاع   في التطورات مع التعامل .3

 على   بشدة  أعضاء )  8(  وافق  حیث  المالیة،  التكنولوجیا  قطاع  في  التطورات  مع   التعامل  موضوع  أھمیة  على  االتحاد   أعضاء  غالبیة  اتفق

  آخرین   أعضاء)  4(  وافق كما  االستراتیجیة،  االتحاد   خطة  إعداد   عند   االعتبار  بنظر  أخذھا  یجب  التي  التحدیات  من  الموضوع  ھذا  اعتبار

 .التوجھ  ھذا على واحد  عضو یوافق لم  حین في  التوجھ  ھذا على

 المال سأر أسواق قطاع  في االستدامة بشأن الدولیة المعاییر طبیق .4
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لجنة دعم مبادرات 
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المالي

لجنة دعم بناء القدرات 
الذاتیة ألعضاء االتحاد

لجنة لمتابعة قضایا 
التكنولوجیا المالیة 

والرقمنة من المنظور 
الرقابي

لجنة لدعم القدرات 
ن الرقابیة وإنفاذ القوانی
لدى أعضاء االتحاد

تشكیلھاطبیعة اللجان المطلوب

موافق بشدة موافق غیر موافق غیر موافق بشدة
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 المال   راس  أسواق  في   باالستدامة  المتعلقة  الدولیة  المعاییر   تطبیق  موضوع  أخذ   أھمیة  تجد   األعضاء  الدول  غالبیة  بأن  المسح  نتائج   أظھرت

  حین   في  ذلك   على  أعضاء)  4(  ووافق  أعضاء)  8(  ذلك  على  بشدة  وافق  حیث  لالتحاد،  االستراتیجیة  الخطة  إعداد   عند   باالعتبار  العربیة

 .ذلك على واحد  عضو یوافق لم

 الجدیدة  الرقابیة بالمھارات الموظفین وتدریب بالھیئة والفنیة الوظیفیة الكوادر مستوى  رفع .5

  یجب  التي الھامة التحدیات خاصة االتحاد  ألعضاء والتدریب الفني المستوى رفع موضوع اعتبار أھمیة على الرقابة ھیئات معظم أكدت

ً   ذلك  على  ووافق  أعضاء)  7(  ذلك  على  بشدة  وافق  حیث   االستراتیجیة،   االتحاد   خطة   في   باالعتبار   أخذھا   لم   حین  في   أعضاء )  4(  أیضا

 . االتحاد  أعضاء من عضوین  ذلك على یوافق

 Financial Inclusionدور ھیئات الرقابة في برامج التوعیة والتعلیم والشمول المالي  تعزیز .6

  التوعیة   برامج   في  الرقابة  ھیئات  دور  تعزیز  موضوع  اعتبار  في  أھمیة  تجد   االتحاد   أعضاء  من  عضواً )  13(  أن  إلى  المسح  نتائج  تشیر

 . االستراتیجیة الخطة إعداد  عند  االعتبار بنظر ألخذھا الھامة التحدیات من المالي والشمول والتعلیم

 األخرى التحدیات .7

أعضاء االتحاد إلى مجموعة أخرى من التحدیات التي یجب أخذھا بنظر االعتبار عند إعداد خطة االتحاد االستراتیجیة من بینھا    أشار

وضع إطار عام للتعاون والتنسیق بین أعضاء االتحاد فیما یتعلق باستخدام التشریعات المتعلقة بأسواق راس المال وتعزیز قدرات ھذه 

صة فیما یتعلق بمواجھة عملیات التعامل الداخلي، باإلضافة إلى تلبیة للمتطلبات األساسیة لترقیة أعمال الھیئات الرقابیة  الھیئات الرقابیة خا

العربیة بما یتوافق مع المبادئ والمعاییر وأفضل الممارسات الدولیة. كما شملت ھذه التحدیات موضوعات تطبیق مبادئ الحوكمة وقیاس  

اذ اإلجراءات الالزمة بشأن إنفاذ أحكامھا، وكذلك فتح األسواق المالیة أمام االستثمار األجنبي باإلضافة إلى مخاطر  مدى االلتزام بھا واتخ

 ). 5(انظر الشكل البیاني رقم  Cyber-Crimesالجرائم اإللكترونیة 
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 االستراتیجیة  االتحاد   خطة  إعداد   عند   االعتبار  بنظر  أخذھا  یجب  تحدیات)  5(  أھم  بأن   اعتبرت  قد   االتحاد   أعضاء  بأن  المسح  أظھر  فقد   العموم،  وعلى

 :التالیة بالتحدیات  تتمثل

   Fintechالتعامل مع التطورات في قطاع التكنولوجیا المالیة  .1

 Cyber Crimes مواجھة مخاطر الجرائم اإللكترونیة .2

 وإصدار أدوات مالیة حدیثةمواجھة ضعف السیولة باألسواق المالیة  .3

 Crypto-Assetsواألصول المشفرة  AIوالذكاء اإلصطناعي  Digitalizationالتعامل مع التطورات الحدیثة في مجاالت الرقمنة  .4

 في قطاع أسواق رأس المال  Sustainabilityتطبیق المعاییر الدولیة بشأن اإلستدامة  .5

 

 6  رقم البیاني  الشكل
 

 
 
 

 ً  المعرفة نقل: خامسا

نتائج المسح حول كیفیة قیام االتحاد بالمساعدة في دعم نقل المعرفة بین أعضاء االتحاد إلى أن أعضاء االتحاد یجدون بأن أفضل طریقة   أشارت

) أعضاء على ذلك بشدة ووافق 9لذلك تتمثل في التدریب العملي الذي یمكن لالتحاد المساھمة في ترتیبھ بما یخدم أعضاء االتحاد، حیث وافق ( 

) عضواً إمكانیة المساعدة في نقل المعرفة من خالل البرامج التدریبیة التي  13أعضاء في حین لم یوافق على ذلك عضو واحد. كما اعتبر (  )4(

ین شترك بیقدمھا االتحاد وكذلك تشجع برامج اإلیفاد واإلعارة واالنتداب ما بین الدول األعضاء، ھذا باإلضافة إلى تبادل الزیارات والتعاون الم

 ).  7المختصین والخبراء (انظر الشكل البیاني رقم 
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 7  رقم البیاني  الشكل
 

 
 

  التشریعات   موضوع  على  االتحاد   أعضاء   جمیع  اتفاق  إلى  المسح  نتائج  تشیر  األعضاء،  الدول  بین   معرفة  نقل   إلى   تحتاج  التي  المجاالت   بخصوص  أما

