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ي�س��رين اأن اأق��دم التقري��ر ال�س��نوي الحت��اد هيئ��ات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة لع��ام 2018 وال��ذي يت�سمن 
ا�س��تعرا�س اأه��م التط��ورات الت��ي �س��هدتها اأ�س��واق را���س امل��ال 
العربي��ة والدولي��ة واأه��م االأعم��ال الت��ي اأجنزه��ا االحت��اد. لقد 
�س��هد ع��ام 2018 تط��ورات واأح��داث هامة انعك�س��ت عل��ى اأداء 
اأ�س��واق املال العاملية، فقد واجهت االأ�سواق املالية الدولية خالل 
الع��ام املا�س��ي ظ��روف �سعب��ة مل ت�س��هدها من��ذ ان��دالع االأزم��ة 
املالي��ة العاملي��ة عام 2008 متاأثرة بالتوت��ر التجاري ما بني اأكرب 
اقت�سادي��ن بالع��امل واملخ��اوف املتزاي��دة م��ن ا�س��تمرار ارتف��اع 
اأ�س��عار الفوائ��د باالإ�سافة اإىل ع��دد من الق�سايا اجليو�سيا�س��ية 
االأوروب��ي  االحت��اد  �ن  م� ا  � ني� بريطا �روج  خ� �وع  مو�س� وخا�س��ة 

)Brexit( وارتفاع اأ�س��عار النفط وغريها.

وعل��ى �سعيد هيئ��ات الرقابة العربية فقد ا�س��تمرت خالل العام 
املا�س��ي يف حتقيق اجنازات هام��ة يف جماالت الرقابة وحتديث 
الت�س��ريعات والتنظيم واالإنفاذ، وو�سع االأطر واالآليات املنا�س��بة 
لتعزي��ز قدراته��ا الرقابي��ة وتطوي��ر قواعد ال�س��فافية واالإف�ساح 
واحلوكم��ة والتعلي��م والتوعي��ة وذل��ك ل�سم��ان ا�س��تقرار وتوازن 
االأ�س��واق املالي��ة. كما حر�س��ت الهيئات االأع�س��اء باالحتاد على 
ث  � � ي تحد ل وا التطوي��ر  جم��االت  يف  ملمو�س��ة  بخط��وات  التق��دم 
وتنمي��ة امله��ارات واالرتقاء باالأنظمة املالية الت��ي حتكم اأعمالها 
مب��ا ين�س��جم م��ع اأف�س��ل املمار�س��ات واملعاي��ري الدولي��ة، وكذلك 
اتخ��اذ التدابري الالزمة لت�س��جيع ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية 

احلديثة مبا يخدم اأ�س��واق را�س املال.

اإن التطورات الدولية يف خمتلف االأ�سعدة تفر�س على االأ�س��واق 
املالي��ة العربي��ة املزي��د م��ن العم��ل يف جم��االت ع��دة وخا�سة ما 
يتعلق منها مبواجهة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها االأ�سواق 
املالي��ة، ومن �سمنها املخاطر واجلرائم االإلكرتونية مما يتطلب 

تعزي��ز البني��ة املالي��ة التحتي��ة وتطبي��ق املبادئ الدولي��ة يف هذا 
املج��ال وذلك لزي��ادة مقاومة االأ�س��واق املالية ملختل��ف املخاطر 
املحتمل��ة. كما اأ�سبح التوجه نحو ت�س��جيع اإ�سدار اأدوات التمويل 
امل��ال  اأ�س��واق  التكنولوجي��ة يف  التط��ورات  االإ�س��المي ومراقب��ة 
وخا�سة ما يتعلق منها بتحديث الت�س��ريعات ال�س��تيعاب مثل هذه 
التط��ورات حمط اهتمام دويل كبري، مم��ا يتطلب ت�سافر جهود 
اأ�سواق املال العربية مع خمتلف اجلهات ذات العالقة ومبا يعود 
بالفائ��دة عل��ى اأ�س��واق را���س امل��ال العربي��ة ويخدم امل�س��روعات 

واملب��ادرات ذات العالقة يف دولنا.

للخط��ة  الثال��ث  الع��ام  ميث��ل  وال��ذي   ،2018 ع��ام  �س��هد  لق��د 
اال�س��رتاتيجية لالحت��اد، حمطات مهمة يف اإط��ار تنفيذ اأهداف 
اأع�س��اء  ع��زز  ال��دويل،  ال�سعي��د  فعل��ى  اخلط��ة،  ومب��ادرات 
االحت��اد من مكانتهم يف املنظمة الدولي��ة لهيئات االأوراق املالية 
)IOSCO(، حي��ث متك��ن اأع�س��اء االحت��اد م��ن الف��وز بثالث��ة 
مقاع��د مبجل���س اإدارة املنظم��ة مب��ا يف ذل��ك موقع نائب رئي���س 
جمل���س اإدارة املنظم��ة ورئا�س��ة جلن��ة النمو واالأ�س��واق النا�س��ئة 
)GEMC(، وهي اأكرب جلان املنظمة، وكذلك موقع نائب رئي�س 
اللجن��ة االإقليمية الأفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط )AMERC(. كما 
�س��هد العام املا�سي تعاونًا وثيقًا مع عدد من املوؤ�س�س��ات العربية 
واالإقليمي��ة والدولي��ة، مبا يف ذل��ك منظمة التع��اون االقت�سادي 
والتنمي��ة )OECD(، وكذل��ك قيام االحتاد بتعزي��ز التعاون مع 
اللجن��ة الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتج��اري ل��دول منظمة 
التعاون االإ�سالمي )COMCEC( بهدف زيادة تبادل اخلربات 

يف جمال التمويل االإ�سالمي.

ويف جمال تعزيز التعاون ما بني اأع�ساء االحتاد، فقد حفل عام 
2018 بالعديد من االأن�س��طة والفعاليات على جميع امل�س��تويات، 

فقد ا�س��تكملت ف��رق العمل التي مت ت�س��كيلها عام 2018 باإجناز 

كلمة رئيس االتحاد
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االأعمال التي كلفت بها حيث مت االنتهاء من و�سع قواعد ومبادئ 
اإ�س��دار  وكذل��ك  واالإدراج  االأولي��ة  باالإ�س��دارات  تتعل��ق  عام��ة 
قواع��د عام��ة لالإف�س��اح ع��ن التعامل الداخل��ي. كما ا�س��تكملت 
ف��رق العم��ل م��ن و�س��ع قواع��د ا�سرت�س��ادية لالرتقاء بامل�س��توى 
املهن��ي لل�س��ركات واجله��ات العامل��ة باالأ�س��واق املالي��ة العربية. 
كم��ا ا�س��تكملت االأمانة العامة لالحتاد يف جم��ال التعاون ما بني 
اأع�س��اء االحتاد م��ن اإعداد مذك��رة تفاهم م�س��رتكة للتعاون ما 
ب��ني اأع�ساء االحتاد بهدف تعزيز ه��ذا التعاون، حيث مت عر�س 
املذك��رة عل��ى اأع�ساء االحتاد وا�س��تالم مالحظاتهم عليها وهي 
معرو�س��ة عل��ى جمل���س االحت��اد التخ��اذ م��ا ي��راه منا�س��بًا بهذا 

ال�ساأن. 

ويف جم��ال تعزي��ز وبناء الق��درات الذاتية الأع�س��اء االحتاد فقد 
نظ��م االحتاد خ��الل العام املا�سي عددًا م��ن الربامج والندوات 
ودولي��ة  واإقليمي��ة  عربي��ة  موؤ�س�س��ات  م��ع  بالتع��اون  وامللتقي��ات 
مرموق��ة تناول��ت خمتل��ف املجاالت التي تهم اأ�س��واق را���س املال 
العربي��ة وخا�س��ة يف جمال التوعية والتعلي��م واحلوكمة والرقابة 
االإ�س��المي  والتموي��ل  امل�س��رتك  اال�س��تثمار  واأدوات  واالإنف��اذ 
ومكافح��ة اجلرائ��م املالية واملخاط��ر يف اخلدمات املالية. ومما 
يذك��ر ب��اأن ع��ام 2018 قد �س��هد تنفي��ذ اأكرب عدد م��ن الربامج 

التدريبية وذلك منذ تاأ�سي���س االحتاد عام 2007. 

وحماي��ة  والتوعي��ة  التعلي��م  جم��ال  يف  التع��اون  �سعي��د  وعل��ى 
م��ع  بالتع��اون  لالحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  اأطلق��ت  امل�س��تثمرين، 
اللج��ان املعني��ة بواب��ة اإلكرتوني��ة للتعلي��م والتوعي��ة، حيث متّكن 
ه��ذه البواب��ة جمي��ع اجله��ات املهتمة ملتابع��ة اآخ��ر التطورات يف 
جم��ال التعلي��م والتوعي��ة ل��دى اأع�س��اء االحت��اد باالإ�ساف��ة اإىل 

التط��ورات الدولية احلديثة يف هذا املجال.

ناأمل اأن ي�س��تمر ن�س��اط االحتاد خالل عام 2019 بنف���س الزخم 
لتحقي��ق املزي��د من اأه��داف وتطلعات االأع�س��اء وتعزيز التعاون 
والتن�س��يق امل�سرتك بينها ومبا يعود بالفائدة واخلري على اأ�سواق 
را���س امل��ال العربي��ة. وي�س��رين بهذه املنا�س��بة اأن اأتق��دم بجزيل 
ال�سكر واالمتنان لل�سادة اأع�ساء االحتاد على الثقة التي منحوين 
اإياها وعل��ى تعاونهم ودعمهم لالحتاد ولالأمانة العامة لالحتاد 
طيل��ة ف��رتة رئا�س��تي التي امتدت منذ مطلع �س��هر مار���س/اآذار 
2017. هذا واأتقدم باأطيب االأمنيات بالنجاح والتوفيق لرئا�س��ة 

االحتاد اجلديدة، �س��ائاًل املوىل عزَّ وجل التوفيق وال�س��داد واأن 
تنعم بالدنا العربية با�س��تمرار التقدم واالزدهار.

كلمة رئيس االتحاد
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تابع��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد اإجن��از امله��ام املوكلة 
اإليها مبوجب اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد بالتعاون 
م��ع اأع�س��اء االحت��اد واللج��ان امل�س��كلة له��ذه الغاية. ف�سم��ن اإطار 
حم��ور تعزي��ز التع��اون والتوا�سل ب��ني الهيئات االأع�س��اء باالحتاد، 
ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة بالتعاون م��ع اأع�ساء االحتاد م��ن اإعداد 
مذك��رة تفاهم متع��ددة االأطراف ب��ني الهيئات االأع�س��اء باالحتاد 
به��دف و�سع اإطار عام للتعاون امل�س��رتك وت�س��هيل تبادل املعلومات 
وتعزيز التعاون والتن�سيق بني اأع�ساء االحتاد بهدف تطبيق اأف�سل 
املعاي��ري واملمار�س��ات الدولية، وكذل��ك و�سع اإطار ع��ام للتعاون ما 
ب��ني اأع�ساء االحتاد يف جمال تبادل املعلومات ذات العالقة بغ�س��ل 
االأموال ومتويل االإرهاب وقد مت عر�س املذكرة على اأع�ساء االحتاد 
واأخذ مالحظاتهم عليها وتقدميها ملجل���س االحتاد التخاذ ما يراه 
منا�سبًا ب�ساأن توقيعها ح�سب االأ�سول. كما ا�ستكملت االأمانة العامة 
لالحت��اد جم��ع وت�سنيف الدرا�س��ات واالأبح��اث واالإ�س��دارات لدى 
الدول االأع�ساء وا�ستكمال بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية �سمن موقع 

االحتاد االإلكرتوين.

وعل��ى ال�سعيد ال��دويل، وا�سل��ت االأمانة العامة لالحت��اد جهودها 
مع منظمة االأي�س��كو بالتع��اون مع اأع�ساء االحتاد مل�س��اعدة اأع�ساء 
االحت��اد غ��ري املن�سم��ني له��ذه املنظم��ة لالن�سم��ام له��ا وكذل��ك 
التوا�س��ل مع االأع�ساء غ��ري املوقعني على مذك��رة التفاهم متعددة 
االأط��راف لتمكينه��م من اإمتام ذلك. كما مت التن�س��يق مع عدد من 
املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية املرموقة للتعاون يف عدد من املجاالت 
وخا�سة تلك املتعلقة باحلوكمة وتعليم وتوعية امل�ستثمرين والتمويل 
االإ�سالمي، حيث �سمل ذلك التعاون مع منظمة التعاون االقت�سادي 
والتنمية OECD وموؤ�س�س��ة التمويل الدولي��ة IFC واللجنة الدائمة 
COM�  للتع��اون االقت�س��ادي والتجاري ملنظمة التعاون االإ�س��المي
CEC وهيئ��ة املحا�س��بة واملراجع��ة للموؤ�س�س��ات املالية االإ�س��المية 

AAOIFI واملرك��ز االإ�س��المي ال��دويل لل�سل��ح والتحكي��م وجمعي��ة 

ال�سرق االأو�س��ط لعالقات امل�ستثمرين MIRA وعدد من املوؤ�س�سات 
الدولي��ة االأخ��رى. كم��ا قام��ت االأمان��ة العام��ة �سم��ن ه��ذا االإطار 
بالتوا�س��ل م��ع ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة والدولية للتع��اون يف 
جم��ال التوعي��ة وال�س��مول امل��ايل Financial Inclusion، مب��ا يف 
ذلك �سندوق النقد العربي، وا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد بناء 
قاع��دة بيان��ات خا�سة باال�س��رتاتيجيات الوطنية الأع�س��اء االحتاد 
املتعلقة بال�س��مول امل��ايل باالإ�سافة اإىل اأبرز الدرا�س��ات الدولية يف 

هذا املجال وو�سعها على املوقع االإلكرتوين لالحتاد.
و�سم��ن اإط��ار حم��ور االن�س��جام والتق��ارب ب��ني ت�س��ريعات ال��دول 
االأع�س��اء واأنظمته��ا، ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد من بناء 
قاع��دة بيان��ات تت�سمن كاف��ة الت�س��ريعات واالأنظم��ة ذات العالقة 
جلمي��ع اأع�س��اء االحت��اد واإتاحتها عل��ى موقع االحت��اد االإلكرتوين، 
كم��ا قام��ت بتجمي��ع املب��ادرات الوطنية ح��ول احلوكم��ة وتوفريها 
الأع�س��اء االحت��اد من خالل املوق��ع االإلكرتوين. كما قام��ت االأمانة 
العامة بتوفري قاعدة بيانات للت�سريعات املتعلقة بالتعامل الداخلي 
ل��دى االأع�س��اء وذلك �سمن اإط��ار اجلهود الرامي��ة الإ�سدار قواعد 
لالإف�س��اح ع��ن التعام��ل الداخلي وف��ق اأف�سل املمار�س��ات الدولية. 
ويف جم��ال االرتق��اء بامل�س��توى املهني لل�س��ركات واجله��ات العاملة 
باالأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، قامت االأمان��ة العامة بتجمي��ع القواعد 
املنظمة للرتخي�س واملزاولة واإتاحتها لالأع�ساء ذلك متهيدًا لو�سع 
قواع��د ا�سرت�س��ادية للح��د االأدن��ى للمتطلبات الواج��ب توافرها يف 

ال�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية.
و�سمن هذا االإطار، ا�ستكملت فرق العمل الذي مت ت�سكيلها من قبل 
جمل���س االحتاد يف اجتماعه الثاين ع�س��ر من و�سع قواعد ومبادئ 
ا�سرت�س��ادية لالإ�س��دار واالإدراج الأع�س��اء االحت��اد وكذل��ك و�س��ع 
قواعد عامة تتعلق باإدراج وتداول املوؤ�س�س��ات االأجنبية لدى اأ�س��واق 
املال العربية. كما ا�ستكملت فرق العمل �سمن اإطار حمور االن�سجام 
والتقارب بني الت�سريعات يف الدول االأع�ساء باالحتاد، من و�سع دليل 
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حول التداول بناء على املعلومات الداخلية واإ�سدار قواعد ا�سرت�سادية 
عامة لالإف�ساح عن التعامل الداخلي. كما مت و�سع قواعد ا�سرت�سادية 
لالرتقاء بامل�ستوى املهني لل�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية 
العربية. كما قامت االأمانة العامة لالحتاد �سمن هذا االإطار بالعمل 
عل��ى حتديث التقرير املتعلق باالإي��رادات والنفقات وتكاليف التعامل 
باالأوراق املالية وذلك يف �سوء نتائج امل�سح الذي نفذته االأمانة العامة 

خالل هذا العام بالتعاون مع اأع�ساء االحتاد.