  اتفق  كما.  االستدامة  مجاالت  إلى  باإلضافة  والتشریعیة  المالیة  والتكنولوجیا  والصكوك  اإلسالمي  والتمویل  المال  راس  أسواق  عمل  تحكم  التي

 ). 8 رقم البیاني(الشكل  واإلنفاذ  والرقابة والتفتیش المالي  والشمول والتوعیة  التعلیم من  كل المجاالت تشمل أن أھمیة على األعضاء

 
 

 8  رقم البیاني  الشكل
 

 
 

 

إلى المجاالت المذكورة أعاله، اقترح بعض األعضاء إنشاء وإطالق بوابة أو أكادیمیة رقمیة للتعلم والتدریب عن بُعد، تقدم من خاللھا   باإلضافة

مسجلة وبمحتوى ذات جودة عالیة یتم إعدادھا بالتعاون مع خبراء وكیانات    Webinarsوحلقات نقاشیة    On Time Trainingأدوات تدریبیة 

 دولیة متخصصة في المواضیع التي سیتم تقدیمھا مما یعود بالفائدة والنفع على الدول األعضاء ورفع القدرات وتطویر المعرفة. 
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یبیة التدریب من خالل البرامج التدر
التي یقدمھا االتحاد

حاد التدریب العملي الذي یمكن لالت
المساھمة في ترتیبھ بما یخدم 

أعضاء االتحاد

تشجیع برامج اإلیفاد واإلعارة 
واالنتداب ما بین الدول األعضاء

باالتحاد

رك تبادل الزیارات والتعاون المشت
بین المختصین والخبراء

كیف یمكن لالتحاد المساعدة في دعم نقل المعرفة بین الدول األعضاء؟

موافق بشدة موافق غیر موافق
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كم التشریعات التي تح
عمل أسواق راس المال

مجاالت االستدامة 
والحوكمة

اإلنفاذالتفتیش والرقابة و ة التكنولوجیات المالی
والتشریعیة

التعلیم والتوعیة 
والشمول المالي

التمویل اإلسالمي 
والصكوك

ما ھي أھم المجاالت التي تحتاج إلى نقل المعرفة بین الدول األعضاء؟

موافق بشدة موافق غیر موافق
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 ً  االستدامة: سادسا

 بمبادئ   المتعلقة  الممارسات  وأفضل  المبادئ  تطبیق  متابعة  موضوع  اعتبار  ضرورة  على  یتفقون  االتحاد   أعضاء  جمیع  أن  إلى  المسح  نتائج  أظھرت

  أعضاء  من  عضواً )  11(  اعتبر  اإلطار،  ھذا  وضمن.  لالتحاد   االستراتیجیة  الخطة  في  االعتبار  بنظر   أخذھا  یجب  التي  المواضیع  من  الحوكمة

 االتحاد   خطة  في   متابعتھا  الواجب  الجوانب  من  االتحاد   أصدرھا  التي  للحوكمة  االسترشادیة  بالمبادئ  االتحاد   أعضاء  التزام  متابعة  موضوع   االتحاد 

 . لذلك ضرورة االتحاد  أعضاء من  أعضاء) 3( یجد   لم حین في  االستراتیجیة

  أعضاء  لدى  مبادئھا  تطبیق  ومدى باالستدامة تتعلق  ومسوحات  دراسات إجراء  أھمیة على  االتحاد  أعضاء من عضواً ) 12( اتفق  آخر، جانب  ومن

  مبادئ  تطبیق   مجاالت  في   االتحاد   أعضاء   بین  المعرفة  بنقل  تتعلق  محددة  مقترحات  وضع  أھمیة  على  االتحاد   أعضاء  جمیع   اتفق  كما .  االتحاد 

 .الجنسین بین والتوازن المرأة وتمكین األخضر واالقتصاد   االجتماعیة والمسؤولیة الحوكمة

 ذلك   أھمیة  على   أعضاء)  10(  اتفق  فقد   البیئة،  على  المحافظة  مجال  في   العربیة  المال  راس  أسواق  بھا   قامت   التي  المبادرات   مسح  موضوع   وحول

  العمل   ببیئة  باالھتمام   یتعلق  فیما   األعضاء  الدول  بھا   قام  التي   المبادرات  مسح  بخصوص   أما .  ذلك  على   موافقتھم   عدم  أعضاء)  4(  أبدى  فیما 

 ). 9 رقم البیاني الشكل. (انظر ذلك على عضوین یوافق لم حین  في ذلك على موافقتھم عضواً ) 12( أبدى  فقد  والموظفین،

 
 

 9البیاني رقم   الشكل
 

 
 
 
 

 ً  الذاتیة القدرات بناء: سابعا

 الدولیة   والمنظمات  المؤسسات  قبل  من  سواء  المختلفة  التدریبیة  بالبرامج  المشاركة  أھمیة  على  یتفقون  االتحاد   أعضاء  أن  إلى  المسح  نائج  تشیر

 كما.  العربیة  المالیة  األوراق  لھیئات  الذاتیة  القدرات  بناء  بھدف   وذلك  العربیة  المالیة  األوراق  ھیئات  اتحاد   ینظمھا  التي  تلك  أو  والمحلیة  واإلقلیمیة

 المیدانیة   الزیارات  تبادل  إلى   باإلضافة  ھذا  والمحلیة،  واإلقلیمیة   الدولیة  والفعالیات  بالمؤتمرات   للمشاركة  الكبیرة  األھمیة  على  االتحاد   أعضاء   یتفق

 )10 رقم  البیاني الشكل. (انظر واألجنبیة العربیة المماثلة الھیئات مع
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متابعة تطبیق المبادئ 
قة وأفضل الممارسات المتعل

بمبادئ الحوكمة

متابعة التزام أعضاء 
االتحاد بالمبادئ 

ي االسترشادیة للحوكمة الت
أصدرھا االتحاد

إجراء دراسات ومسوحات 
تتعلق باالستدامة ومدى 
اء تطبیق مبادئھا لدى أعض

االتحاد

ل وضع مقترحات محددة لنق
حاد المعرفة بین أعضاء االت

في مجاالت تطبیق مبادئ
الحوكمة والمسؤولیة 
االجتماعیة واالقتصاد 
األخضر وتمكین المرأة 
والتوازن بین الجنسین