ويف جمال بناء القدرات الذاتية، وبناء على نتائج امل�سح الذي نفذته 
االأمانة العامة  لالحتاد حول االحتياجات وامل�ساعدات الفنية واملوارد 
املتاح��ة يف جم��ال تعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمرين ل��دى هيئ��ات االأوراق 
املالي��ة االأع�ساء باالحتاد، قامت االأمانة العامة لالحتاد خالل العام 
املا�سي بتنفي��ذ برامج تدريبية خم�س�سة للدول االأع�ساء باالحتاد، 
حي��ث تناولت هذه الربامج خمتلف املجاالت واالحتياجات التدريبية 
خا�سة ما يتعلق منها مبوا�سيع املخاطر يف اخلدمات املالية واكت�ساف 
ومالحقة اجلرائم املالية باالأ�سواق املالية والرقابة واالإنفاذ يف احلوكمة 
باالإ�ساف��ة اإىل جماالت الرقابة والتفتي���س والتحكيم وحل املنازعات 
ب��االأوراق املالي��ة وال�سكوك واأدوات التمويل االإ�س��المي وغريها. كما 
مت �سم��ن ه��ذا االإط��ار، ويف �س��وء مب��ادرات اخلطة اال�س��رتاتيجية، 
ت�س��كيل فري��ق عمل من اأع�س��اء االحتاد تكون مهمت��ه اإدارة مبادرات 
تثقيف امل�ستثمرين على م�ستوى الدول االأع�ساء باالحتاد، حيث با�سر 
فري��ق العم��ل مهامه خ��الل العام املا�س��ي، حيث قام بتزوي��د االأمانة 
العام��ة مبالحظات��ه على البوابة االإلكرتوني��ة اخلا�سة بتعليم وتوعية 
امل�ستثمرين والتي مت اإطالقها خالل هذا العام. كما ا�ستكملت االأمانة 
العام��ة لالحتاد حتديث املوق��ع االإلكرتوين لالحتاد واأخذ مالحظات 
جلن��ة اإدارة مبادرات تثقيف امل�س��تثمرين حوله وكذل��ك اآراء اأع�ساء 
االحت��اد ومت اإدخ��ال التعديالت الالزمة حي��ث مت اإطالقه خالل هذا 

العام بحلته اجلديدة. 

و�سم��ن ه��ذا االإطار، قامت االأمانة العامة لالحتاد بالتعاون مع هيئة 

االأوراق املالية وال�سلع بدولة االإمارات العربية املتحدة بتنظيم موؤمتر 
حول تعزيز اال�ستثمار االأجنبي باالأ�سواق املالية العربية مب�ساركة عدد 
كب��ري من اخل��رباء واملخت�سني وع��دد من الهيئ��ات الرقابية العربية 

واملوؤ�س�سات املحلية والدولية واالإقليمية والعربية.

ومن جانب اآخر، قامت االأمانة العامة لالحتاد باإعداد م�سودة لقواعد 
االإع��ارة واالنت��داب ب��ني اأع�ساء االحت��اد متهي��دًا العتمادها من قبل 
جمل�س االحتاد. كما ا�ستكملت االأمانة العامة لالحتاد من اإعداد ن�س 
مقرتح حول قواعد ال�س��لوك املهني للعاملني بهيئ��ات الرقابة متهيدًا 

لعر�سه على جمل�س االحتاد العتماده. 

لق��د حفل عام 2018 بن�س��اط ملح��وظ على خمتلف امل�س��تويات وقد 
كان للدعم وامل�س��اندة الذي حظيت بهما االأمانة العامة لالحتاد من 
اأع�ساء االحتاد اأكرب االأثر يف ت�سهيل قيامها بدورها املطلوب وتنفيذ 
امله��ام املوكل��ة اإليه��ا. اإننا نتطلع دائم��ًا لدور اأكرب لالحت��اد يف تعزيز 
التعاون امل�سرتك بني هيئات االأوراق املالية العربية والقيام بدور فاعل 
يف ه��ذا املجال ومب�س��اركة جميع االأط��راف ذات العالق��ة. اإن اإجناز 
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأع��وام 2016�2020 ميث��ل اأك��رب 
دليل على ت�سميم اأع�ساء االحتاد لتفعيل دور االحتاد بتعزيز التعاون 

والعمل امل�سرتك ومبا يعود بالفائدة على جميع اأع�ساء االحتاد.

اأرجو اأن ت�سمحوا يل بتقدمي ال�سكر واالمتنان لرئا�سة االحتاد للدورة 
الثانية ع�س��رة عل��ى توجيهاتها وحر�سها االأكيد عل��ى تطوير االحتاد 
وكذل��ك لل�س��ادة اأع�س��اء االحتاد عل��ى تعاونهم املتوا�سل م��ع االأمانة 
العام��ة لالحت��اد. وال يفوتن��ي تقدمي ال�س��كر واالمتنان لهيئ��ة االأوراق 
املالي��ة وال�س��لع بدول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة، دول��ة املقر، للدعم 

ال�سخي الذي تقدمه لالحتاد ولالأمانة العامة لالحتاد.
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ت�س��ري التقديرات ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل باأن معدالت النمو التي �س��هدت تزايدًا منذ اأوا�س��ط عام 2016 �س��وف ت�س��تقر عند معدالت 
النم��و املنخف�س��ة لع��ام 2017، حي��ث يقدر اأن يبلغ معدل النمو العاملي نح��و 3.7% لعام 2018 وكذلك لعام��ي 2019 و2020. ولقد تاأثرت معدالت 
النمو االقت�سادي بالعديد من العوامل ال�سلبية وخا�سة ما يتعلق منها باالإجراءات التجارية التي مت تطبيقها لدى عدد من الدول وكذلك االإجراءات 

املالية املت�سددة باالإ�سافة اإىل العوامل اجليو�سيا�سية وارتقاع اأ�سعار النفط.
وعلى �سعيد االأ�س��واق العاملية الدولية، فقد �س��هد عام 2018 تراجعًا وا�سحًا انعك���س ذلك على موؤ�س��رات االأ�س��واق العاملية ب�سكل ملحوظ، اإذ ت�سري 
البيان��ات ال�س��ادرة ع��ن احتاد البور�سات العاملي WFE اإىل اأن االأ�س��واق املالية الدولية قد حققت تراجعات مهمة يف جممل القيمة ال�س��وقية. فقد 
و�سلت القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية اإىل 74.5 ترليون دوالر مقارنة مع 85.3 ترليون دوالر عام 2017، اأي بانخفا�س ن�سبة 12.7%. وقد 
�سكلت االأ�سواق االأمريكية نحو 45.9% من جممل القيمة ال�سوقية العاملية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة 32.1%، واالأ�سواق االأوروبية 

وال�سرق االأو�سط بن�سبة %22.0.

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

 للفرتة 2012 – 2018 

      
 

   
      
      

         
   

        
                                                                

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

اأم��ا بخ�سو���س اأحج��ام الت��داول، فقد بلغت لعام 2018 نحو 97.4 ترليون دوالر مقابل 82.8 ترليون دوالر لعام 2017، اأي بارتفاع ن�س��بة %17.6. 
وقد �سكلت اأحجام التعامل باالأ�سواق االأمريكية ما ن�سبة 56.1% من حجم التعامالت الدولية تلتها االأ�سواق االآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة %30.0 

واالأ�سواق االأوروبية وال�سرق االأو�سط بن�سبة %13.9.

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

 للفرتة 2012 – 2018 

     
                                                                                                  

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

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

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201670.184.8

201785.382.8

201874.597.4

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

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

اأحجام تداول  القيمة ال�سوقية
�سيلبقل

نسبة التغير % 2018 2017 نسبة التغير % 2018 2017

31.9 54.6 40.3 -6.3 34.2 36.5 اأمريكا
-3.6 29.2 30.3 -17.6 23.9 29.0  اآ�سيا واملحيط الهادئ
11.5 13.6 12.2 -17.2 16.4 19.8 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط
17.6 97.4 82.8 -12.7 74.5 85.3 االإجمايل

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية الأهم االأ�سواق العاملية لعام 2018              ترليون دوالر اأمرييكي
ن�سبة التغري %  2018  2017 البور�سة

-6.3 20.7 22.1  NYSE (US) الواليات املتحدة    
2.0 9.8 10.0 NASDAQ OMX (US) الواليات املتحدة

-14.5 5.3 6.2 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
-15.9 3.7 4.4 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
-20.0 3.6 4.5  London Stock Exchange بور�سة لندن   
-13.6 3.8 4.4 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ
23.5 3.9 5.1 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
-21.7 1.8 2.3 Deutsche Börse البور�سة االأملانية
17.6 1.4 1.7 SIX Swiss Exchange البور�سة ال�سوي�سرية 

www.wfe.com  امل�سدر: احتاد البور�سات العاملي  
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وعل��ى �سعي��د االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة فقد ارتفعت القيمة ال�س��وقية لهذه االأ�س��واق عام 2018 عن م�س��تواها املحقق ع��ام 2017 اإذ بلغت )1.17( 
ترليون دوالر اأي بارتفاع ن�سبة 7.7%، وقد �سكلت القيمة ال�سوقية املالية ال�سعودية  )تداول( نحو 48% من جممل القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية 
العربية جمتمعة. وقد جاء االرتفاع بالقيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية لهذا العام بالدرجة االأوىل نتيجة الرتفاع القيمة ال�سوقية لبور�سة قطر 

التي ارتفعت بن�سبة 42% وال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( التي ارتفعت بن�سبة %10.02.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2018

                                                                                                                     امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�س اأ�س��عار االأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب الأ�سعار االأ�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي ارتفاعًا �سفيفًا لي�سل اإىل 324.54 نقطة يف نهاية عام 2018 مقارنة مع 321.51 نقطة يف نهاية عام 2017 اأي بارتفاع بن�سبة %0.9.

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

 االأ�سواق املالية العربية 2018

امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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وح��ول اأحج��ام الت��داول، فقد ا�س��تمرت باالنخفا�س للعام الرابع على التوايل، حيث و�سلت اإىل نحو 235 ملي��ار دوالر مقابل 268 مليار دوالر للعام 
2017، اأي بانخفا�س بن�س��بة 12.5%. علمًا باأن اأحجام التداول لدى معظم االأ�س��واق املالية العربية االأخرى �س��هدت انخفا�سًا وا�سحًا خالل عام 

2018 با�س��تثناء البور�س��ة امل�سري��ة الت��ي حقق��ت ارتفاع��ًا يف اأحج��ام التداول و�سلت اإىل نحو 42% و�س��كلت نح��و 14% من حجم الت��داول الكلي 

لالأ�سواق املالية العربية، اإ�سافة اإىل ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( التي �سهدت ارتفاعًا يف اأحجام التداول و�سل اإىل نحو %4.14 .

ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2018

                      

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

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

القيمة ال�سوقية 
)مليون - دوالر اأمريكي(

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

2009887,087567,872272.79

2010991,533348,944292.26

2011884,490379,897257.63

2012941,412586,387261.99

20131,120,247483,364310.77

20141,234,577800,796265.77

20151,093,418540,706222.71

20161,133,439359,355304.49

20171,083,823268,148321.51

20181,166,565234,597324.54

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

والتدري��ب والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�س اأهم اأن�س��طة اأع�ساء االحتاد لعام 2018 عل��ى النحو التايل:

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2018 قي��ام هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��الت عل��ى عدد م��ن القوان��ني واالأنظمة 
والتعليم��ات ذات العالق��ة باأ�س��واق را���س املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���س املال، 
فق��د قام��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة االأردنية بتعديل املادة 8/ ط من تعليمات اإف�ساح ال�س��ركات امل�سدرة واملعايري املحا�س��بية ومعايري التدقيق 
ل�س��نة 2004 واأعلن��ت ع��ن االنته��اء م��ن اإعداد ”م�س��روع نظام مراقب��ة وتنظيم ال�س��ركات املتداولة اوراقه��ا املالية يف ال�س��وق املايل”، والذي 
ج��اء ا�س��تنادًا الأح��كام قان��ون االأوراق املالي��ة ل�س��نة 2017، وتنفي��ذًا لتو�سي��ات منظوم��ة النزاه��ة الوطني��ة. كم��ا اأقر جمل���س مفو�س��ي هيئة 
االأوراق املالي��ة االأردني��ة اأ�س�س��ًا عام��ة لفت��ح الف��روع غري التنفيذية ل�س��ركات اخلدم��ات املالية، وذلك ا�س��تنادًا الأحكام قان��ون االأوراق املالية 

رق��م 18 ل�س��نة 2017، وي�س��ري العمل بها اعتب��ارًا من تاريخ اإقرارها يف 2018/9/13.

ويف االإم��ارات، قام��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع بتعديل ل�س��روط اإدراج �س��ركات املناطق احل��رة املالية الأوراقها املالية يف اأ�س��واق الدولة، 
كما ا�س��تعر�س جمل���س اإدارة الهيئة م�س��روع نظام مقرتح لرتخي�س مراكز اإيداع االأوراق املالية، وذلك بهدف التحول من �س��وق راأ�سي ل�سوق 
اأفق��ي مب��ا ي�س��هم يف ترقي��ة اأ�س��واق الدول��ة الأ�س��واق متقدم��ة على املوؤ�س��رات العاملية، ال �س��يما موؤ�س��ر مرج��ان �س��تانلي )MSCI(. وقد وافق 
املجل���س عل��ى الب��دء يف اإج��راءات عملي��ة ت�س��ريع النظ��ام واإحالته للجن��ة التنفيذي��ة.  واأبرمت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع اتفاقًا مع �س��ركة 
براي���س ووت��ر هاو���س كوب��رز PWC للح�سول عل��ى خدماتها بغي��ة تطوير اإطار تنظيم��ي للتكنولوجي��ا املالية FinTech والتنظيمية يف اأ�س��واق 
امل��ال بالدول��ة. ومبقت�سى االتفاق املوقع تقوم �س��ركة براي���س ووتر هاو���س كوبرز بتق��دمي خدماتها لتطوير اإط��ار تنظيم��ي للتكنولوجيا املالية 

يف اأ�س��واق املال بالدولة.

كما اعتمد جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع قرارًا لتنظيم عقود امل�س��تقات، ومت تعريف عقود امل�س��تقات وفق القرار على اأنها عقود 
مالي��ة حم��ددة القيم��ة م��ن قب��ل ط��ريف العقد، وت�س��تق تل��ك العقود قيمته��ا من قيم��ة االأوراق املالي��ة املت�سمن��ة، وتعتم��د على تغ��ري قيمة تلك 
االأوراق، كم��ا ع��رف الق��رار عقود امل�س��تقات املنظمة على اأنها عقود م�س��تقات �سادرة بناًء على تنظيم و�سوابط و�س��روط ومعايري ال�س��وق اأو 
ال�س��وق االأجنب��ي. كم��ا اأ�س��در جمل���س اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�س��لع قرارا ب�س��اأن اعتماد االإط��ار التنظيم��ي للتكنولوجي��ا املالية القواعد 

التنظيمي��ة للبيئ��ة التجريبي��ة، واأ�سدر قرار ب�س��اأن تعديل نظام الو�س��اطة يف االأوراق املالية.

ويف تون���س، قام��ت هيئ��ة ال�س��وق املالية بتنقيح جملة م��ن الرتاتيب، اأهمها تنقي��ح الرتتيب املتعلق ب�سب��ط التدابري التطبيقية ملنع غ�س��ل االأموال 
ومكافح��ة متوي��ل االإره��اب مبقت�سى ق��رار وزير املالية املوؤرخ يف 06 مار���س 2018، وتنقيح ترتيب هيئة ال�س��وق املالية املتعلق بامل�س��اهمة العامة 
مبقت�سى قرار وزير املالية املوؤرخ يف 26 مار���س 2018، حيث متت مراجعة حمتوى التقرير ال�س��نوي حول الت�سرف ل�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
وذلك يف اجتاه اإ�سافة وجوب االإف�ساح عن الوظائف واالأن�س��طة الرئي�س��ية التي ميار�س��ها اأع�ساء جمل���س االإدارة اأو هيئة االإدارة اجلماعية اأو 
جمل���س املراقبة وم�س��اهماتهم يف �س��ركات اأخرى. اإ�سافة اإىل مراجعة االإف�ساح العر�سي ل�س��ركات امل�س��اهمة العامة يف ما يتعلق بوجوب اإعالم 
العم��وم، يف اأق��رب االآج��ال ووفق��ا لل�سي��غ القانوني��ة، باأح��كام االتفاقيات الت��ي تربمها �س��ركات امل�س��اهمة العامة مبا يف ذلك تل��ك التي ال تزال 

�س��ارية املفع��ول والت��ي متثل 10 % اأو اأكرث م��ن قيمة اأ�سولها ومبا ميكن اأن تنجر عنها م��ن و�سعيات ت�سارب امل�سالح.

أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية
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كم��ا �س��اركت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية يف اع��داد جمل��ة م��ن االأوامر اأهمه��ا االأم��ر احلكومي ع��دد 579 ل�س��نة 2018 واملتعل��ق باإ�سدار 
ال�سك��وك اال�س��المية لفائ��دة موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�س. واالأمر احلكومي عدد 417 ل�س��نة 2018 املوؤرخ يف 11 م��اي 2018 املتعلق باإ�سدار 
القائم��ة احل�سري��ة لالأن�س��طة االقت�سادي��ة اخلا�سع��ة للرتخي���س وقائم��ة الرتاخي�س االإدارية الإجناز م�س��روع و�سبط االأح��كام ذات ال�سلة 
وتب�س��يطها، اإ�سافة اإىل امتام االأمر عدد 2278 ل�س��نة 2001 اخلا�س بتطبيق اأحكام ف�سول من جملة موؤ�س�س��ات التوظيف اجلماعي باالأمر 
احلكوم��ي ع��دد 748 ل�س��نة 2018 امل��وؤرخ يف 07 �س��بتمرب 2018 وال��ذي اأ�ساف، اإىل االأ�سن��اف املوجودة، موؤ�س�س��ات التوظي��ف اجلماعي يف 

.»Money market funds« االأوراق املالي��ة النقدية

كم��ا �س��درت خ��الل ع��ام 2018 جمل��ة م��ن القوان��ني الهام��ة عل��ى غرار القان��ون ع��دد 20 ل�س��نة 2018 امل��وؤرخ يف 17 اأبري��ل 2018 واملتعلق 
باملوؤ�س�س��ات النا�س��ئة، وقد تطرق هذا القانون اإىل تعريف املوؤ�س�س��ات النا�سئة و�سروط اإحداثها والت�س��جيعات واحلوافز لبعث هذه املوؤ�س�سات 
اإ�ساف��ة اإىل كيفي��ة متويله��ا. كم��ا �س��در القانون عدد 35 ل�س��نة 2018 امل��وؤرخ يف 11 يوني��و 2018 املتعل��ق بامل�س��وؤولية املجتمعية للموؤ�س�س��ات، 
وتنطب��ق اأح��كام ه��ذا القان��ون عل��ى املوؤ�س�س��ات واملن�س��ئات العمومي��ة واخلا�س��ة، واأوجب عل��ى ه��ذه املوؤ�س�س��ات تخ�سي�س اعتم��ادات لتمويل 
برام��ج  امل�س��وؤولية املجتمعي��ة. وبالن�س��بة للقان��ون ع��دد 52 ل�س��نة 2018 امل��وؤرخ يف 29 اأكتوب��ر 2018 واملتعلق بال�س��جل الوطني للموؤ�س�س��ات، 
فه��و يه��دف اإىل تدعي��م �س��فافية املعامالت االقت�سادي��ة واملالية عرب جتمي��ع املعلوم��ات والبيانات والوثائق اخلا�س��ة باالأ�س��خا�س الطبيعيني 

واملعنوي��ني النا�س��طني يف املج��ال االقت�س��ادي وباجلمعيات وحفظه��ا وو�سعها على ذمة العموم وهي��اكل الدولة املعني��ة بتلك املعلومات.

ويف ال�س��عودية، اأ�سدرت هيئة ال�س��وق املالية القواعد املعدلة املنظمة للم�س��تثمر االأجنبي املوؤهل )QFI( يف اململكة العربية ال�س��عودية، والتي 
م��ن �س��اأنها اأن ت�س��هل �س��روط التاأهيل للم�س��تثمرين االأجانب املوؤهلني واملوؤ�س�س��ات املالية التابع��ة لهم ومدراء املحافظ االأجان��ب و�سناديقهم 
اال�س��تثمارية الت��ي يديرونه��ا. كم��ا �ستو�س��ع نط��اق امل�س��تثمرين املوؤ�س�س��اتيني املوؤهل��ني للربنام��ج. واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالية قراره 
املت�سم��ن اعتم��اد تعليمات بناء �س��جل االأوامر وتخ�سي�س االأ�س��هم يف االكتتابات االأولية املحدثة، و�س��تكون التعليم��ات املحدثة نافذة اعتبارا 
م��ن تاري��خ ن�س��رها. كم��ا اأ�سدر جمل���س هيئة ال�س��وق املالية ق��راره املت�سمن اعتم��اد التعديالت على الئح��ة حوكمة ال�س��ركات، وذلك بعد اأن 
ن�س��رت الهيئ��ة يف وق��ت �س��ابق التعديالت املقرتحة على موقعها االإلكرتوين ال�س��تطالع مرئي��ات العموم حيالها. واأو�سحت الهيئة اأنها در�س��ت 
جمي��ع املقرتح��ات واملالحظ��ات واملرئي��ات الت��ي تلقته��ا من امل�س��تثمرين واملهتم��ني واملخت�سني، حي��ث ن�س��رت الهيئة الئحة حوكمة ال�س��ركات 

املعدل��ة عل��ى موقعها االإلكرتوين، و�س��تكون ه��ذه التعديالت نافذة اعتبارًا من تاريخ ن�س��رها.

واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ق��راره املت�سم��ن ن�س��ر م�س��ودة التعليم��ات اخلا�س��ة باإعالن��ات ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة 
املعدل��ة )التعليم��ات( ال�س��تطالع مرئي��ات العم��وم واملخت�س��ني واملهتم��ني. وتهدف ه��ذه التعدي��الت اإىل تعزيز م�س��توى ال�س��فافية واالإف�ساح 
يف ال�س��وق املالي��ة واإعان��ة امل�س��تثمرين عل��ى اتخاذ قراراتهم اال�س��تثمارية بناًء عل��ى معلوم��ات �سحيحة ووافية، اإ�سافة اإىل تي�س��ري اإجراءات 
االإف�س��اح عل��ى ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية مبا ميكنهم م��ن االلتزام باأحكام االإف�ساح الواردة يف اللوائ��ح التنفيذية ذات 
العالق��ة وبخا�س��ة االلتزام��ات امل�س��تمرة ال��واردة قواع��د ط��رح االأوراق املالية وااللتزامات امل�س��تمرة، وقواع��د االإدراج ال�سادرة من �س��ركة 
ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية. كم��ا اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره املت�سمن اعتماد عدد م��ن التعديالت على الئحة حوكمة ال�س��ركات، وقواعد طرح 
االأوراق املالي��ة وااللتزام��ات امل�س��تمرة، والئح��ة االندم��اج واال�س��تحواذ، ون�س��رها عل��ى موق��ع الهيئ��ة االإلك��رتوين، و�س��تكون ه��ذه التعديالت 
ناف��ذة اعتب��ارًا م��ن تاريخ ن�س��رها. واأ�سدر جمل���س الهيئة ق��راره املت�سمن املوافق��ة على الطلب املقدم م��ن وزارة املالية الإدراج اأدوات الدين 
ال�س��ادرة ع��ن حكوم��ة اململكة العربية ال�س��عودية بقيمة اإجمالية تبلغ )204,385,000,000( ري���ال وذلك انطالقًا من برنامج هيئة ال�س��وق 
املالي��ة »الري��ادة املالي��ة 2020« وبرنام��ج تطوي��ر القط��اع املايل اإح��دى الربام��ج الرئي�س��ية لتحقيق روؤي��ة اململك��ة العربية ال�س��عودية 2030، 

و�س��عًيا من الهيئة اإىل تطوير �س��وق اأدوات الدين واإتاحة اأدوات مالية منا�س��بة ملختلف �س��رائح امل�س��تثمرين.

كم��ا اأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ق��راره املت�سم��ن حتوي��ل امل��ادة الثامن��ة والع�س��رون م��ن الئح��ة حوكم��ة ال�س��ركات لتكون 
ا�سرت�س��ادية. بين��ت الهيئ��ة اأن ذل��ك ياأت��ي ا�س��تمرارًا ل��دور الهيئ��ة يف تنظي��م وتطوي��ر ال�س��وق املالي��ة، وبن��اًء عل��ى نظ��ام ال�س��ركات ال�سادر 
باملر�س��وم امللك��ي رق��م )م/3(. وتن���س امل��ادة الثامن��ة والع�س��رون عل��ى ان��ه ال يج��وز تعيني الرئي���س التنفيذي رئي�س��ا ملجل���س ادارة ال�س��ركة 
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خ��الل ال�س��نة االوىل م��ن انته��اء خدماته. واأ�س��در جمل���س الهيئة ق��راره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع التعليمات اخلا�س��ة بتنظيم اآلية اال�س��تقرار 
ال�س��عري للطروح��ات االأولي��ة، ال�س��تطالع مرئي��ات العموم واملخت�س��ني واملهتمني ملدة ثالثني يوم��ًا تقومييًا تنته��ي بتاريخ 2018/7/9. واأ�سدر 
جمل���س الهيئ��ة ق��راره املت�سم��ن اعتم��اد الوثيقة املحدثة لالأ�س��ئلة ال�س��ائعة اخلا�س��ة بالقواعد املنظمة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبية 
املوؤهل��ة يف االأوراق املالي��ة املدرج��ة. حي��ث تهدف هذه الوثيقة اإىل االإجابة عن االأ�س��ئلة التي قد ُتطرح من امل�س��تثمرين االأجانب واالأ�س��خا�س 
املرخ���س له��م واالأط��راف االأخ��رى ذات العالق��ة يف �س��اأن القواعد املنظم��ة ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ات املالي��ة االأجنبية املوؤهل��ة يف االأوراق املالية 
املدرج��ة. كما اأ�سدر جمل���س الهيئة قراره باعتماد التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة املعدلة )التعليمات(. وتهدف 
ه��ذه التعدي��الت اإىل تعزي��ز م�س��توى ال�س��فافية واالإف�ساح يف ال�س��وق املالية واإعانة امل�س��تثمرين على اتخ��اذ قراراتهم اال�س��تثمارية بناًء على 
معلوم��ات �سحيح��ة ووافي��ة، اإ�ساف��ة اإىل تي�س��ري اإج��راءات االإف�س��اح عل��ى ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية مب��ا ميكنهم من 
االلت��زام باأح��كام االإف�س��اح الواردة يف اللوائ��ح التنفيذية ذات العالقة وبخا�سة االلتزامات امل�س��تمرة الواردة يف قواعد طرح االأوراق املالية 

وااللتزامات امل�س��تمرة، وقواعد االإدراج ال�سادرة عن �س��ركة ال�س��وق املالية ال�س��عودية.

واأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ق��راره املت�سمن ن�س��ر م�س��روع تعليمات اإ�سدار �س��هادات االإيداع خ��ارج اململكة مقابل اأ�س��هم 
م�س��درة يف اململك��ة ال�س��تطالع مرئي��ات العموم حياله. ويهدف م�س��روع التعليمات اإىل و�سع املتطلبات وال�س��روط الالزمة الإ�سدار �س��هادات 
االإي��داع خ��ارج اململك��ة مقاب��ل اأ�س��هم م�س��درة يف اململكة، مبا يف ذلك حتدي��د املتطلبات الالزم��ة للح�سول عل��ى موافقة الهيئ��ة على اإ�سدار 
�س��هادات االإي��داع خ��ارج اململك��ة، وحتدي��د التزام��ات امل�س��در، والتزام��ات بن��ك االإي��داع. كم��ا اأ�س��در جمل���س الهيئة ق��راره املت�سمن ن�س��ر 
م�س��روع قواع��د ت�س��جيل مدقق��ي ح�س��ابات املن�س��اآت اخلا�سع��ة الإ�س��راف الهيئة، ال�س��تطالع مرئي��ات العم��وم واملخت�سني واملهتم��ني. واأ�سدر 
جمل���س الهيئ��ة ق��راره املت�سم��ن اعتم��اد التعليمات اخلا�س��ة بتنظيم اآلية اال�س��تقرار ال�س��عري للطروحات االأولية ليكون العم��ل بها ابتداًء من 
تاري��خ ن�س��رها. وته��دف التعليم��ات اإىل تنظيم عمليات اال�س��تقرار ال�س��عري الأ�س��هم ال�س��ركات حديثة االإدراج يف ال�س��وق، وذل��ك بعد الطرح 
االأويل، مب��ا يف ذل��ك حتدي��د املتطلب��ات الواج��ب توافرها يف مدير اال�س��تقرار ال�س��عري، والتزاماته عند ممار�س��ته اآلية ا�س��تقرار ال�س��عري، 
واال�س��تثناءات الت��ي ت��رد عل��ى العملي��ات الت��ي ٌتتخ��ذ اأثن��اء م��دة اال�س��تقرار ال�س��عري. ومت اعتم��اد تعدي��ل مادة م��ن االإج��راءات والتعليمات 
اخلا�س��ة بال�س��ركات املدرج��ة اأ�س��همها يف ال�س��وق الت��ي بلغ��ت خ�س��ائرها املرتاكم��ة 20% فاأك��رث م��ن راأ���س ماله��ا ون�س��ر م�س��روع التعليمات 

املنظم��ة لتمل��ك امل�س��تثمرين اال�س��رتاتيجيني االأجانب ح�س�سًا ا�س��رتاتيجية يف ال�س��ركات املدرجة ال�س��تطالع مرئيات العموم.

كم��ا اأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية ق��راره باعتم��اد التعليم��ات اخلا�س��ة ب�سنادي��ق اال�س��تثمار املغلق��ة املتداول��ة. وم��ن اأبرز 
م��ا ت�سمنت��ه التعليم��ات م��ن اأح��كام، ح��ق مال��ك الوح��دات ممار�س��ة جميع احلق��وق املرتبط��ة بالوحدات مب��ا يف ذلك -عل��ى �س��بيل املثال ال 
احل�س��ر- ح��ق الت�سوي��ت يف اجتماعات مالكي الوحدات، كما مت اإتاحة ا�س��تثمار ن�س��بة تزيد على )10%( من �س��ايف قيمة اأ�سول ال�سندوق 
يف اأ�سول غري قابلة للت�س��ييل. اإ�سافة اإىل ا�س��رتاط اأن ال يقل احلد االأدنى الإجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق وقت التاأ�سي���س عن )300( مليون 
ري��ال �س��عودي. و�س��در ق��رار كذل��ك  باعتم��اد التعليمات اخلا�س��ة ب�سنادي��ق اال�س��تثمار العقارية املتداول��ة املعدل��ة واعتماد تعدي��ل تعليمات 
احل�س��ابات اال�س��تثمارية. كما مت ن�س��ر ال�سوابط اخلا�سة للرتخي�س الواردة يف املادة احلادية وال�س��بعني واملادة الثانية وال�س��بعني من نظام 
ال�س��ركات، والتعدي��الت عل��ى ال�سوابط واالإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا لنظام ال�س��ركات ال�س��تطالع مرئيات العموم، باالإ�سافة اإىل 

�سدور قرار جمل���س الهيئة باعتماد قواعد ت�س��جيل مراجعي ح�س��ابات املن�س��اآت اخلا�سعة الإ�س��راف الهيئة.