مسح المبادرات التي قامت
بھا أسواق رأس المال 
العربیة في مجاالت 
المحافظة على البیئة

مسح المبادرات التي قامت
اد بھا الدول األعضاء باالتح

بیئة فیما یتعلق باالھتمام ب
العمل والموظفین

مواضیع الدراسات والمسوحات التي یجب اجراؤھا 

موافق بشدة موافق غیر موافق غیر موافق بشدة
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 10  رقم البیاني  الشكل

 

 
 
 

  المعوقات  أھم  بأن  االتحاد   أعضاء  اتفق  فقد   العربیة،  المالیة  األوراق  ھیئات  لدى  الذاتیة  القدرات  بناء  تعزیز  من  تحد   التي  المعوقات  بخصوص  أما

  ضعف   أن  اعتبار   على  أعضاء)  3(   یوافق  لم  حین  في   ذلك  على  االتحاد   أعضاء  من  عضواً )  11(   وافق  حیث   المالیة  الموارد   ضعف  في  تتمثل

ً  یمثل المالیة الموارد   .الذاتیة القدرات بناء تعزیز  من یحد  تحدیا

) أعضاء على اعتبار عدم  8) أعضاء على ذلك في حین وافق (6عدم توفر الخبرة والمعرفة الالزمة بشأن بناء القدرات الذاتیة، لم یوافق (   وحول

ات في التواصل ) أعضاء على اعتبار أن ھناك صعوب7توفر المعرفة والخبرة الالزمة من العوائق المتعلقة ببناء القدرات الذاتیة. كما لم یوافق (

) أعضاء من أعضاء االتحاد. أما بخصوص  7مع الجھات ذات العالقة في مجاالت التدریب والتعلیم، وفي المقابل وافق على وجود ھذه الصعوبات (

ألجھزة وذلك بواقع ضعف األجھزة والكوادر الفنیة التي تتولى مھام بناء القدرات الذاتیة، فلم یتفق غالبیة أعضاء االتحاد إلى وجود ضعف بھذه ا

) أعضاء على وجود ضعف باألجھزة اإلداریة التي تتولى مھمة بناء القدرات الذاتیة. أما بخصوص الموانع السیاسیة  5) أعضاء في حین وافق (9(

ة في حین  لم یوافق ) أعضاء على وجود موانع سیاسیة ولوجستیة واللغ9واللوجستیة واللغة، فقد تباینت وجھات نظر أعضاء االتحاد، حیث وافق (

 ).  11) أعضاء على ذلك (انظر الشكل البیاني رقم 5(
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ة التي المشاركة بالبرامج التدریبی
تنظمھا المؤسسات والمنظمات 

الدولیة

ة التي المشاركة بالبرامج التدریبی
تنظمھا المؤسسات والمنظمات 

االقلیمیة والمحلیة

مھا المشاركة بالبرامج التي ینظ
اتحاد ھیئات األوراق المالیة 
العربیة بالتعاون مع أعضاء 

االتحاد

یات المشاركة بالمؤتمرات والفعال
المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

تبادل الزیارات المیدانیة مع 
دولیةالھیئات المماثلة العربیة وال

كیف یمكن تعزیز بناء القدرات الذاتیة لدى ھیئات األوراق المالیة العربیة؟

موافق بشدة موافق غیر موافق
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 11  رقم البیاني  الشكل
 

 
 

 
 العاملین  تدریب   أھمیة   على  االتحاد   أعضاء   جمیع  اتفق  فقد   الذاتیة،  القدرات  ببناء   یتعلق  فیما  كبیرة  وأولویة  اھتمام   تتطلب  التي  المجاالت  وحول

 وكذلك  العالقة  ذات  الجوانب  من  وغیرھا  والرقمنة  والتشریعیة  المالیة  بالتكنولوجیا  المتعلقة  الجوانب  مع  التعامل  على  العربیة  المالیة  األوراق  بھیئات

  إلى  باإلضافة  ھذا  االجتماعیة،  والمسؤولیة  والبیئة  الحوكمة  مجاالت  في  الرقابة  ھیئات  دور  وخاصة  واالستدامة  المالي  والشمول  التعلیم  مجاالت  في

 ). 12 رقم  البیاني الشكل(انظر  الداخلي والتعامل واإلنفاذ  الرقابة وكذلك اإلسالمي التمویل مجاالت
 
 
 
 
 

 12  رقم البیاني  الشكل
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ضعف الموارد المالیة 
المتاحة لھذا الجانب

ة عدم توفر المعرفة والخبر
الالزمة بھذا الشأن

صعوبة التواصل مع الجھات
ذات العالقة في مجاالت 

التدریب والتعلیم

ضعف األجھزة اإلداریة 
والفنیة التي تتولى ھذه 

الوظیفة

تیة الموانع السیاسیة واللوجس
واللغة

اق أھم المعوقات والتحدیات التي تحد من تعزیز وبناء القدرات الذاتیة لدى ھیئات األور
المالیة العربیة

موافق بشدة موافق غیر موافق غیر موافق بشدة
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رفع توعیة العاملین بھیئات
األوراق المالیة العربیة في 
مجاالت الرقابة واإلنفاذ 

والتعامل الداخلي

راق تدریب العاملین بھیئات األو
المالیة العربیة للتعامل مع 

وجیا الجوانب المتعلقة بالتكنول
ة المالیة والتشریعیة والرقمن

وغیرھا من الجوانب ذات 
العالقة

رفع توعیة العاملین بھیئات
األوراق المالیة العربیة في 
مجاالت التوعیة والتعلیم 

والشمول المالي

راق تدریب العاملین بھیئات األو
المالیة العربیة على الجوانب
ور المتعلقة باالستدامة وخاصة د
ھیئات الرقابة في مجاالت 
ة الحوكمة والتنمیة والمسؤولی

االجتماعیة

التعاون في مجاالت التمویل 
اإلسالمي والصكوك اإلسالمیة

أھم المجاالت التي تتطلب اھتمام وأولویة كبیرة في مجاالت بناء القدرات الذاتیة

موافق بشدة موافق غیر موافق
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  واإلقلیمیة   العربیة  المؤسسات  بعض  مع  التواصل  ضرورة  االتحاد   أعضاء  اقترح  للتدریب،  الالزم  التمویل  بتوفیر  المرتبطة  بالصعوبات  یتعلق  وفیما

  الھیئات  من  المتدربین  واستضافة  األعضاء  الدول  بعض  تتبناھا  التي  المبادرات  تشجیع  وكذلك  التدریبیة   البرامج  من  لعدد   الالزم  التمویل  لتوفیر