ويف �س��وريا، اأ�س��درت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالية قرارًا بفر�س بدل ي�س��توفى من �س��ركات اخلدمات والو�س��اطة املالية الت��ي ح�سلت على 
ق��رار بتجمي��د اأو تعلي��ق كام��ل اأن�س��طتها، حيث ت�س��تويف الهيئة 50% من البدل ال�س��نوي املعتمد والبالغ )0.0015( )خم�س��ة ع�س��ر بالع�س��رة 
اآالف م��ن راأ���س م��ال ال�س��ركة(. واأ�سدر جمل���س املفو�سني نظ��ام مدققي ح�س��ابات اجلهات اخلا�سع��ة لرقابة هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية 
ال�س��ورية، حي��ث يح��دد ه��ذا النظ��ام ال�س��روط الواجب توفره��ا يف املدققني، واج��راءات املوافقة عل��ى طلب االعتم��اد، وكيفي��ة تعيني املدقق 
م��ن قب��ل اجله��ة اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة. باالإ�سافة اإىل واجب��ات املدقق املعتم��د والعقوبات املفرو�س��ة يف حال ارتكاب خمالف��ات. كما بني 
النظام ال�س��روط التي يجب اأن تتوفر يف تقرير مدقق احل�س��ابات.  كما اأ�سدرت هيئة االوراق واال�س��واق املالية التعميم رقم /26/ اخلا�س 

مبعاجل��ة امل�ساريف والر�س��وم املتعلقة بزيادة راأ���س امل��ال ابتداًء من البيان��ات النهائية لعام 2018.
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اأم��ا يف هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة، فق��د اأعلنت الهيئ��ة باأنها ب�س��دد و�سع االإج��راءات الالزمة لتجزئة القيمة اال�س��مية الأ�س��هم ال�س��ركات 
امل�س��اهمة املدرج��ة يف بور�س��ة قط��ر، واالآلي��ات املنا�س��بة لتنظي��م ه��ذه العملية لت�سب��ح القيمة اال�س��مية لكافة االأ�س��هم املدرج��ة يف البور�سة 
ري��اال واح��دا لل�س��هم، وقال��ت الهيئ��ة اأنه��ا ت�س��عى ومن خالل ه��ذه اخلطوة الت��ي تاأتي يف �س��ياق ممار�س��ة الهيئة دوره��ا التنظيم��ي والرقابي 
واالإ�س��رايف على �س��وق راأ���س املال يف الدولة، اإىل زيادة اآفاق اال�س��تثمار يف ال�س��وق املالية وتو�س��يع قاعدة امل�س��اهمني فيها وجذب مزيد من 
�سغ��ار امل�س��تثمرين. واأ�س��درت هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية اإر�س��ادات اإىل املوؤ�س�س��ات اخلا�سع��ة لرقابتها ب�س��اأن االلتزام بقواع��د ومتطلبات 
مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب ال�سادرة عنها. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة على اإ�سدار قواعد واإجراءات االأوامر املجمعة والتي 
مبوجبه��ا تن�س��اأ ح�س��ابات جممع��ة يتم م��ن خاللها تنفيذ اأوامر جمموعة من العمالء املرتبطة ح�س��اباتهم يف اأمر واح��د، وبعد انتهاء التداول 
يت��م تخ�سي���س وتوزيع االأ�س��هم على احل�س��ابات اخلا�سة بهم. باالإ�سافة اإىل ذلك، قامت هيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة بتعديل اإجراءات عمل 
جلن��ة التحقي��ق يف الهيئ��ة، وتعدي��ل قواعد واإجراءات ال�س��كاوى، وتعديل بع�س اأحكام نظام طرح واإدراج االأوراق املالية يف ال�س��وق الرئي�س��ية 

الثانية. وال�سوق 

ويف الكوي��ت، ن�س��رت هيئة اأ�س��واق املال ا�س��تطالع ب�س��اأن تعليمات خيار �س��راء االأ�س��هم للموظفني والت��ي تعترب اأحد االآليات الت��ي تعزز كفاءة 
ال�س��وق املايل وتتيح ا�س��تقطاب الكفاءات املهنية وهي مطبقة يف االأ�س��واق املتقدمة والنا�س��ئة. كما قامت الهيئة بن�س��ر م�س��ودة عقد تاأ�سي���س 
�س��ركة ذات غر���س خا���س والت��ي تعت��رب �س��ركة توؤ�س���س لغر�س مع��ني كاإ�س��دار �سكوك اأو �س��ندات اأو غريه��ا من عملي��ات التوري��ق، وتخ�سع 
ال�س��ركة للقواع��د واالأح��كام املن�سو���س عليه��ا يف الف�س��ل ال�س��ابع )ال�س��ركة ذات الغر���س اخلا���س( م��ن الكت��اب احل��ادي ع�س��ر ) التعامل 
يف االأوراق املالي��ة ( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رق��م 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�س��اط االأوراق املالي��ة 
وتعديالتهم��ا. وقام��ت الهيئ��ة باإ�س��دار الق��رار رقم 69 ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تعدي��ل الالئح��ة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن 
اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية وتعديالته ب�س��اأن تطوير البن��ى التحتية لنظام ما بعد التداول، وال��ذي يخت�س باأحد 
اأهم امل�س��اريع التي ت�سم تغيريات مف�سلية ملنظومة عمل ال�س��وق والهادفة اإىل تطوير م�س��روع نظام ما بعد التداول والذي مت تعديل م�س��ماه 
اإىل م�س��روع تطوير ال�س��وق، حيث قررت الهيئة جتزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لت�س��هيل انتقال ال�س��وق للعمل بهذه التغيريات اجلوهرية. 
  Principles for Financial Market Infrastructures وق��د ا�س��تندت الهيئ��ة يف تغيرياته��ا عل��ى مب��ادئ البني��ة التحتي��ة لل�س��وق امل��ايل 
وال�س��ادرة ع��ن جلن��ة املدفوع��ات والت�س��ويات املكون��ة من كل م��ن املنظمة الدولي��ة لهيئات اأ�س��واق املال وبنك الت�س��ويات ال��دويل، باالإ�سافة 

اإىل املعايري الدولية التي ت�سعها موؤ�س�س��ات ت�سنيف االأ�س��واق وغريها من املبادئ واملمار�س��ات التي من �س��اأنها االإ�س��هام بتطوير ال�س��وق. 

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق املال الكويتية القرار رقم )139( ل�س��نة 2018 ايذان��ًا بانطالق نظام تداول االأوراق املالية غري املدرجة. وقد �س��بق 
ه��ذا الق��رار، اعتم��اد الهيئ��ة لقواع��د ت��داول االأوراق املالية غري املدرج��ة وال�سادرة من �س��ركة بور�س��ة الكويت لالأوراق املالي��ة. وقد قامت 
جمي��ع االأط��راف املعني��ة باإجراء االختبارات الفنية الالزمة خالل االأ�س��هر املا�سية، للتاأكد م��ن جاهزية االأنظمة االآلية واالجراءات االإدارية 
ل�سم��ان �س��ري الت��داوالت يف نظ��ام ت��داول االأوراق املالي��ة غري املدرجة ب�س��كل �س��ليم وم��ن دون اأية عوائ��ق. كما اأ�س��درت الهيئ��ة القرار رقم 
135 ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تعديل بع�س اأحكام الكتاب االأول )التعريفات( والكتاب ال�ساد���س ع�س��ر )مكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب( 

م��ن الالئح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالي��ة وتعديالتهم. ويعترب هذا 
التعدي��ل نت��اج لعم��ل م�س��رتك قامت به هيئة اأ�س��واق املال وال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة، كون ال�س��ركة الكويتية للمقا�سة معنية ب�س��كل رئي�س��ي 

يف عملية فتح احل�س��ابات للمتداولني يف ال�س��وق.

ويف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة، فق��د ك�س��فت ع��ن اع��داد عدد م��ن االأدل��ة االإ�سرت�س��ادية لتعزي��ز اأداء ن�س��اط التموي��ل متناهي 
ال�سغ��ر يف ال�س��وق امل�س��ري، به��دف و�س��ع ار�س��ادات للمخت�س��ني بالهيئ��ة للقيام بالفح���س املبدئ��ي للقوائم املالي��ة ال�س��نوية والدورية التي 
تت�س��لمها الهيئ��ة ) وم��ن بينه��ا القوائ��م املالية لل�س��ركات واجلمعيات واملوؤ�س�س��ات االأهلي��ة التي تزاول ن�س��اط التمويل متناه��ي ال�سغر ( ومبا 
ميك��ن م��ن اإع��داد تقري��ر بنتائ��ج الفح�س املبدئ��ي متهيدا التخاذ ما يلزم م��ن اجراءات. واأ�سدرت الهيئ��ة قرار منظم لقيام �س��ركة االإيداع 
والقي��د املرك��زي باإتاح��ة البيان��ات واملعلوم��ات املتواف��رة لديه��ا لل�س��ركات املقيد اأوراقه��ا املالي��ة بالبور�س��ة امل�سرية وغريها من ال�س��ركات 
املقي��د اأوراقه��ا املالي��ة بنظ��ام االإيداع املركزي. ووافقت على تعديالت قانون �س��وق راأ���س امل��ال فيما يتعل��ق بتنظيم بور�س��ات العقود االآجلة، 
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واإع��ادة تنظي��م ا�س��دار وت��داول �سك��وك التموي��ل وتخفي���س ر�س��وم قي��د االأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة وال�س��ماح باإ�س��دار اأدوات دين 
ق�سرية االأجل باإجراءات مي�س��رة وكذلك ال�س��ماح لل�س��ركات العاملة يف االأن�س��طة املالية غري امل�سرفية مببا�س��رة ن�س��اط �سناديق اال�س��تثمار 
بنف�س��ها دون تطل��ب اإن�س��اء �س��ركة له��ذا الغر���س وال�س��ماح للبنوك التي ت�س��اهم يف �س��ركة �سن��دوق اال�س��تثمار بحفظ االأوراق املالي��ة لديها، 
باالإ�ساف��ة اإىل تخفي���س تكلف��ة الن�س��ر عل��ى ال�س��ركات واجله��ات الت��ي ت�س��در اأوراق اأو اأدوات مالي��ة يف اكتت��اب ع��ام اأو عن��د ن�س��ر قوائمه��ا 
املالي��ة وتنظي��م قواع��د الط��رح اخلا���س ل��الأوراق واالدوات املالي��ة وال�س��ماح باالكتت��اب يف وثائ��ق �سنادي��ق اال�س��تثمار عن طريق ال�س��ركات 
العامل��ة يف جم��ال االأوراق املالي��ة وزي��ادة احلماي��ة حق��وق االأقلية يف حاالت اال�س��تحواذ، وزيادة الغرامة ل��كل من يخالف اأحكام اال�س��تحواذ 
وتغلي��ظ العقوب��ات املالي��ة التعام��ل بناء على معلوم��ات داخلية غري متاحة للكافة، واإلغاء االوراق املالية حلاملها، واإن�س��اء �س��جل بالهيئة لقيد 
ال�س��ركات املرخ���س له��ا بالقيام باأعمال التقييم املايل، واإعطاء الهيئة والبور�سة �س��لطة اتخاذ تدابري اإدارية احرتازيه يف حاالت التالعب، 
و اإعادة تنظيم امل�س��ئولية اجلنائية للمدير الفعلي لل�س��خ�س االعتباري متا�س��يًا مع ال�سوابط الد�س��تورية ومبا يتفق مع الت�س��ريعات امل�سرية 

يف جمال االأ�س��واق املالية امل�سرفية وغ��ري امل�سرفية.

واف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة على عدة تعدي��الت هامة على قواع��د قيد و�س��طب االأوراق املالية لزيادة ن�س��بة 
االأ�س��هم املطروح��ة، وحت�س��ني م�س��تويات االإف�ساح وال�س��فافية يف ال�س��وق وتطبيق قواعد احلوكمة، وكذل��ك زيادة م�س��تويات احلماية املقررة 
لالأقلي��ة، باالإ�ساف��ة لقواع��د تتعل��ق بتي�س��ري قي��د ال�س��ركات بالبور�س��ة. واأ�سدر جمل���س اإدارة هيئ��ة الرقابة املالية قرارا با�س��تحداث ن�س��اط 
تلق��ي االكتت��اب يف وثائ��ق �سنادي��ق اال�س��تثمار لل�س��ركات العامل��ة يف جم��ال االأوراق املالية، والتي تبا�س��ر ن�س��اطا او اكرث من خم�س��ة ان�س��طة  
يف الرتوي��ج وتغطي��ة االكتت��اب يف االأوراق املالية ، اأو اال�س��رتاك يف تاأ�سي���س ال�س��ركات الت��ي ت�سدر اأوراقًا مالية اأو يف زيادة روؤو���س اأموالها، 
اأو املقا�سة والت�س��وية يف معامالت االأوراق املالية ، اأو التعامل والو�س��اطة وال�سم�س��رة يف ال�س��ندات ، اأو ال�سم�س��رة يف االأوراق املالية. ووافق 
جمل���س ادارة الهيئ��ة عل��ى الرتخي���س لل�سناديق املتخ�س�سة يف متويل ن�س��اط التموي��ل متناهي ال�سغر بالتعام��ل يف القيم املنقولة من خالل 
�س��راء حماف��ظ التموي��ل م��ن اجلهات املرخ���س لها مبزاولة ن�س��اط التمويل متناه��ي ال�سغر . كما  اأ�سدر جمل���س ادارة هيئ��ة الرقابة املالية 
قواع��د و�سواب��ط واإج��راءات الرتخي���س للبن��وك ولبع���س ال�س��ركات العامل��ة يف االأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة باأن تبا�س��ر بنف�س��ها اأو مع 
غريه��ا ن�س��اط �سنادي��ق اال�س��تثمار. واأ�سدر جمل���س ادارة الهيئة قرارا يح��دد �سوابط منح الرتخي�س لل�س��ركات العاملة يف جمال االأن�س��طة 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة، حي��ث ن���س القرار على اأن املوافق��ة على طلبات تاأ�سي���س اأو ترخي�س ال�س��ركات العاملة تكون فى �سوء حاجة ال�س��وق 
للن�س��اط املطلوب الرتخي�س به اأو تاأ�سي���س �س��ركة ملبا�س��رته بناء على درا�سة لل�س��وق ُتعتمد من جمل�س اإدارة الهيئة اأو تقدمي منتجات جديدة 
اأو تطوي��ر منتج��ات قائم��ة ومبراعاة توافر اال�س��رتاطات االأخرى الواجب االلتزام بها وفقا للت�س��ريعات املنظمة لكل ن�س��اط .كما قرر جمل���س 
ادارة الهيئ��ة ت�س��ديد العمل باالإجراءات االأحرتازية ب�س��اأن العمالء املخالف��ني للقواعد املنظمة للت��داول بالبور�سات امل�سرية، ووافق على اأن 
تتخ��ذ الهيئ��ة ح��ال قيامه��ا بالتحقي��ق يف التعامالت التي تت��م بالبور�سات امل�سري��ة باملخالفة للقواع��د املنظمة للتداول الواردة بقانون �س��وق 

راأ���س امل��ال والئحت��ه التنفيذية وغريه��ا من القرارات ذات ال�سلة مبا يوؤثر على �س��المة وا�س��تقرار التعامالت.