  لغایات خاص  صندوق إنشاء  بخصوص أما . االتحاد  ینظمھا   التي التدریبیة للبرامج الالزم التمویل توفیر  آلیة  على االتفاق وكذلك باالتحاد  األعضاء

 فقط أعضاء) 5( وافق  حین في المقترح  ھذا على)  أعضاء 9( األعضاء غالبیة یوافق فلم االتحاد،  أعضاء من یمول الذایتة القدرات وبناء التدریب

 ). 13 رقم البیاني الشكل(انظر  الصندوق إنشاء اقتراح على

 
 13  رقم البیاني  الشكل

 

 
 
 

 والتوعیة  التعلیم:ً ثامنا

عیة  نتائج المسح إلى أن جمیع أعضاء االتحاد على اطالع تام بالمبادرات والمشاریع التي تم إنجازھا من قبل االتحاد في مجال التعلیم والتو  تشیر

في مجال التعلیم والتوعیة اھتمام أعضاء االتحاد وخاصة في مجال تطویر   2020  –  2016حیث القت مبادرات الخطة االستراتیجیة لالتحاد  

باإلضافة  االتحاد اإللكتروني وإطالق البوابة اإللكترونیة الخاصة بالتعلیم والتوعیة وتنظیم البرامج والندوات والمؤتمرات التي عقدھا االتحاد  موقع

 إلى إصدار قاموس المصطلحات المالیة األكثر استخداماً باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة. 

، فقد اتفق جمیع أعضاء  2025  –  2021أعضاء االتحاد ضرورة االھتمام بھا في الخطة االستراتیجیة لألعوام  بخصوص المبادرات التي یعتقد    أما

وعیة وكذلك االتحاد على ضرورة تعزیز التواصل مع أعضاء االتحاد لالستفادة من البنیة التحتیة اإللكترونیة التي تم إنجازھا في مجال التعلیم والت

ن مع مؤسسات دولیة مھمة في مجاالت التعلیم والتوعیة ووضع آلیة لتعزیز التعاون بین أعضاء االتحاد في مجاالت  عقد برامج متخصصة بالتعاو

ادة التعلیم والتوعیة. كما اتفق غالبیة األعضاء على أھیمة تشكیل فریق عمل متخصص في قضایا الشمول المالي ودور ھیئات الرقابة في ذلك وزی

 ).14لیمیة المتخصصة في مجال الشمول المالي (انظر الشكل البیاني رقم  التعاون مع المؤسسات اإلق
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التواصل مع بعض المؤسسات 
مویل العربیة واإلقلیمیة لتوفیر الت

ةالالزم لعدد من البرامج التدریبی

اد تعزیز التعان بین أعضاء االتح
وفیر بحیث یتم االتفاق على آلیة لت
یة التي التمویل الالزم للبرامج التدریب

ینظمھا االتحاد

ا بعض تشجیع المبادرات التي تتبناھ
بین الدول األعضاء الستضافة المتدر
من الھیئات األعضاء باالتحاد

یب انشاء صندوق خاص لغایات التدر
بل وبناء القدرات الذاتیة یمول من ق

أعضاء االتحاد

توفیر التمویل الالزم للتدریبالمقترحات التي یمكن تبنیھا لمعالجة صعوبات

موافق بشدة موافق غیر موافق غیر موافق بشدة
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 14  رقم البیاني  الشكل

 

 
 

 
  والمخاطر   الرقمي  والتحول  والشفافیة  األقلیة  وحقوق  المستدام  والتمویل  المالیة  التكنولوجیا  بقضایا  االھتمام  األعضاء  بعض  اقترح  آخر،  جانب  ومن

 .الساخنة األموال وموضوع والنظامیة السیاسیة

 ً  المالیة التكنولوجیا: تاسعا

  برامج وتصمیم المالیة التكنولوجیا مجاالت  في  االتحاد  أعضاء بین والتعاون  المعرفة نقل  لتعزیز آلیة اقتراح  أھمیة على االتحاد  أعضاء اتفق
  التي والمسرعات الحاضنات مجاالت في الناجحة التجارب من االستفادة مع والمحلیة اإلقلیمیة  المؤسسات مع بالتعاون المجال ھذا في  متخصصة

 المالیة التكونولوجیا مجاالت  في تدریبیة برامج تصمیم ضرورة على االتحاد  أعضاء  معظم وافق كما . الماضیة السنوات خالل  نجاحات حققت 
 ). 15 رقم البیاني الشكل(انظر  المختصة الجھات مع بالتعاون االصطناعي والذكاء  والرقمنة

 
 15  رقم البیاني  الشكل
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تعزیز التواصل مع أعضاء االتحاد 
ترونیة لالستفادة من البنیة التحتیة اإللك

التي تم انجازھا في مجال التوعیة 
والتعلیم

عقد برامج متخصصة بالتعاون مع 
مؤسسات دولیة مھمة في مجاالت 

التوعیة والتعلیم

ایا تشكیل فریق عمل متخصص في قض
ي الشمول المالي ودور ھیئات الرقابة ف
لیة ذلك وزیادة التعاون مع المؤسسات الما
ة األخرى، بما في ذلك البنوك المركزی
ي والمؤسسات اإلقلیمیة المتخصصة ف

مجاالت الشمول المالي

ین وضع آلیة عملیة لتعزیز التعاون ب
أعضاء االتحاد في مجاالت التعلیم 

والتوعیة

2025–2021أھم المبادرات التي یجب االھتمام بھا في الخطة اإلستراتیجیة الجدیدة 

موافق بشدة موافق غیر موافق
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لتعاون اقتراح آلیة لتعزیز نقل المعرفة وا
بین أعضاء االتحاد في مجاالت 

التكنولوجیا المالیة

التعاون مع المؤسسات المتخصصة 
نولوجیا المحلیة واإلقلیمیة في مجاالت التك

المالیة

ي تصمیم برامج تدریبیة متخصصة ف
ة مجاالت التكنولوجیا المالیة والرقمن

والذكاء الصناعي بالتعاون مع الجھات
المختصة

ال االستفادة من التجارب الناجحة في مج
الحاضنات والمسرعات التي حققت 

نجاحات خالل السنوات األخیرة

نولوجي مساھمة االتحاد في الجھود الرامیة إلى تعزیز قدرات األعضاء المتعلقة بالتقدم التك
والتشریعي بالقطاع المالي

موافق بشدة موافق غیر موافق
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 . األجنبیة التجارب من واالستفادة المالیة للتكنولوجیا الناظمة والرقابیة القانونیة باألطر االھتمام ضرورة  إلى االتحاد أعضاء بعض أشار اإلطار، ھذا وضمن
  2025 –  2021: أھم مقترحات األعضاء اإلضافیة بشأن الخطة االستراتیجیة لالتحاد لألعوام عاشراً 

 

 .المال راس أسواق لحمایة وفاعل  كفوء بشكل واألزمات المخاطر بادارة االھتمام .1

 . واألزمات  المخاطر إلدارة نظام بإعداد  الھیئات مساعدة .2

 مبادرات خطة االتحاد االستراتیجیة وإرسالھا إلى أعضاء االتحاد.إعداد تقریر نصف سنوي عن سیر أعمال تنفیذ   .3

 . المصرفي غیر المالي للقطاع المالیة التكنولوجیا موضوع على التركیز .4

 .المجال ھذا في  البینیة التجارب من واالستفادة المالي الشمول استراتیجیات تطویر في األعضاء بین ما التعاون .5

 . االسالمي التمویل صناعة وحول التمویلي والتأجیر التأمین قطاعي حول احصائیة نشر .6

 .المالیة التكنولوجیا  مجال وفي  االسالمي التمویل مجال في   القدرات بناء .7

 . صلة ذات وتقاریر نشرات بإصدار االھتمام  حیث من  المصرفیة غیر وتحدیداً  المالیة باإلحصاءات االھتمام .8

 كون العنصر البشري ممكن اساسي لتنفیذ االستراتیجیة.  األعضاء الدول لدى البشري العنصر وتطویر القدرات بناء  محور على التركیز .9

 .األعضاء للدول الرقابي والدور المال أسواق مجال في والتكنولوجیة العالمیة االتجاھات مواكبة .10

 .الخصوص بھذا االتحاد  أعضاء مالحظات واستالم وتحدیثھ لالتحاد  اإللكتروني الموقع في أكثر  االستثمار .11
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 مقدمة 
 

بخصوص تشكیل فریق عمل إلعداد خطة استراتیجیة التحاد ھیئات األوراق المالیة العربیة لألعوام   2019/    03/    27لقرار مجلس االتحاد المؤرخ في    تنفیذا
یھ فقد أعد ، وفي ضوء تشكیل فریق العمل وتحقیق أھدافھ في اعداد خطة استراتیجیة لالتحاد تعكس متطلبات وطموحات أعضاء االتحاد، وعل2025  –  2021

 المسح المرفق الذي یھدف إلى ما یلي: فریق العمل بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد

 .حلھا  في المساھمة في االتحاد ودور االتحاد أعضاء تواجھ التي والدولیة  المحلیة التحدیات  أھم على التعرف .1
 وسبل تنفیذھا وآلیات بتحقیقھا االتحاد یرغب التي المستقبلیة األھداف تحدید خالل من المستقبلي العربیة المالیة األوراق ھیئات  اتحاد مسار رسم .2

 . واإلنجاز األداء تقییم
 . االستراتیجیة االتحاد لخطة لتضمینھا األعضاء لدى األولویة ذات والمتطلبات  المبادرات اقتراح .3

 
  ممكن   وقت   بأقرب  لالتحاد  العامة  األمانة  إلى  وارسالھ  االستبیان  بھذا  الواردة  األسئلة  عن  اإلجابة  االتحاد  أعضاء  السادة  من   العمل  فریق  یأمل  اإلطار،  ھذا  وضمن

وذلك لكي یتمكن فریق العمل من انجاز مھمتھ ضمن المدة المحددة من قبل مجلس    info@uasa.aeعلى البرید اإللكتروني    20/02/2020قبل تاریخ  و
 االتحاد. 

 
 . تعاونكم حسن  لكم شاكرین

 

  اسم الھیئة 

  إكمالالمسؤول عن  الشخص اسم
  االستبیان

 إكمالالمسؤول عن  الشخص وظیفة
  االستبیان

المسؤول عن  للشخصالبرید االلكتروني 
  االستبیان  إكمال

  الھاتف  رقم

  التاریخ

 
 
 
 
 
 

 2025-2021 لألعوامالخطة االسترات�ج�ة مسح حول  :)4(  رقم الملحق 
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 واألولویات واألنشطة  االتحاد أھداف
 

 االتحاد  مھام :أوالً 
 

  العربیة   المالیة  األوراق  ألسواق  والتنظیمي  التشریعي  بالمستوى  االرتقاء  إلى  األساسي  نظامھ  بموجب  العربیة  المالیة  األوراق  ھیئات  اتحاد  یھدف
  األوراق  أسواق  في  المعامالت  على  للرقابة  فعالة   مستویات  الى  للوصول  الجھود  توحید  على  والعمل  والشفافیة،   والكفاءة  العدالة   یحقق  بما

 : التالیة المھام االتحاد  یتولى لذلك، وتحقیقا. ةالعربی  المالیة

 لتطویر أعمال ھیئات أسواق األوراق المالیة العربیة وتفعیل دورھا على المستویات الرقابیة والتشریعیة والتنظیمیة.  السعي .1
 قنوات االتصال بین األعضاء بما یحقق أھداف االتحاد.   إیجاد .2
القوانین  التنسیق .3 انسجام وتوافق  قدر ممكن من  أكبر  لتحقیق  المناسبة  اآللیة  األعضاء إلیجاد  أسواق    بین  في  المطبقة  واألنظمة 

 األوراق المالیة العربیة. 
 والتعاون في مجال تنظیم اإلصدارات العامة لألوراق المالیة وتداولھا.   التنسیق .4
 على تطویر أسواق األوراق المالیة العربیة وتعزیز مستویات الكفاءة والشفافیة.   العمل .5
 .الجدیدة  لإلصدارات  والتسویق التغطیة متعھدي فیھا بما صة المتخص المالیة الخدمات  شركات وتطویر إنشاء تشجیع .6
 في نشر الوعي االستثماري بین مواطني دول االتحاد.    المساھمة .7
 الندوات اإلقلیمیة والعالمیة ذات العالقة بأعمال االتحاد سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع االتحادات والمنظمات الدولیة.   إقامة .8
 بوعات الدوریة التي تھدف الى تقویة الروابط بین األعضاء والتعریف بأنشطة االتحاد وفعالیاتھ المختلفة.  النشرات والمط إصدار .9