كم��ا واف��ق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة عل��ى مق��رتح ب�س��اأن تعديل بع���س اأح��كام الباب الثاين ع�س��ر م��ن الالئحة 
التنفيذية لقانون �س��وق راأ���س املال واخلا�س بعرو�س ال�س��راء وعمليات اال�س��تحواذ ومتثلت اأبرز مالمح هذا التعديل يف التاأكيد على مراعاة 
حق��وق االأقلي��ة م��ن امل�س��اهمني واحلر���س عل��ى عدم اال�س��رار مب�ساحله��م.  ووافق جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالي��ة على مقرتح 
اللجنة اال�ست�س��ارية ل�س��وق املال لتفعيل الية اقرتا�س االأوراق املالية بغر�س البيع. وجاءت موافقة جمل���س االإدارة على تعديل احكام املادتني 
298،289 م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون �س��وق را���س امل��ال مب��ا ي�س��مح ل�س��ركات الو�س��اطة يف االأوراق املالية من مبا�س��رة ن�س��اط اقرا�س 

االأوراق املالي��ة بغر���س البي��ع مع و�سع ال�سوابط التي يتعني على ال�س��ركات االلتزام بها حال ممار�س��ة هذا الن�س��اط بحي��ث ي�سبح النظام ال 
مركزي��ا وذل��ك توافق��ا مع اأف�سل املمار�س��ات واالأع��راف الدولية. كما وافق جمل���س اإدارة الهيئة العام��ة للرقابة املالية على اإلزام ال�س��ركات 
املقي��د اأوراقه��ا املالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة، وال�س��ركات التي تبا�س��ر اأعمالها يف جمال االأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية باأال ت�س��م يف ع�سوية 
جمل���س اإدارة اأي��ًا منه��ا م��ن �سدر بحقه حكم يف جناية اأو جنحة ما�س��ة بال�س��رف اأو االأمانة اأو اأي م��ن القوانني املنظمة لالأن�س��طة املالية غري 
امل�سرفي��ة اأو م��ن تك��رر اتهام��ه بارت��كاب خمالف��ات ج�س��يمة لقانون �س��وق راأ���س املال خالل اآخ��ر ثالث �س��نوات.  ووافق جمل���س اإدارة هيئة 
الرقاب��ة املالي��ة عل��ى تعدي��الت جدي��دة بقواعد قيد واإ�س��تمرار قيد و�س��طب االأوراق املالية ٌتل��زم فيها الهيئة ال�س��ركات املقي��د اأوراقها املالية 
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بالبور�س��ة عل��ى اأن ي�س��مل النظ��ام االأ�سا�س��ي له��ا نظ��ام الت�سوي��ت الرتاكم��ي واآلي��ة التمثيل الن�س��بي ف�س��ال عن اإمكانية اإر�س��ال امل�س��اهمني 
الأ�س��ئلتهم قب��ل انعق��اد اجلمعية العمومية ع��ن طريق الربيد االإلكرتوين .

واأ�س��در جمل���س اإدارة هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة قرارًا بتعدي��ل بع�س اأحكام قواعد قيد وا�س��تمرار قيد و�س��طب االأوراق املالي��ة باإ�سافة 
القواعد التي ن�ست عليها املادة ال�ساد�س��ة من القانون رقم 95 ل�س��نة 1992 والتي ُت���لزم كل �س��ركة مقيد لها اأوراق مالية بجداول البور�سة 
باإخط��ار الهيئ��ة بالقوائ��م املالية ال�س��نوية وتقرير مراقب احل�س��ابات قبل �س��هر من التاري��خ املحدد النعقاد اجلمعي��ة العامة لل�س��ركة وللهيئة 
فح���س الوثائ��ق امل�س��ار اإليه��ا. وُتبل��غ الهيئ��ة ال�س��ركة مبالحظاتها، وتطلب اإع��ادة النظر يف الوثائق امل�س��ار اإليه��ا مبا يتفق ونتائ��ج الفح�س. 
كم��ا مت ب��دء امل�س��اورات بني موؤ�س�س��ة التمويل الدولية، ع�س��و جمموعة البنك ال��دويل، والهيئة العامة للرقاب��ة املالية يف م�سر الإعداد االإطار 
العام لدليل ال�س��ندات اخل�سراء الذي يهدف اإىل اإن�س��اء �س��وق ال�س��ندات اخل�سراء يف م�سر وامل�س��اعدة يف الت�سدي للتغري املناخي. ووافق 
جمل���س ادارة الهيئ��ة عل��ى اإ�ساف��ة م��ادة جدي��دة لتنظي��م قواع��د و�سواب��ط اإ�س��دار ال�س��ندات اخل�س��راء للم�س��اهمة يف اإتاح��ة اأدوات مالية 
لتموي��ل امل�س��روعات ال�سديق��ة للبيئ��ة وم��ن بينها م�س��روعات الطاقة اجلدي��دة واملتجددة وم�س��روعات املدن واملباين اخل�سراء وم�س��روعات 

النق��ل )و�س��ائل النق��ل بالكهرباء( وذلك فى اإطار اإ�س��تكمال مناق�س��ة تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون �س��وق را���س املال.

كم��ا اأ�س��درت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة ن�س��خة حمدث��ة م��ن قواع��د قي��د و�س��طب االأوراق املالي��ة بج��داول البور�س��ة امل�سرية 
ال�س��ادرة ع��ن جمل���س اإدارته��ا ومت ن�س��رها عل��ى املوقع االلك��رتوين للهيئة وذلك ت�س��هياًل عل��ى املتعاملني يف �س��وق االأوراق املالي��ة اال�سطالع 
عل��ى القواع��د كامل��ة وياأتي ذلك يف �سوء حر���س الهيئة على املراجعة امل�س��تمرة والدورية لتلك للقواعد واإج��راءات تطبيقها. و�سدر القانون 
رق��م 111 ل�س��نة 2018 واخلا���س بتنظيم ن�س��اطي التاأج��ري التمويلي والتخ�سيم والذى ميثل اأح��د خطوات برنامج الهيئة لتطوير الت�س��ريعات 
املنظمة لالأ�س��واق واالأدوات املالية غري امل�سرفية، حيث ي�س��هم ن�س��اط التاأجري التمويلي يف اإتاحة التمويل متو�س��ط وطويل االأجل للم�سروعات 
وب�سف��ة خا�سة امل�س��روعات ال�سغرية واملتو�س��طة. مبا ميكن هذه امل�س��روعات م��ن متويل احل�سول على االأ�سول الراأ�س��مالية الالزمة ملزاولة 

ن�س��اطها م��ن خ��الل اإبرام عق��ود تاأجري متويلي لفرتات متو�س��طة وطويلة االأج��ل تنتهي بتملك امل�س��روعات لتلك االأ�سول.

واأعلنت هيئ��ة الرقابة املالية امل�سرية باأنها ب�سدد 
اإ�سدار اأول دليل حلماي��ة املتعاملني بالقطاع املايل 
غري امل�سريف. ومت املوافقة على تو�س��يع نطاق عمل 
اآلية البيع وال�س��راء يف ذات اجلل�س��ة لت�س��مل عددًا 
اأك��رب م��ن االأوراق املالية املقي��دة وتعدي��ل واإ�سافة 
ن�س��اط  ملمار�س��ة  الرتخي���س  واإج��راءات  �س��روط 
�سان��ع ال�س��وق. واأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئة عددا 
ل�س��ركات  التنظيمي��ة  والق��رارات  ال�سواب��ط  م��ن 
الأح��كام  تفعي��ال  والتخ�سي��م  التمويل��ي  التاأج��ري 
القان��ون رق��م 176 ل�س��نة 2018 اخلا���س بتنظي��م 
وال��ذى  والتخ�سي��م،  التمويل��ي  التاأج��ري  ن�س��اطي 
ت�سم��ن يف امل��ادة االأوىل م��ن م��واد اإ�س��داره من��ح 
القائم��ة  والتخ�سي��م  التمويل��ي  التاأج��ري  �س��ركات 
ف��رتة �س��تة ا�س��هر م��ن تاري��خ العم��ل بالقانون )يف 

15 اأغ�سط���س 2018( لتوفي��ق او�ساعه��ا وفقا الأحكام  قانون تنظيم ن�س��اطي التاأجري التمويل��ي والتخ�سيم االأخري. وقررت الهيئة اإلغاء مادة 

م��ن قواع��د قي��د و�س��طب االوراق املالي��ة ب�س��اأن جتزئة القيمة االإ�س��مية لالأ�س��هم. كما ك�س��فت هيئ��ة الرقابة املالي��ة اأن جلنة مراجع��ة معايري 
املحا�س��بة امل�سري��ة واملراجع��ة وامل�س��كلة بق��رار رئي���س جمل���س ال��وزراء رق��م )909( ل�س��نة 2011، ق��د انته��ت من تعدي��ل معايري املحا�س��بة 
امل�سري��ة لتتف��ق م��ع املعاي��ري الدولي��ة ال�س��ارية – حاليا – الإ�سدار قرار وزاري م��ن الوزير املخت���س لتطبيقها على ال�س��ركات امل�س��اهمة وفقا 
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لقان��ون 159 ل�س��نة 1981، والتو�سي��ة بت�س��كيل جلن��ة ت�س��م جمموع��ة م��ن خ��رباء املحا�س��بة واملراجع��ة لل��رد عل��ى اأي��ة ا�ستف�س��ارات متعلق��ة 
بالتعدي��الت عل��ى معاي��ري املحا�س��بة امل�سري��ة الت��ي ق��د ترد م��ن ال�س��ركات امل�س��درة للقوائم املالي��ة اأو ال�س��ادة مراقبي احل�س��ابات. كما مت 
اإ�س��دار ال�سواب��ط التنفيذي��ة ملمار�س��ة ن�س��اط التخ�سي��م والقواع��د التنفيذي��ة حلوكم��ة ال�س��ركات املرخ���س له��ا مبزاول��ة ن�س��اطي التاأج��ري 

التمويل��ي والتخ�سي��م، وا�سدار دلي��ل اإجرائي عن احلوكمة. 

كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة  ق��رارا تنظيميا يلزم �س��ركات الت�سكي��ك واجلهات امل�س��تفيدة م��ن ح�سيلة ال�سك��وك مبعايري 
املحا�س��بة امل�سري��ة ل��دى اإعدادها وعر�سه��ا للقوائم املالي��ة، ومراجعتها طبقا ملعاي��ري املراجعة امل�سرية والفح�س املحدود، مع اال�سرت�س��اد 
باملعاي��ري ال�س��رعية ال�س��ادرة عن هيئة املحا�س��بة واملراجعة للموؤ�س�س��ات االإ�س��المية ومبا ال يتعار�س م��ع معايري املحا�س��بة امل�سرية. واأ�سدر 
جمل���س اإدارة هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ق��رارا تنظيميا مبتطلبات تاأ�سي���س وترخي���س �س��ركات الت�سكيك الأول مرة يف م�سر، والت��ي تقوم بطرح 
ال�سك��وك وا�س��تخدام ح�سيل��ة االأ�س��دار يف متويل اجلهات امل�س��تفيدة والتي تتوىل تنفيذ م�س��روعات يف جماالت متعددة. كما اأ�سدر جمل���س 
اإدارة الهيئ��ة ق��راره ب�س��اأن قواع��د واإجراءات اإ�سدار وطرح ال�س��ندات ق�سرية االأجل والتي ت�س��مل ال�س��ندات اأو �سك��وك التمويل، اأو االأوراق 
املالي��ة االأخ��رى ق�س��رية االأجل ملدة ال تتجاوز �س��نتني، حيث حدد ال�س��ركات واجلهات الت��ي يجوز لها اإ�سدار وطرح ال�س��ندات ق�سرية االأجل 
وح�سره��ا يف ال�س��ركات امل�س��اهمة و�س��ركات التو�سي��ة باالأ�س��هم ،وال�س��ركات املرخ���س له��ا م��ن الهيئ��ة مبزاول��ة اأح��د االأن�س��طة املالية غري 
امل�سرفي��ة-  بع��د موافق��ة الهيئ��ة- اإ�ساف��ة اإىل البن��وك اخلا�سع��ة لرقاب��ة البن��ك املرك��زي امل�س��ري وب�س��رط موافقت��ه ، واملوؤ�س�س��ات املالية 
الدولي��ة واالإقليمي��ة امل�س��رح له��ا باإ�س��دار وط��رح اأوراق دي��ن مالي��ة يف جمهوري��ة م�س��ر العربي��ة اأو �سمان التزام��ات اجلهة امل�س��درة لهذه 
االأوراق املالي��ة مبوج��ب االتفاقي��ات الثنائي��ة اأو الدولي��ة الت��ي تك��ون جمهورية م�س��ر العربية طرف��ًا فيها وم��ن بينها البن��ك االأوروبي الإعادة 
التعم��ري واالإن�س��اء وموؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة وغريه��ا م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة والدولي��ة ، وال�س��ركات ال�سغ��رية واملتو�س��طة وفق��ًا للتعريف 
اخلا���س به��ا بقواع��د قي��د و�س��طب االأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة ال�س��ادرة ع��ن الهيئ��ة اأو التعري��ف ال�سادر له��ا عن البن��ك املركزي 

امل�سري.

ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية خالل عام 2018 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على االأ�س��واق املالي��ة وتنظيم االأعمال املرتبطة 
بتل��ك االأ�س��واق، ف�سم��ن هذا االإطار، بداأت هيئة االأوراق املالية االأردنية با�س��تقبال طلبات الرتخي�س لل�س��ركات اجلديدة الراغبة مبمار�س��ة 
العم��ل بال�س��وق امل��ايل ويف البور�س��ات االأجنبية، وذلك الأول مرة منذ اأكرث من 10 �س��نوات حيث كانت الهيئة قد علقت النظ��ر بالطلبات التي 
تق��دم له��ا للح�س��ول عل��ى ترخي�س ملمار�س��ة العمل يف بور�سة عمان منذ بداية العام 2007. ودعت هيئة االأوراق املالية القائمني على الن�س��ر 
يف املواق��ع االإخباري��ة واملنتدي��ات االإلكرتوني��ة و�سفح��ات التوا�س��ل االجتماع��ي اإىل توخ��ي الدق��ة واحل��ذر عند ن�س��ر اأخبار جمهول��ة امل�سدر 
تتعلق ب�س��وق راأ���س املال والتداوالت يف االأ�س��هم واإىل التوا�سل معها عرب قنواتها الر�س��مية قبل ن�س��ر اأي معلومات من هذا القبيل من �س��اأنها 
اأن تثري ال�س��ائعات والبلبلة، وتوؤثر �س��لبًا على ال�س��وق وعلى ثقة امل�س��تثمر فيه االأمر الذي �س��يحتاج اإىل جهود م�ساعفة الإ�س��تعادته من جديد. 
ونوه��ت الهيئ��ة اإىل اأن هذه االأخبار امل�سللة تن�س��ب عادة اإىل م�سدر م�س��وؤول رف�س الك�س��ف عن نف�س��ه مم��ا ي�سعف م�سداقية اخلرب نف�س��ه. 
كم��ا  دع��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة التي تق��دم خدمة الو�س��اطة يف التعام��ل بالعم��الت يف البور�س��ات االأجنبية على 
�س��رورة توعي��ة املتعامل��ني باأ�سول وقواع��د وحماذير التعامل بالبور�س��ات االأجنبية من خالل و�سع العمي��ل يف �سورة هذه القواعد واملحاذير 

م��ن كافة جوانبها قب��ل قيامه باتخاذ قراراته اال�س��تثمارية.

اأم��ا هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع االإماراتي��ة، فق��د واف��ق جمل���س االإدارة على متديد ف��رتة توفيق اأو�ساع ال�س��ركات ملدة 1 اأ�س��هر وذلك اإىل 
ح��ني و�س��ع اآلي��ة جدي��دة خلطابات ال�سمان املقدمة من الو�س��طاء لالأ�س��واق. وذلك ا�س��تجابة للطلبات ال��واردة للهيئة من عدد من �س��ركات 
الو�س��اطة الت��ي التم�س��ت فيه��ا متدي��د ف��رتة توفي��ق االأو�ساع وذل��ك للح�س��ول على الوقت ال��كايف لرتتي��ب اأو�ساعه��ا الداخلية.  كم��ا  وجهت 
هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع اإىل امل�س��تثمرين حتذي��رًا ب�س��رورة الت��زام اأق�س��ى درجات احلذر م��ن كافة اأن�س��طة جمع االأم��وال القائمة على 
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اال�س��تثمار يف االأ�سول الرقمية/ امل�س��فرة digital assets )مثل العمالت cryptocurrencies واالأدوات الرمزية tokens( التي قد يجري 
 Initial مزاولتها ب�س��كل اأو باآخر داخل دولة االإمارات العربية املتحدة. �س��واء متت االإ�س��ارة اإىل هذه االأن�س��طة ب� االإ�سدارات االأولية للعمالت
Coin Offerings اأو االإ�سدارات االأولية لالأدوات الرمزية Initial Token Offerings و token pre�sale, token crowd�sale.  ووجهت 

الهيئ��ة تعميم��ًا لكاف��ة ال�س��ركات واالأفراد املرخ�س��ني منها يف دولة االإمارات اأو�سحت فيه اأنه��ا قامت باإجراء حتديث عل��ى متطلبات برنامج 
اختب��ارات الرتخي���س املهن��ي. وقالت الهيئة اأن التحديث ا�س��تمل عل��ى اإ�سافة اختبارات الوظائف املعتم��دة اجلديدة اإىل جانب اإجراء بع�س 

التعدي��الت على م�س��ارات اختبارات املهن املعتم��دة لدى الهيئة. 