 على توحید المصطلحات الفنیة في مجال قطاع األوراق المالیة.   العمل .10
 على تأسیس مراكز تدریبیة بما یخدم تحقیق أھداف االتحاد.   العمل .11
 .االتحاد مجلس یحددھا أخرى مھام أیة .12

 
 األھداف والمھام المطلوبة؟  بتحقیق یتعلق فیماكیف تقیم أداء االتحاد  .1

 
 جدا  جید 
 جید  
 ضعیف 
 جدا ضعیف 

 
 _________________________________________________  :التعلیق

 
 العالمیة؟ األسواق تشھدھا التي التطورات مع یتناسب بما االتحاد أھداف لتعدیل حاجة ھناك بأنھ تعتقد ھل .2

 
 بشدة موافق 
 موافق 
 موافق  غیر 
 بشدة  موافق غیر 

 
 _________________________________________________  :التعلیق

 
ً  المھمة رقم بذكر االكتفاء(یمكن  تحقیقھا؟ في نجح قد االتحاد أن ترى التي المھام أكثر ھي ما .3  )أعاله  للمبین وفقا

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

ً  المھمة رقم بذكر االكتفاء(یمكن  تحقیقھا؟  في ینجح لم االتحاد أن ترى التي المھام أكثر ھي ما .4  )أعاله للمبین  وفقا
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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 ً  االتحاد  عضویة :ثانیا
 

 
ً  مراقبین وأعضاء منتسبین  وأعضاء عاملین أعضاء عضویتھ في  االتحاد یضم  : یلي لما  وفقا

 
 : العاملون األعضاء .1

  لالتحاد،   مستقبالً   تنضم  التي  والجھات  والھیئات  النظام  ھذا  على  توقع  التي  المالیة  األسواق  على  الرقابیة  والجھات  العربیة  المالیة  األوراق  أسواق  ھیئات  وھم
 بشرط  التصویت  وحق  االتحاد  یشكلھا  التي  واللجان  المجالس  عضویة  ذلك  في  بما  العضویة  على  المترتبة  وااللتزامات  الحقوق   كافة  العاملین لألعضاء  ویكون

  .التصویت عند واحد صوت  دولة لكل یكون أن
 

  :المنتسبون  األعضاء .2
والجھات والھیئات والمؤسسات التي لھا عالقة بأعمال وأنشطة االتحاد التي یوافق مجلس   اسواق االوراق المالیة ومراكز االیداع والتسویة والتقاص  وھم

 االتحاد على قبولھا بأغلبیة ثلثي أعضائھ الحاضرین، وتترتب لھم الحقوق اآلتیة: 
 

 في الجلسات العامة لالتحاد.   المشاركة .أ
  البیانات  كافة  على  والحصول  االتحاد  ینظمھا  التي   والندوات  لمؤتمراتا  في  المشاركة  وحق  االتحاد  مجلس  یشكلھا  التي  اللجان  في  المشاركة .ب

 .االتحاد یصدرھا التي والمعلومات
 .المجلس من بقرار عملھا آلیات تحدد المجلس مع والتعاون التنسیق مھام تتولى دائمة لجنة تشكیل .ج

 
 المراقبون:  االعضاء .3

  بأغلبیة  قبولھا  على  المجلس  یوافق  والتي  االتحاد  وانشطة  بأعمال  عالقة  لھا  التي  والدولیة  والعربیة  االقلیمیة  واالتحادات  والمؤسسات  والھیئات  الجھات  وھم
 والمعلومات   البیانات  كافة  على  والحصول  ینظمھا   التي  والندوات  والمؤتمرات  لالتحاد  العامة  بالجلسات  المشاركة  حقوق  لھم  وتترتب.  الحاضرین  اعضائھ  ثلثي
 . االتحاد یصدرھا التي

 
 

  االیداع شركات/  ومراكز(البورصات)  العربیة المالیة األسواق انضمام تشجیع خالل من االتحاد عضویة قاعدة  توسیع الضروري من أنھ تعتقد ھل .5
 مراقبین؟  أو منتسبین أعضاء بصفة االتحاد إلى والتقاص والتسویة

 
 بشدة موافق 
 موافق 
 موافق  غیر 
 بشدة  موافق غیر 

 
 _________________________________________________  :التعلیق

 
 اللجان  :ثالثًا

 
 وتضمنت .  لالتحاد  والمؤقتة  الدائمة   اللجان  وكذلك  لالتحاد  التنفیذیة  اللجنة   إنشاء  تنظیم  إلى  یھدف  األساسي  النظام  على  تعدیالً   2014  عام  االتحاد  مجلس  أجرى 

 ویجوز .  باجتماعاتھا  تتعلق  أخرى  أمور  وأي  ومدتھا  تشكیلھا  وطرق  مھامھا  عنھ  صادر  بقرار  یحدد  أن  على  لالتحاد  تنفیذیة  لجنة  إنشاء  للمجلس  بأنھ  التعدیالت
ً  لھا ویعین  لجنة كل اختصاصات المجلس ویحدد  أخرى، ومؤقتة دائمة لجان تشكیل الحاجة حسب للمجلس  . العاملین أعضائھ بین من رئیسا

 
 لالتحاد؟ االستراتیجیة األھداف تحقیق في األعضاء مساھمة لتعزیز) دائمة(مؤقتة /  عمل لجان لتشكیل ضرورة ھناك بأن تعتقد ھل .6

 
 بشدة موافق 
 موافق 
 موافق  غیر 
 بشدة  موافق غیر 

 
 _________________________________________________  :التعلیق
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 تشكیلھا؟  ضرورة یعتقد التي الدائمة اللجان أھم فماھي بالموافقة، السابق السؤال على  اإلجابة كانت إذا .7

 
  موافق  

  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة
 بشدة

     العربیة  المال  رأس  أسواق  تحكم  التي  التشریعات  بین  والتناغم  اإلنسجام  لتحقیق  لجنة 1
     االجتماعیة والمسؤولیة  الحوكمة ذلك في بما اإلستدامة مبادئ تطبیق تعزیز لجنة 2
     المالي  والشمول والتعلیم التوعیة مبادرات دعم لجنة 3
     االتحاد  ألعضاء الذاتیة القدرات بناء دعم لجنة 4
     الرقابي  المنظور من والرقمنة المالیة التكنولوجیا قضایا لمتابعة لجنة 5
     االتحاد  أعضاء لدى القوانین وانفاذ الرقابیة القدرات لدعم لجنة 6

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

                         _________________________________________________ 
 
 

 ً  2025 –  2021: أھم التحدیات التي یمكن مواجھتھا من خالل الخطة االستراتیجیة للفترة رابعا
 

  
والتي یجب أن یكون لالتحاد دور  2025 – 2021ھي أھم التحدیات التي ستواجھ ھیئات األوراق المالیة العربیة خالل السنوات الخمس القادمة  ما .8

 في مواجھتھا؟ 
 بشدة موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة موافق  

1.  
 المتعلقة   التشریعات  باستخدام  یتعلق  فیما  االتحاد  أعضاء  بین   والتنسیق  للتعاون  عام   إطار  وضع

     العربیة   المال راس بأسواق

2.  
  عملیات  بمواجھة  یتعلق   فیما  وخاصة  العربیة  المالیة  األوراق  لھیئات  الرقابیة  القدرات  تعزیز

     "Insider Trading" الداخلي  التعامل

3.  
 والمعاییر   المبادئ  مع  یتوافق  بما  العربیة  الرقابیة  الھیئات  أعمال  لترقیة  األساسیة  المتطلبات  تلبیة

     الدولیة  الممارسات   وأفضل

     أحكامھا إنفاذ بشأن الالزمة االجراءات واتخاذ بھا االلتزام مدى وقیاس الحوكمة مبادئ تطبیق  .4
     في قطاع أسواق رأس المال  Sustainabilityالدولیة بشأن اإلستدامة    المعاییر تطبیق  .5
       Fintechمع التطورات في قطاع التكنولوجیا المالیة  التعامل  .6

7.  
 AIوالذكاء اإلصطناعي  Digitalizationالحدیثة في مجاالت الرقمنة   التطورات  مع التعامل

     Crypto-Assetsواألصول المشفرة 

     Cyber Crimesمخاطر الجرائم اإللكترونیة   مواجھة  .8
     حدیثة  مالیة أدوات  وإصدار المالیة باألسواق السیولة ضعف مواجھة  .9

     األجنبي  االستثمار أمام األسواق فتح  10

11  
 Financialدور ھیئات الرقابة في برامج التوعیة والتعلیم والشمول المالي  تعزیز

Inclusion     

     للرقابة  الجدیدة بالمھارات الموظفین  وتدریب بالھیئة والفنیة الوظیفیة الكوادر  مستوى رفع  12
 

 
 السؤال في الواردة التحدیات من االختیار(یمكن  األھمیة؟ حیث من مرتبة العربیة المالیة األوراق ھیئات ستواجھ  مستقبلیة تحدیات) 5( أھم ھي ما .9

 ) السابق
 

o _________________________________________________ 
o _________________________________________________ 
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 ً  المعرفة نقل :خامسا
 

 باالتحاد؟ األعضاء الدول بین المعرفة نقل دعم في المساعدة لالتحاد یمكن كیف .10
  موافق  

  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة
 بشدة

     .االتحاد یقدمھا التدریبیة البرامج خالل من التدریب 1
     . االتحاد  أعضاء  یخدم  بما  ترتیبھ  في  المساھمة  لالتحاد  یمكن  الذي  العملي  التدریب 2
     .باالتحاد األعضاء الدول بین ما واإلنتداب واإلعارة اإلیفاد برامج تشجیع 3
     .والخبراء المختصین بین المشترك والتعاون الزیارات تبادل 4

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

                         _________________________________________________ 
 
 

 األعضاء؟ الدول بین المعرفة نقل إلى تحتاج التي المجاالت أھم ماھي .11
 
 
 

 

 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،
                         _________________________________________________ 

 
 ً  اإلستدامة  :سادسا

 
 االستدامة؟ مجال في االستراتیجیة الخطة في تضمینھا بأھمیة تعتقد التي المبادرات أھم ماھي .12

 
  موافق  

 بشدة موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

     الحوكمة بمبادئ المتعلقة الممارسات وأفضل المبادئ تطبیق متابعة 1

  أصدرھا التي للحوكمة االسترشادیة بالمبادئ االتحاد أعضاء التزام متابعة 2
     االتحاد 

 أعضاء لدى مبادئھا تطبیق ومدى باالستدامة تتعلق ومسوحات دراسات إجراء 3
     االتحاد 

4 
  تطبیق مجاالت في االتحاد أعضاء بین المعرفة لنقل محددة مقترحات وضع
 المرأة وتمكین األخضر واالقتصاد االجتماعیة والمسؤولیة الحوكمة مبادئ

 الجنسین بین والتوازن
    

  المحافظة مجاالت في العربیة المال رأس أسواق بھا قامت التي المبادرات مسح 5
     البیئة  على

 باالھتمام یتعلق فیما باالتحاد األعضاء الدول بھا قامت التي المبادرات مسح 6
     والموظفین  العمل ببیئة

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

                          
 
 
 

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة
     المال  رأس  أسواق عمل تحكم التي التشریعات 1
     والحوكمة  االستدامة  مجاالت 2
     واإلنفاذ والرقابة التفتیش 3
     والتشریعیة المالیة التكنولوجیات 4
     المالي والشمول والتوعیة التعلیم 5
     والصكوك  اإلسالمي التمویل 6
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 ً  الذاتیة القدرات بناء :سابعا
 

 العربیة؟ المالیة األوراق ھیئات لدى الذاتیة القدرات بناء تعزیز  یمكن كیف .13

 
 

 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،
                         _________________________________________________ 

 
 العربیة؟ المالیة األوراق ھیئات لدى الذاتیة القدرات وبناء تعزیز من تحد التي والتحدیات المعوقات  أھم برأیكم ماھي .14

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

                         _________________________________________________ 
 
 

 الذاتیة؟  القدرات  بناء مجاالت في كبیرة وأولویة اھتمام تتطلب التي المجاالت أھم  برأیكم ھي ما .15

 
 

 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،
                         _________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة
     الدولیة والمنظمات المؤسسات  تنظمھا التي التدریبیة بالبرامج المشاركة 1
     والمحلیة االقلیمیة والمنظمات المؤسسات  تنظمھا التي التدریبیة بالبرامج المشاركة 2

  مع بالتعاون العربیة المالیة األوراق ھیئات اتحاد ینظمھا التي بالبرامج المشاركة 3
     االتحاد أعضاء

     والدولیة  واإلقلیمیة المحلیة والفعالیات بالمؤتمرات المشاركة 4
     والدولیة  العربیة المماثلة الھیئات مع المیدانیة الزیارات تبادل 5