واأطلق��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع برنام��ج "تقيي��م وت�سني��ف �س��ركات اخلدم��ات املالية”، وق��د طالبت الهيئة �س��ركات اخلدم��ات املالية 
الت��ي اأر�س��لت له��ا تعميم��ًا لدعوته��ا للم�س��اركة يف الربنام��ج بتعبئ��ة طل��ب الت�س��جيل للم�س��اركة يف ال��دورة االأوىل. واأو�سحت الهيئ��ة اأن عملية 
الت�سني��ف �س��تتم وفق��ًا للمعايري واالأ�س���س املحددة يف دلي��ل ت�سنيف �س��ركات اخلدمات املالية، والت��ي تت�سمن احلوكمة املوؤ�س�س��ية، والكفاءة 
الت�س��غيلية، ومنظ��ور امل�س��تثمرين، وامل�س��وؤولية املجتمعي��ة( ويت��م التقييم مبعرفة مقيم��ني معتمدين لدى الهيئة )من غ��ري موظفيها(. واأعلنت 
الهيئة اأنه لغايات ا�س��تيفاء الغرامات املالية التي ُتفر�س على املخالفني الأحكام القانون االحتادي رقم )4( ل�س��نة 2000 ب�س��اأن هيئة و�س��وق 
االإم��ارات ل��الأوراق املالي��ة وال�س��لع واالأنظمة والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه فقد �سدر قرار رئي���س جمل���س اإدارة الهيئة رقم )5/ر.م( ل�س��نة 
2018 ب�س��اأن فر���س ج��زاءات. كم��ا  طرح��ت الهيئ��ة على هام���س احللقة النقا�س��ية الت��ي نظمتها حتت عنوان: "دور موؤ�س�س��ات ال�س��وق املايل 

يف حتفي��ز اال�س��تثمار يف االأوراق املالي��ة" م�س��ودة وثيق��ة "حق��وق امل�س��تثمر يف اأ�س��واق االأوراق املالي��ة"، وذل��ك ب�سف��ة مبدئي��ة بغر�س اإطالق 
نقا���س ب��ني موؤ�س�س��ات ال�س��وق امل��ايل واالأطراف الفاعلة في��ه حول م�سم��ون الوثيقة. واأعلنت كل من هيئة االأوراق املالية وال�س��لع و�س��لطة دبي 
للخدم��ات املالي��ة و�س��لطة تنظي��م اخلدم��ات املالي��ة ل�س��وق اأبوظب��ي العامل��ي اأنه��ا تو�سلت اإىل اتفاق ب�س��اأن ت�س��هيل عملي��ة ترخي���س �سناديق 
اال�س��تثمار ل��دى كل منه��ا وترويجه��ا يف جمي��ع اأنح��اء دول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة. وق��د مت ذلك بع��د التوقيع عل��ى اتفاقي��ة تنظيمية بني 
ن هذا االإط��ار كل طرف- عند  اجله��ات الث��الث، مت خالله��ا االتف��اق على اإطار ت�س��ريعي م�س��رتك يف منطق��ة اخت�سا�س كل منه��ا بحيث مَيكِّ
تبن��ي االإط��ار الت�س��ريعي واعتم��اده- من ت�س��هيل التن�س��يق التنظيمي فيما بينه��ا لرتخي�س ال�سنادي��ق املحلية فيما بينها. وق��د اأكدت الهيئات 
التنظيمي��ة الث��الث عل��ى اأن ال�سنادي��ق املرخ�سة وفقا الأح��كام هذه االتفاقية ولوائ��ح الرتخي�س هي التي يج��وز ترويجها من املناطق احلرة 

املالي��ة داخ��ل الدولة، اأو م��ن الدولة داخل املناطق احلرة املالي��ة، وفقا الأحكام االتفاقي��ة ولوائح الرتخي�س.

اأم��ا يف تون���س، فق��د وا�سل��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية خ��الل ع��ام 2018 عملي��ات التفق��د والتق�س��ي الت��ي تق��وم به��ا ل�سم��ان احرتام 
الت�س��ريعات والرتاتي��ب اجل��اري به��ا العم��ل، حي��ث قامت باإجراء ع��دد من عملي��ات رقابة ميداني��ة عرب اعتم��اد املنهج القائم عل��ى املخاطر 
وذل��ك ق�س��د التثب��ت م��ن م��دى تطبيق �س��ركات الو�س��اطة بالبور�س��ة و�س��ركات الت�سرف يف حماف��ظ االأوراق املالي��ة لفائدة الغ��ري للتدابري 
امل�س��توجبة يف جم��ال مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال ومتويل االإرهاب وانت�س��ار الت�س��لح. وقد مت اإحالة ال�س��ركات املخالفة على جمل���س هيئة ال�س��وق 
املالي��ة ال��ذي ق��رر ت�س��ليط عقوبات مالية لفائ��دة اخلزينة العامة للدول��ة طبقا الأحكام الف�سل 40 من القانون عدد 117 ل�س��نة 1994 املوؤرخ 

يف 14 نوفم��رب 1994 واملتعل��ق باإع��ادة تنظيم ال�س��وق املالية واأمره��ا باحرتام االحكام القانونية اجل��اري بها العمل.

ويف ال�س��عودية، دعت هيئة ال�س��وق املالية امل�س��تثمرين اإىل امل�س��اركة يف ا�ستطالع امل�س��تثمر، واملتعلق بقيا�س مدى ثقة امل�س��تثمرين باالأ�سخا�س 
املرخ���س له��م، وم�س��توى االإف�س��اح يف ال�س��وق املالية، ووع��ي امل�س��تثمرين، وفعالية التوا�س��ل مع املتعاملني يف ال�س��وق املالي��ة. واأعلنت وزارة 
التج��ارة واال�س��تثمار وهيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ن ح��االت انق�س��اء ال�س��ركات امل�س��اهمة )املدرجة وغ��ري املدرج��ة( واإج��راءات الت�سفية ذات 
ال�سلة، مع �سرورة مراعاة اأ�س��باب االنق�ساء اخلا�سة بكل نوع من اأنواع ال�س��ركات وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�س��ركات. كما 
دع��ت الهيئ��ة كاف��ة ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق املالية اإىل �س��رورة تفعيل وظيفة عالق��ات امل�س��تثمرين لديها مبا يكفل اتباع اأكرث الو�س��ائل 
فعالي��ة يف تعزي��ز التوا�س��ل الفع��ال يف املعلومات بني ال�س��ركة وامل�س��تثمرين احلالي��ني واملحتملني الإي�سالهم اإىل وعي كامل باأن�س��طة ال�س��ركة 
وا�س��رتاتيجياتها وتطلعاته��ا امل�س��تقبلية؛ االأم��ر ال��ذي ي�س��اهم يف متكينه��م م��ن اتخاذ قراراتهم اال�س��تثمارية جت��اه ال�س��ركة وتعزيز الثقة يف 
ال�س��ركة املدرج��ة وجمل���س االإدارة اخلا���س به��ا، اإ�سافة اإىل حت�س��ني االإف�ساح املايل وغري املايل لل�س��ركة ومتك��ني امل�س��تثمرين احلاليني من 

ممار�س��ة حقوقهم املتعلقة بالتوا�سل مع ال�س��ركة وجمل���س اإدارتها.
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اأم��ا يف �س��وريا، فق��د اأكدت هيئة االأوراق واالأ�س��واق املالية ال�س��ورية ب�سرورة اأخ��ذ احليطة واحلذر من قبل امل�س��تثمرين يف االأ�س��ول الرقمية 
امل�س��فرة )العم��الت Cryptocurrencies واالأدوات الرمزي��ة Tokens( وي�س��ار اإىل ه��ذه االأن�س��طة باالإ�س��دارات االأولي��ة للعم��الت الرقمية 
ول��الأدوات الرمزي��ة. وم��ن اأ�س��هر العمالت الرقمي��ة عملة بيتكوين BTC وبيتكوين كا���س BCH وااليثريي��وم ETH والريبل XRP. وياأتي هذا 
التحذي��ر نتيج��ة انت�س��ار الدع��وات لال�س��تثمار يف االأ�س��ول الرقمية عل��ى مواقع التوا�س��ل االجتماعي ومواق��ع االنرتنت لذلك اقت�س��ى التنويه 

حر�س��ًا على حماية امل�س��تثمرين من خاطر الغ���س واالحتيال.

ويف قط��ر، قام��ت الهيئ��ة بالتفتي���س عل��ى �س��ركات اخلدم��ات املالية اخلا�سع��ة لرقابتها ب�س��كل دوري و/اأو مفاج��يء، والتحقيق يف اأي �س��بهة 
خمالف��ة متعلق��ة بتطبي��ق االأح��كام والقوان��ني واللوائ��ح والنظ��م والق��رارات ال�س��ادرة عنه��ا، واإع��داد التقاري��ر الالزم��ة مت�سمن��ة النتائ��ج 
والتو�سي��ات. وق��د بل��غ ع��دد ال�س��ركات الت��ي متت زيارته��ا خالل �س��نة 2018 )11( �س��ركة، وبلغ ع��دد الزي��ارات التفتي�س��ية الدورية )10( 
زيارة. و قامت الهيئة ب� )10( زيارات تفتي�س��ية مفاجئة، و)12( زيارات تفتي�س��ية خمت�سة. وقد اأ�س��فرت عمليات التفتي���س عن رفع )13( 
تقري��را. وبالن�س��بة للتفتي���س املتعل��ق بغ�س��ل االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب، فقد بل��غ عدد ال�س��ركات التي مت��ت زيارتها )12( �س��ركة، ف�سال عن 

القي��ام ب��� )12( زيارة تفتي�س��ية دورية، و )5( زي��ارات تفتي�س��ية مفاجئة، و )6( زيارات تفتي�س��ية خمت�سة.

وقام��ت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة كذل��ك بتطبي��ق "الرقاب��ة امل�س��تندية" املتعلق��ة مب��دى الت��زام املتعامل��ني بال�س��وق بالنظ��م والت�س��ريعات 
القانوني��ة ال�س��ادرة عنه��ا، ف�س��ال عن مراقب��ة عمليات التداول يف بور�س��ة قطر . وفيما يتعل��ق بالرقابة على التداول، فق��د بلغ اإجمايل عدد 
التقاري��ر الرقابي��ة املرفوع��ة خ��الل ال�س��نة )10( تقارير. وتعم��ل الهيئة عل��ى مراقبة مدى التزام �س��ركات اخلدمات املالي��ة مبعايري املالءة 
املالي��ة املح��ددة بت�س��ريعات الهيئ��ة للحد من خماطر ال�س��يولة وجاءت نتائج الرقابة على ال�س��ركات برفع )16( تقري��ر عدم التزام، وتعديل 

اأو�س��اع 75 % م��ن ح��االت عدم االلتزام، واإحالت��ني للتحقيق، واتخاذ اجراءات احرتازية بحق �س��ركتني.

 ،Market Development Project – Phase 2( ويف الكوي��ت، اأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال انط��الق املرحلة الثانية من م�س��روع تطوي��ر ال�س��وق
وق��د مت تنفي��ذ تغي��ريات ه��ذه املرحل��ة بعد اإجراء خم�س��ة اختبارات مو�س��عة مع جميع االأطراف امل�س��اركة به��دف �سم��ان جهوزيتها وجهوزية 
اأنظمته��ا االآلي��ة ال�س��تيعاب كاف��ة املتغ��ريات اخلا�س��ة به��ذه املرحل��ة. وت�س��تمل قائم��ة االأط��راف امل�س��اركة كل م��ن هيئة اأ�س��واق املال و�س��ركة 
بور�س��ة الكوي��ت ل��الأوراق املالية وال�س��ركة الكويتية للمقا�سة و�س��ركات الو�س��اطة املالية و�س��ركات اال�س��تثمار باالإ�سافة اإىل ع��دد من البنوك 
املحلي��ة والدولي��ة. دعت الهيئة كافة ال�س��ركات املدرجة يف البور�س��ة ب�سرورة االلتزام مبا ورد بالالئحة التنفيذية للقانون وذل��ك فيما يتعلق 
باالإف�س��اح ع��ن بياناته��ا املالي��ة املرحلي��ة املراجعة خالل خم�س��ة واأربعني يوما م��ن تاريخ انتهاء الف��رتة املعد عنها البي��ان بالن�س��بة للبيانات 
املالية املرحلية، ويوقف �س��هم ال�س��ركة املدرجة اإذا تاأخرت عن هذا املوعد بفرتة جتاوزت خم�س��ة ع�س��ر يومَا. ويجب على كل �س��ركة مدرجة 
اأن تف�س��ح ل��دى البور�س��ة ع��ن بياناته��ا املالي��ة ال�س��نوية املدقق��ة خالل ت�س��عني يوم��ا من تاري��خ انتهاء ال�س��نة املالية، ويوقف �س��هم ال�س��ركة 
املدرج��ة اإذا خالف��ت ذل��ك. واأن تلت��زم ال�س��ركات املدرجة- ع��دا البنوك- بتق��دمي بياناتها املالية امل�س��ار اإليه��ا خالل ذات املواعي��د للهيئة، 
وي�س��األ جمل���س اإدارة ال�س��ركة عن خمالفة هذه املادة. وي�س��األ جمل���س اإدارة ال�س��ركة املدرجة يف البور�سة اإذا مل تقم بعقد جمعيتها العامة 
العادي��ة ال�س��نوية التالي��ة النته��اء ال�س��نة املالية خالل �س��هرين من تاريخ اإف�ساحها عن بياناتها املالية ال�س��نوية املدققة، وت�س��تثنى ال�س��ركات 
غ��ري الكويتي��ة املدرج��ة يف البور�س��ة من حكم هذه امل��ادة، وينطبق عليها النظ��م املعمول بها يف البور�س��ة املدرجة بها بالدولة املوؤ�س�س��ة فيها 
تل��ك ال�س��ركات. ودع��ت الهيئ��ة كافة �سناديق اال�س��تثمار اإىل �سرورة االلتزام بالتعميم رقم )6( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تق��دمي التقارير املالية 
ب�س��كل �س��هري اىل هيئة اأ�س��واق املال ومبوعد اأق�ساه 10 اأيام عمل بعد انتهاء الفرتة املالية. كما دعت الهيئة كافة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم 
فيما عدا �سناديق اال�س��تثمار ب�سرورة االلتزام بالتعميم رقم )5( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تقدمي التقارير املالية ب�س��كل �س��هري اىل هيئة اأ�س��واق 
امل��ال ومبوع��د اأق�س��اه 10 اأي��ام عم��ل بع��د انتهاء الف��رتة املالي��ة. وقامت الهيئ��ة كذلك باإع��الن تذك��ريي لكافة ال�س��ركات املخاطب��ة باأحكام 

الكتاب اخلام���س ع�س��ر )حوكمة ال�س��ركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 .

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية امل�سرية، فقد اأ�سدرت الكتاب الدوري رقم )3( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن احلد االأدنى ملبل��غ التاأمني لتعامل 
�س��ركات ال�سم�س��رة يف االأوراق املالية يف ذات اجلل�س��ة على اأن يكون احلد االأدنى الواجب اإيداعه حتت ح�س��اب ت�س��وية التعامالت وفقًا الآلية 
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التعام��ل عل��ى االأ�س��هم يف ذات اجلل�س��ة �س��واء كان التعامل على االأوراق املالية املقي��دة باجلنيه امل�سري اأو بالعمل��ة االأجنبية اأو باالثنني معًا، 
ه��و مبل��غ ملي��ون جني��ه اأو ما يعادلها بالنقد االأجنبي، ومبا ال يقل عن )25%( من متو�س��ط قيمة تعامالت ال�س��ركة وفقًا لالآلية امل�س��ار اإليها، 
ووفق��ا للعمل��ة املقي��د بها الورقة املالية. ووافق جمل���س اإدارة الهيئة على الرتخي�س ل�سناديق ا�س��تثمار متخ�س�سة يف ن�س��اط التمويل متناهي 
ال�سغ��ر، بحي��ث تت��ويل هذه ال�سناديق �س��راء حماف��ظ التمويل متناهي ال�سغر من ال�س��ركات واجلهات املرخ�س لها مبزاولة ن�س��اط التمويل 
متناه��ي ال�سغ��ر، مب��ا يوف��ر التموي��ل له��ذه اجله��ات الإع��ادة ا�س��تثماره مرة اأخري يف من��ح التموي��ل للراغب��ني يف احل�سول علي��ه من االأفراد 
واملن�س��اآت متناه��ي ال�سغ��ر. كم��ا اأ�س��در جمل���س اإدارة الهيئ��ة الق��رار رق��م )150( ل�س��نة 2018 بتخفي�س مقاب��ل اخلدمات على ال�س��ركات 
املقي��دة بالبور�س��ة امل�سري��ة وبور�س��ة الني��ل، حي��ث قرر تعدي��ل القرار رق��م )51( وال�سادر فى عام 2005 ب�س��اأن حتدي��د مقابل اخلدمات 
الت��ى يت��م حت�سيله��ا م��ن ال�س��ركات املقي��د اأ�س��همها بج��داول بور�س��ة االأوراق املالي��ة ليرتت��ب على ذل��ك تخفي�س مقاب��ل اخلدمات ال�س��نوى 

لل�س��ركات املقي��دة بن�س��بة 50% لت�سب��ح ن�سف يف االلف من راأ���س امل��ال امل�سدر بدال من واحد يف االألف.

ثالثًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات االوراق املالي��ة العربي��ة باتخاذ عدد من ق��رارات االإنفاذ خالل عام 2018، حيث  قامت هيئ��ة االأوراق املالية االأردنية باتخاذ 
اإج��راءات وعقوب��ات بح��ق 26 جه��ة خالفت ما جمموعه 13 مادة من اأحكام قانون هيئة االأوراق املالية رقم 18 ل�س��نة 2017 وم��ن التعليمات 
ال�سادرة مبقت�ساه حيث تراوحت االإجراءات بني فر�س غرامة اأو توجيه تنبيه. واأكدت الهيئة اأن الهدف من هذه املخالفات هو تفعيل الدور 
الرقاب��ي والتنظيم��ي للهيئ��ة عل��ى التعامالت والتداوالت يف ال�س��وق املايل واجلهات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة حتقيقًا لالأهداف اال�س��رتاتيجية 
للهيئ��ة واملتمثل��ة بحماي��ة امل�س��تثمرين يف االأوراق املالي��ة وحماي��ة ال�س��وق امل��ايل م��ن املخاطر التي ق��د يتعر�س له��ا وتنظيم ومراقب��ة وتطوير 
�س��وق راأ���س امل��ال الوطن��ي يف كاف��ة املجاالت املرتبط��ة ب��االأوراق املالية مبا يع��زز الثق��ة باالقت�ساد الوطن��ي وت�س��جيع اال�س��تثمار. كما اأ�سدر 
جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة االأوراق املالي��ة قراره بتعديل اأحكام املادة رقم )8/ح�( من تعليمات اإف�ساح ال�س��ركات امل�سدرة واملعايري املحا�س��بية 
ومعاي��ري التدقي��ق ل�س��نة 2004. وخاطب��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وزارة الداخلي��ة ووزارة ال�س��ياحة واالآث��ار وهيئ��ة االإع��الم املرئ��ي وامل�س��موع 
به��دف اإبالغه��ا وخماطب��ة جميع اجله��ات اخلا�سعة لرقابتهم م��ن فنادق واأماكن عامة ومواق��ع الكرتونية وموؤ�س�س��ات اإنتاج ودعاية واإعالن 
وم��ا اإىل ذل��ك اإىل التع��اون م��ع الهيئة واتخاذ ما يلزم حل�سر عق��د الفعاليات واالإعالنات الرتويجية واإنتاجها وبثه��ا وتوزيعها وعر�سها حول 

التعام��ل بالبور�س��ات االأجنبية بال�س��ركات املرخ�سة من قب��ل الهيئة فقط.

اأم��ا يف ال�س��عودية، اأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالية  اأنه يف اإطار التن�س��يق امل�س��رتك بينها وبني موؤ�س�س��ة النقد العربي ال�س��عودي  وبحكم اإ�س��راف 
املوؤ�س�س��ة عل��ى جوان��ب تنظيمي��ة لع��دد م��ن ال�س��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق، فق��د ورد للهيئة بالغ م��ن املوؤ�س�س��ة يت�سم��ن اال�س��تباه بقيام عدد 
م��ن االأ�س��خا�س بالت��داول بن��اًء على معلوم��اٍت داخلية.  وعليه، ا�س��تكملت الهيئة االإجراءات الالزمة يف �س��اأن اال�س��تباه امل�س��ار اإليه، واأحالت 
امل�س��تبه به��م اإىل النياب��ة العام��ة بحكم االخت�سا�س، لال�س��تباه يف قيامهم بالتداول بناًء على معلومات داخلية على اأ�س��هم عدد من �س��ركات 

قط��اع التاأم��ني التي ت�س��رف عليها املوؤ�س�س��ة وذلك خالل الفرتة من 2015/1/5 اإىل 2017/1/18.

ويف �س��لطنة عم��ان، اأعلن��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ع��ن اإيقاف مكت��ب لتدقيق احل�س��ابات عن تدقي��ق ال�س��ركات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة 
مل��دة ع��ام، وذل��ك ملخالفت��ه اأح��كام املادت��ني )112و113( من قان��ون ال�س��ركات التجارية، واأح��كام املادة )5( من قانون �س��وق راأ���س املال، 
واأح��كام امل��ادة )282( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة لقانون �س��وق راأ���س املال. وج��اء هذا الق��رار بعد عملي��ات التحق��ق والتاأكد من قي��ام املكتب 
بقب��ول ممار�س��ات حما�س��بية قام��ت به��ا بع���س ال�س��ركات املدرجة ب�س��وق م�س��قط ل��الأوراق، وهي ممار�س��ات ال تتوافق م��ع معايري املحا�س��بة 
الدولي��ة مم��ا نت��ج عن��ه اأثر �س��لبي على بع�س االأط��راف املتعاملة باالأوراق املالية. ويت�سم��ن القرار اإيقاف املكتب م��ن التعاقدات اجلديدة مع 
ال�س��ركات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال منذ تاأري��خ �سدوره وحتى عام كامل، فيم��ا اأتيح للمكتب اال�س��تمرار يف القيام مبهامه 
حل��ني انعق��اد اجلمعي��ة العام��ة العادي��ة ال�س��نوية بالن�س��بة لل�س��ركات املتعاق��د معه��ا قب��ل هذا الق��رار. وجتدر االإ�س��ارة اىل اأن مكت��ب تدقيق 
احل�س��ابات قد تظلم اإىل الهيئة العامة ل�س��وق املال من القرار التاأديبي وذلك ا�س��تنادا اإىل اأحكام املادة )61( من قانون �س��وق راأ���س املال.

اأم��ا يف قط��ر، فتخت���س جلنة املحا�س��بة بهيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة بالنظر فيما يحيله اإليها الرئي���س التنفيذي اأو م��ن ينيبه لذلك من وقائع 
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خا�س��ة باملحا�س��بة ع��ن املخالفات وال�س��كاوى، وتخت���س كذلك بالبت يف ال�س��كاوى والتظلمات من قرارات اخلا�سع��ني لرقابة الهيئة. وخالل 
�س��نة 2018، اأحي��ل اإىل  اللجن��ة )11( خمالف��ة. وتخت�س جلنة التحقي��ق بالهيئة باإجراء التحقيق��ات فيما يحيله اإليها الرئي���س التنفيذي من 
خمالف��ات اأو �س��كاوى اأو اي��ه اأم��ور اأخرى يكلفه��ا بها. وقد بلغ ع��دد التحقيقات التي اأجرتها جلن��ة التحقيق خالل ال�س��نة )15( حتقيقا. كما 
تخت���س جلن��ة التظلم��ات بالهيئ��ة بالبت يف القرارات اجلزائية التي ت�سدره��ا الهيئة. وقد بلغ اإجمايل عدد التظلم��ات وطلبات وقف التنفيذ 

الت��ي نظرتها جلن��ة التظلمات ومت الف�س��ل فيها )14( حالة.

وقام��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة يف م�س��ر بتفعي��ل اأح��كام املادة ال�ساد�س��ة من قانون �س��وق راأ���س املال ب�س��اأن مواف��اة الهيئ��ة بالقوائم 
املالي��ة ال�س��نوية لل�س��ركة قب��ل موع��د انعق��اد اجلمعية العامة العادية ب�س��هر، وانطالقا مما �س��بق فاإنه يتع��ني �سرورة مواف��اة الهيئة بالقوائم 
املالي��ة ال�س��نوية لل�س��ركة مرفق��ًا ب��ه تقري��ر مراقب احل�س��ابات وذل��ك قبل موع��د انعقاد اجلمعي��ة العام��ة العادية ب�س��هر، وفقًا مل��ا تق�سي به 

املادة ال�ساد�س��ة من قانون �س��وق راأ���س املال وكذا قرار جمل���س اإدارة الهيئة امل�س��ار اإليه.

رابعًا: التعليم والتوعية
�س��هد عام 2018 ن�س��اطا ملحوظا من قبل هيئات الرقابة العربية يف جمال التعليم والتوعية، فقد نظمت هيئة االأوراق املالية االأردنية ور�س��ة 
عم��ل متخ�س�س��ة بالتع��اون م��ع مرك��ز ع��ادات العق��ل لال�ست�س��ارات التعليمية والتدري��ب، حتت عن��وان ” اأ�س���س وتطبيقات حوكمة ال�س��ركات 
و�سيا�س��ات واإج��راءات اإدارة التدقي��ق الداخلي” مب�س��اركة نخبة وا�س��عة من اخل��رباء واملتخ�س�سني يف جمال احلوكمة، وح�س��ور العديد من 
ممثل��ي ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة و�س��ركات التدقي��ق الداخلي، والعاملني يف اجلهات ذات العالقة بحوكمة ال�س��ركات. وح��ذرت الهيئة من 
وج��ود اأ�س��خا�س اأو جه��ات غ��ري مرخ�سة يعمدون اإىل القيام مبمار�س��ات ق��د تنطوي على اخل��داع والت�سليل لتحقيق اأرب��اح كبرية عرب اإيهام 
املواطن��ني الإي��داع مبال��غ مالية لديهم بق�سد ت�س��غيلها يف تعامالت اأو م�ساربات يف االأ�س��واق املالي��ة العاملية. ودعت اإىل �سرورة حتري الدقة 
واأخذ احليطة واحلذر عند اال�س��تثمار يف هذه االأ�س��واق يف االأ�سا���س اأو من الوقوع �سحية لالأوهام من غري املرخ�سني. كما دعت اإىل زيارة 
املوق��ع االإلك��رتوين ملعرف��ة ال�س��ركة املرخ�س��ة. كما نظمت هيئ��ة االأوراق املالية اأعم��ال الربنامج التدريب��ي حول التحكيم وح��ل املنازعات يف 
اأ�س��واق امل��ال بالتع��اون م��ع احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة ملدة يوم��ني مب�س��اركة نخبة م��ن ممثلي وخ��رباء يف هيئ��ات االأوراق املالية 
العربي��ة ومتخ�س�س��ني يف ع��دد من البنوك و�س��ركات اخلدمات املالية العاملة يف اأ�س��واق املال العربي��ة، وبح�سور االأمني العام الحتاد هيئات 

االأوراق املالية العربي��ة جليل طريف.

اأم��ا يف االإم��ارات، فقد نظمت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع بالتعاون مع املنظمة الدولي��ة لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( واللجنة االإقليمية 
الأفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC برناجم��ًا تدريبي��ًا �س��ارك فيه عدد كبري م��ن موظفي هيئة االأوراق املالية وال�س��لع وممثل��ني عن هيئات 
رقابي��ة اأخ��رى م��ن بينه��ا: البنك املركزي االإيرلندي والهيئ��ة الرقابية باململكة املتحدة وهيئة االأ�س��واق املالية الفرن�س��ية، كما ح�سره ممثلون 
ع��ن الهيئ��ة الرقابي��ة بهوجن كوجن. ا�س��تمر الربنامج م��دة ثالثة اأيام مت خاللها تناول خمتل��ف املو�سوعات ذات ال�سلة ب�سناديق اال�س��تثمار. 
وق��د ا�س��تهدف الربنام��ج االإقليم��ي الوق��وف عل��ى اآلي��ات الرقاب��ة عل��ى �سنادي��ق اال�س��تثمار وتب��ادل اخلربات فيم��ا يتعل��ق باال�س��رتاتيجيات 
واالأدوات ذات العالق��ة وممار�س��ات اجله��ات املعني��ة يف ال��دول امل�س��اركة. وعق��دت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع بالتع��اون مع احت��اد هيئات 
االأوراق املالي��ة العربي��ة موؤمتره��ا ال�س��نوي حت��ت عنوان "تعزيز اال�س��تثمار االأجنبي يف االأ�س��واق املالي��ة"، وذلك مب�س��اركة نخبة من اخلرباء 
واملتخ�س�س��ني والباحث��ني يف جم��االت اوراق املالي��ة واال�س��تثمار والو�س��اطة املالية وهيئ��ات الرقابة املالية من نح��و 40 دولة من دول العامل، 
ويح�س��ره جمموع��ة من كبار امل�س��ئولني بدولة االإمارات والعامل العربي واأوروبا يف جماالت االأ�س��واق املالية والتموي��ل واملالية واالقت�ساد. كما 
نظم��ت هيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع ور�س��ة عمل بعنوان " نظ��ام املالءة املالية "، حيث ا�س��تهدفت الور�س��ة تو�سيح اآلية اإع��داد تقرير املالءة 
املالي��ة ل�س��ركات و�س��اطة ال�س��لع وعق��ود ال�س��لع وكيفي��ة مواف��اة الهيئة به��ذه التقاري��ر. ونظمت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع عدة ور���س عمل 
ملمثلي �س��ركات الو�س��اطة بالدولة تناولت خاللها االأدوات واالأ�س��اليب الكفيلة بتطبيق املفهوم اجلديد ل�س��ركات الو�س��اطة مبا يرتقي بدورها 
ومهامه��ا لتتح��ول اإىل منوذج �س��ركات خدمات مالي��ة متكاملة، خ�سو�سًا م��ع بدء تطبيق منهجي��ة متكاملة لالرتقاء باالأ�س��واق املالية بالدولة 
اإىل اأ�س��واق متقدم��ة وفق��ا ال�س��رتاتيجية حكومة دولة االإمارات 2021 التي ت�س��تهدف التاأ�سي���س لبيئة مناف�س��ة بني �س��ركات اخلدمات املالية 
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ل�سم��ان حتقي��ق اأعل��ى معاي��ري التميز مبا يتيح للم�س��تثمرين اختيار مزود اخلدمات املالية االأك��رث متيزًا والتزامًا واالأقدر على تقدمي خدمات 
راقي��ة تتمي��ز بال�س��فافية والنزاه��ة، وي�س��هم يف الو�س��ول اإىل م�س��تويات قيا�س��ية م��ن الن�س��ج املوؤ�س�س��ي ل�س��ركات اخلدم��ات املالي��ة لتناف���س 
مثيلته��ا يف االأ�س��واق املتقدم��ة، وتنوي��ع م�س��ادر الدخ��ل وع��دم االعتم��اد عل��ى اإي��رادات التداول كم�س��در وحي��د وتنوي��ع املخاطر الت�س��غيلية 

والتطاب��ق م��ع متطلب��ات احلوكمة واملخاط��ر النظامية والإف�ساح خا�س��ة فيما يتعلق بغ�س��يل االأموال ومتويل االرهاب. 