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة
     الجانب لھذا  المتاحة المالیة الموارد ضعف 1
     الشأن بھذا  الالزمة والخبرة المعرفة  توفر عدم 2
     والتعلیم التدریب مجاالت في العالقة ذات الجھات مع التواصل صعوبة 3
     الوظیفة ھذه تتولى التي والفنیة اإلداریة األجھزة ضعف 4
     واللغة واللوجستیة السیاسیة الموانع 5

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة

  واإلنفاذ الرقابة مجاالت في العربیة المالیة األوراق بھیئات العاملین توعیة رفع 1
     الداخلي والتعامل

 المتعلقة الجوانب مع للتعامل العربیة المالیة األوراق بھیئات العاملین تدریب 2
     العالقة ذات الجوانب من وغیرھا والرقمنة والتشریعیة المالیة بالتكنولوجیا

  والتعلیم التوعیة مجاالت في العربیة المالیة األوراق بھیئات العاملین توعیة رفع 3
     المالي  والشمول

  باالستدامة المتعلقة الجوانب على العربیة المالیة األوراق بھیئات العاملین تدریب 4
     االجتماعیة والمسؤولیة والتنمیة الحوكمة مجاالت في الرقابة ھیئات دور وخاصة

     اإلسالمیة والصكوك اإلسالمي التمویل مجاالت في التعاون 5
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 الصعوبات؟ ھذه لمعالجة تبنیھا یمكن التي المقترحات فماھي للتدریب، الالزم التمویل بتوفیر یتعلق فیما صعوبات االتحاد أعضاء من عدد یواجھ .16

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

 
 ً  والتوعیة التعلیم  :ثامنا

 

 
، ومن خالل فریق العمل المكلف بإدارة مبادرات التعلیم والتوعیة، بإنجاز عدد من 2020  –  2016االتحاد خالل سنوات الخطة االستراتیجیة الحالیة    قام

تم تحقیقھ خالل ھذه   المبادرات الرامیة إلى تعزیز قدرات أعضاء االتحاد في مجاالت التعلیم والتوعیة للمستثمرین، ولكي یتمكن االتحاد من البناء على ما
 ، یرجى اإلجابة على األسئلة التالیة: 2025 – 2021المرحلة بموجب الخطة االستراتیجیة الجدیدة لالتحاد 

 
 المجال؟ ھذا  في انجازھا تم التي والمشاریع المبادرات على االطالع لدیكم للمعنیین  سبق ھل .17

 
 نعم  
 ال  

 
 

 المجال؟  ھذا في لدیكم المعنیین لدى اھتمام القت التي المبادرات أھم ھي ما .18

 
 

 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،
 

 ؟ 2025 – 2021أھم المبادرات التي تعتقد بضرورة االھتمام بھا في الخطة اإلستراتیجیة الجدیدة   ماھي .19
  موافق  

  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة
 بشدة

  تم التي اإللكترونیة التحتیة البنیة من لالستفادة االتحاد أعضاء مع التواصل تعزیز 1
     والتعلیم  التوعیة مجال  في انجازھا

 التوعیة مجاالت في مھمة دولیة مؤسسات  مع بالتعاون متخصصة برامج عقد 2
     والتعلیم

3 
 في الرقابة ھیئات ودور المالي الشمول قضایا في متخصص عمل  فریق تشكیل

 المركزیة البنوك ذلك في بما األخرى، المالیة  المؤسسات مع التعاون وزیادة ذلك
 المالي الشمول مجاالت في المتخصصة اإلقلیمیة والمؤسسات

    

     والتوعیة التعلیم مجاالت في االتحاد أعضاء بین التعاون لتعزیز عملیة آلیة وضع 4
 

 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة

  من لعدد الالزم التمویل لتوفیر واإلقلیمیة العربیة المؤسسات بعض مع التواصل 1
     التدریبیة البرامج

 الالزم التمویل لتوفیر آلیة على االتفاق یتم بحیث االتحاد أعضاء  بین التعان تعزیز 2
     االتحاد ینظمھا التي التدریبیة للبرامج

 الھیئات من المتدربین الستضافة األعضاء الدول بعض تتبناھا التي المبادرات  تشجیع 3
     باالتحاد  األعضاء

 أعضاء قبل من یمول الذاتیة  القدرات وبناء التدریب لغایات خاص صندوق انشاء 4
     االتحاد 

  موافق  
  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة

 بشدة
     لالتحاد اإللكتروني الموقع إطالق 1
     والتوعیة بالتعلیم والخاصة لالتحاد اإللكترونیة البوابة إطالق 2

 أعضاء  مع بالتعاون االتحاد عقدھا التي والمؤتمرات والندوات البرامج تنظیم 3
     الدولیة  والمؤسسات االتحاد

ً  األكثر المالیة المصطلحات قاموس إصدار 4   واإلنجلیزیة العربیة باللغة استخداما
     والفرنسیة



 

56 
 

 ً  المالیة التكنولوجیا :تاسعا
 

 المالي؟ بالقطاع والتشریعي التكنولوجي بالتقدم یتعلق فیما االتحاد  أعضاء قدرات تعزیز إلى الرامیة الجھود في المساھمة من االتحاد یتمكن كیف .20
  موافق  

  موافق غیر موافق  غیر موافق  بشدة
 بشدة

  مجاالت في االتحاد أعضاء بین والتعاون المعرفة نقل لتعزیز آلیة اقتراح 1
     المالیة التكنولوجیا

 التكنولوجیا مجاالت في واإلقلیمیة المحلیة المتخصصة المؤسسات مع التعاون 2
     المالیة

 والذكاء والرقمنة المالیة التكنولوجیا مجاالت في متخصصة تدریبیة برامج تصمیم 3
     المختصة الجھات مع بالتعاون الصناعي

 حققت التي والمسرعات الحاضنات مجال في الناجحة التجارب من االستفادة 4
     األخیرة السنوات خالل نجاحات

 
 _________________________________________________ :ذكرھا یرجى أخرى،

                         _________________________________________________ 
 
 
 

 والتي یمكن أن تساھم في نجاح ھذه الخطة؟  2025 – 2021تزویدنا بأي اقتراحات أخرى لدیكم فیما یتعلق بالخطة االستراتیجیة لالتحاد  یرجى .21
 

• _______________________________________________ 
• _______________________________________________  
• _______________________________________________  
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