ويف اجلزائ��ر، نظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبتها ور�س��ة عمل ح��ول االمتثال، وتهدف هذه الور�س��ة اإىل امل�س��اهمة يف تعزيز 
مه��ارات املهني��ني يف املجال يف مكافحة غ�س��ل االأموال و متويل االرهاب و الف�س��اد. متحورت الور�س��ة حول ث��الث موا�سيع و هي دور و حماور 
عم��ل خلي��ة معاجل��ة اال�س��تعالم املايل، ودور  حم��اور عمل الهيئة الوطني��ة للوقاية من الف�س��اد و مكافحته، واخلط��وط التوجيهية حول تدابري 
العناي��ة اجت��اه الزبائ��ن يف اط��ار الوقاي��ة م��ن تبيي���س االأموال ومتوي��ل االره��اب ومكافحتهما. كم��ا اأطلق��ت جلنة تنظي��م عملي��ات البور�سة 
ومراقبته��ا بالتع��اون م��ع معه��د التكوي��ن امل�سريف  IFB ال��دورة ال�ساد�س��ة للتكوين اخلا���س بتاأهيل مهنيو ال�س��وق املالي��ة. ومتتد هذه الدورة 
32 يوم��ا عل��ى م��دى خم�س��ة اأ�س��هر بالتن��اوب. توؤه��ل من ط��رف اللجنة و تن�س��ط من ط��رف خرباء حملي��ني واأجانب حيث ت�س��مح للمر�س��حني 

الناجحني من  ممار�س��ة ن�س��اط منظم لل�س��وق املالية.

ويف تون���س، وا�سل��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة التون�س��ية ا�س��تقبال وف��ود م��ن املرتب�سني يف جم��االت خمتلف��ة وا�س��تعرا�س مهام الهيئ��ة والقوانني 
والرتاتي��ب املنظم��ة لل�س��وق املالي��ة اإ�ساف��ة اإىل م�س��اركة اإط��ارات الهيئ��ة يف جمل��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة عل��ى غ��رار "املعاي��ري املحا�س��بية 
الدولي��ة" و"امللتق��ى االفريق��ي حول الكتل املت�سل�س��لة  Blockchain" و "واجبات االإعالم واالإف�ساح غري املالي��ة املت�سلة بامل�س��وؤولية املجتمعية 

للموؤ�س�س��ات" و "اال�س��تثمار يف راأ���س املال ومتويل التجديد".

اأم��ا يف ال�س��عودية، اأقام��ت هيئة ال�س��وق املالي��ة بالتعاون مع الهيئ��ة ال�س��عودية للمقيمني املعتمدين ور�س��ة عمل ملدراء ال�سناديق اال�س��تثمارية 
حت��ت عن��وان: الق��راءة املهني��ة لتقاري��ر التقيي��م العق��اري. حي��ث مت خ��الل الور�س��ة ا�س��تعرا�س ال�سواب��ط اخلا�سة بتقيي��م اأ�س��ول �سناديق 
اال�س��تثمار العقاري��ة. كم��ا قدمت الهيئ��ة ال�س��عودية للمقيمني املعتمدين عر���س اأو�سحت فيه معاي��ري التقييم الدويل، وا�س��تعر�ست حمتويات 
تقري��ر التقيي��م بح�س��ب املعاي��ري الدولي��ة باالإ�سافة اإىل طريقة قراءة تقري��ر التقييم يف �سوء معاي��ري التقييم الدولية.  وحذرت هيئة ال�س��وق 
املالي��ة م��ن اال�س��تثمار وامل�ساربة وامل�س��اركة يف الطروح��ات االأولية للعم��الت الرقمية ينطوي على خماط��ر عالية، من بينها خماطر خ�س��ارة 
راأ���س امل��ال وخماط��ر االحتيال، وخماطر �س��وقية مرتبط��ة بالتذبذب العايل يف اأ�س��عار العم��الت الرقمي��ة، وال�سبابية حول طريق��ه تقييمها، 

ف�س��اًل ع��ن �سعوب��ة حماية امل�س��تثمرين لكونها خارج نطاق الرقاب��ة داخل اململكة العربية ال�س��عودية.

عق��دت هيئ��ة االأوراق واالأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية بالتعاون 
م��ع �س��ركة ح�سري��ة وم�س��اركوه اإرن�س��ت ويونغ ور�س��ة عمل 
 IFRS بعن��وان )املعي��ار ال��دويل الإع��داد التقاري��ر املالي��ة
15 "االإي��رادات م��ن العق��ود م��ع الزبائ��ن"(. وتاأت��ي ه��ذه 

بداأته��ا  الت��ي  الور�س��ات  م��ن  �سل�س��لة  �س��ياق  يف  الور�س��ة 
واملهتم��ني  ال�س��ركاء  م��ع  بالتع��اون  به��ا  و�سن�س��تمر  الهيئ��ة 
القطاع��ات  م��ن  ع��دد  بح�س��ور  ومت��ت  واملخت�س��ني. 
االقت�سادي��ة وجمموع��ة م��ن املحا�س��بني القانوني��ني وم��ن 
ال�سل��ة  ذوي  احلكومي��ة  واجله��ات  ال�س��ركات  موظف��ي 

بالقطاع املحا�س��بي واملايل والرقابي.

كما �س��اركت الهيئة يف تنظيم ندوة بعنوان »اال�س��تثمار باالأوراق املالية كم�سدر دخل جديد«. وقد حتدث عدد من امل�س��اركني يف الندوة عن اأهمية 
التعريف بالكثري من املفاهيم املتعلقة باال�ستثمار باالأ�سهم وتقدمي اجلهات ذات ال�سلة تف�سيالت حقيقية وا�سحة عنها، واأنه ينبغي اإتاحة الفر�سة 

ل�سرائح عري�سة من املواطنني للم�ساركة باال�ستثمار يف �سوق االأوراق واتخاذ كل ما يلزم الإزالة اأي تخوف لديهم من امل�ساركة يف اال�ستثمار.
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ويف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال ب�س��لطنة عم��ان، 
فقد نظمت ور�س��ة عم��ل حول اأهمية االف�ساح يف 
اأ�س��واق املال، وتهدف الور�سة اإىل تعزيز م�ستوى 
االأ�س��واق  يف  االإف�س��اح  جم��ال  يف  ال�س��فافية 
املالي��ة، وتنمية الوعي ل��دى املعنيني من اجلهات 
امل�س��درة لالأوراق املالية حول االإجراءات املتبعة 
يف االإف�س��اح ع��ن البيان��ات الدوري��ة واملعلومات 
املالي��ة مب�س��اركة نخب��ة  االأ�س��واق  اجلوهري��ة يف 
م��ن املتحدث��ني املخت�س��ني واخل��رباء م��ن داخل 
وخ��ارج ال�س��لطنة. ودع��ت الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق 
امل��ال اإىل �س��رورة اأخ��ذ احليط��ة واحلذر وعدم االجنراف يف التعامل مع �س��ركات تدعي اأنها متار���س اأن�س��طة ا�س��تثمارية يف جتارة العمالت 
واالأوراق املالي��ة وغريه��ا م��ن املج��االت اال�س��تثمارية، وذل��ك بن��اًء على معلوم��ات تلقته��ا الهيئة م��ن املنظم��ة الدولي��ة للهيئات امل�س��رفة على 
االأوراق املالي��ة )IOSCO(، علم��ا ب��اأن املنظم��ة تتلق��ى حتذي��رات من اأع�سائها عن �س��ركات مل يت��م الت�سريح له��ا بتقدمي خدمات يف جمال 
اال�س��تثمار، ول�س��المة التعام��الت املالي��ة يف ال�س��لطنة و�سم��ان توفري بيئ��ة ا�س��تثمارية اآمنة وجب اإ�سدار ه��ذا التنبيه. ونظم��ت الهيئة العامة 
ل�س��وق امل��ال يف �س��لطنة عم��ان بالتع��اون م��ع كلي��ة الدرا�س��ات امل�سرفي��ة واملالي��ة ور�س��ة عم��ل ح��ول �س��وق راأ���س امل��ال  واأهميت��ه االقت�سادية 
وذل��ك مب�س��اركة وا�س��عة م��ن ط��الب وطالبات اأق�س��ام املحا�س��بة والعل��وم التجاري��ة واالقت�سادي��ة بالكلي��ات واجلامعات اخلا�س��ة القائمة يف 
خمتل��ف حمافظ��ات ال�س��لطنة، وذل��ك بغية تعريفهم باأهمية �س��وق راأ���س املال والتاأم��ني وطبيعة الدور الذي يلعبه ه��ذا القطاع يف دعم حركة 
التنمي��ة االقت�سادي��ة يف الب��الد. وعق��دت الهيئة العامة ل�س��وق املال الربنامج التدريبي حول الرقابة والتفتي���س يف اأ�س��واق امل��ال بالتعاون مع 
احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة، ومب�س��اركة ممثلني عن عدد م��ن الهيئات االأع�س��اء باحتاد هيئ��ات االأوراق املالية العربي��ة وهي هيئة 
االأ�س��واق املالي��ة اللبناني��ة وهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع باالإمارات العربي��ة املتحدة، وهيئة االأوراق املالية العراقية، وهيئة �س��وق راأ���س املال 
الفل�س��طينية، و�س��وق م�س��قط لالأوراق املالية، و�س��ركة م�س��قط للمقا�سة واالإيداع وعدد من �سركات الو�س��اطة. كما قامت الهيئة العامة ل�سوق 
امل��ال، بالتع��اون م��ع جامعة ال�س��لطان قابو���س املتمثلة بكلي��ة االقت�ساد والعلوم ال�سيا�س��ية ، بابتعاث عدد من ط��الب اجلامعة لهيئات االأوراق 
املالي��ة يف ال��دول العربي��ة واالآ�س��يوية وذلك الإمت��ام مقرر التدري��ب العملي املعتمد لط��الب الكلية، وياأتي ه��ذا التعاون بهدف تو�س��يع مدارك 

املتدرب��ني بطبيع��ة عمل اأ�س��واق االأوراق املالية واآلي��ات تنظيمها مبا ي�س��هم يف تهيئتهم ل�س��وق العمل.

ويف فل�س��طني، عق��دت هيئ��ة �س��وق راأ���س امل��ال لق��اء متخ�س�سًا بعن��وان "قط��اع االأوراق املالي��ة الفل�س��طيني، الفر���س والتحدي��ات"، بح�سور 
ال�س��ركاء ذوي العالق��ة م��ن �س��ركات الو�س��اطة والبور�س��ة وجمموع��ة م��ن ال�س��ركات املدرج��ة والبن��وك اإ�ساف��ة اىل العدي��د من املوؤ�س�س��ات 
والهيئ��ات ال�س��ريكة.  ومت خ��الل الق��اء عر���س اأه��م الفر���س والتحدي��ات الت��ي تواجه قط��اع االأوراق املالي��ة الفل�س��طيني، واأهمي��ة االن�سمام 
اىل املوؤ�س��رات املالي��ة العاملي��ة وان�س��اء وتاأ�سي���س �سناديق اال�س��تثمار يف فل�س��طني واأهمية توفري اأدوات مالي��ة مثل ال�سكوك وال�س��ندات واآلية 

اإدراجه��ا والتعام��ل معه��ا يف البور�س��ة، كم��ا ناق���س اللق��اء اأهمي��ة 
دور البن��وك يف من��ح قرو���س اال�س��تثمار يف البور�س��ة ومدى جناح 
و فاعلية التمويل على الهام���س، ودور �س��ركات الو�س��اطة و�سركات 

احلف��ظ االأمني يف جذب اال�س��تثمارات االأجنبية.

اأم��ا يف قط��ر، اأقام��ت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة جمموع��ة م��ن 
الفعالي��ات واالأن�س��طة التوعوي��ة يف جم��ال �س��وق راأ���س امل��ال وذلك 
�سم��ن فعالي��ات اأ�س��بوع امل��ال العاملي. حي��ث تنوعت تلك االأن�س��طة 
م��ا ب��ني م�س��ابقات واأن�س��طة ثقافي��ة وحما�س��رات توعوي��ة تخللته��ا 
املالي��ة  التعام��الت  قواع��د  حتوي��ل  اإىل  ته��دف  واأف��كار  نقا�س��ات 
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ال�سحيح��ة وال�س��لوكيات االإيجابي��ة يف الثقاف��ة املالي��ة اإىل م��واد تفاعلي��ة م��ع الفئ��ات امل�س��تهدفة م��ن اأج��ل �سناع��ة جي��ل واٍع مالي��ًا وتهيئت��ه 
للتفاع��ل االإيجاب��ي م��ع املجتم��ع فيم��ا يخ���س التعامالت املالية، اإ�سافة اإىل غر���س القيم واالأخ��الق لديهم يف كل ما يتعل��ق باالأموال وحقوقها 

وواجباتها.

و�س��اركت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة يف الن��دوة الت��ي اأقامته��ا جمعي��ة املحلل��ني املالي��ني - الدوح��ة بالتع��اون معه��ا، ح��ول " اأولوي��ة حماي��ة 
امل�س��تثمرين". ومت ا�س��ت�سافة طي��ف وا�س��ع م��ن امل�س��اركني الرئي�س��يني يف ال�س��وق حملي��ا ودولي��ا وم��ن االأط��راف اخلا�سع��ة لرقابة واإ�س��راف 
الهيئة. وتناولت الندوة كيفية تعزيز خدمة حقوق امل�س��تثمرين من اأجل امل�س��اهمة يف تطوير االأ�س��واق املالية يف دولة قطر.  كما عقدت هيئة 
قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة وبالتعاون م��ع احتاد هيئات االأوراق املالية العربي��ة الربنامج التدريبي حول "املخاطر يف اخلدمات املالية". مب�س��اركة 
71 ممث��ال ع��ن 21 جه��ة يف الدول��ة من خمتلف املوؤ�س�س��ات املالي��ة باالإ�سافة اإىل ممثلني م��ن جهات خارجية. وه��دف الربنامج اإىل التعريف 

باملخاط��ر الت��ي تواج��ه اأ�س��واق راأ���س امل��ال مب��ا فيه��ا املخاط��ر الت�س��غيلية وخماط��ر اال�س��تثمار وال�س��يولة واملخاط��ر املوؤ�س�س��ية.  وقد ا�س��تمل 
الربنام��ج عل��ى ع��دة حماور رئي�س��ية، بداأت باملقدم��ة يف مبادئ اإدارة املخاط��ر والتنظيم الدويل للمخاطر ، و املخاطر الت�س��غيلية وقيا�س��ها. 
و�س��لطت ال�س��وء عل��ى خماط��ر االئتمان وال�س��وق واال�س��تثمار وال�س��يولة، باالإ�ساف��ة اإىل التعريف باحلوكم��ة والرقابة عل��ى املخاطر واإدارتها 
املوؤ�س�س��ية يف اجله��ات املالي��ة. ونظمت الهيئة املوؤمتر الثاين حلوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرج��ة وذلك بالتعاون مع مركز حوكمة ملناق�س��ة 
ممار�س��ات حوكم��ة ال�س��ركات عل��ى امل�س��تويني املحلي وال��دويل. وقد �ساح��ب املوؤمتر الذي عق��د مب�س��اركة متحدثني من منظم��ات وجامعات 
دولي��ة ع��ددا من ور���س العم��ل تتناول مه��ارات كتابة تقارير احلوكمة وور�س��ة حول جتزئة االأ�س��هم وور�س��ة ثالثة حول مكافحة غ�س��ل االأموال 

يف االأ�س��واق املالي��ة، وتقدم الور���س على اأيدي خ��رباء متخ�س�سون يف هذا املجال.

ويف الكوي��ت، اختتم��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال برناجٍمه��ا التدريبي التوع��وٍي املخ�س�س ملو�س��وع "تطوير البني��ة التحتية لنظام م��ا بعد التداول"، 
وق��د ا�س��تهدف الربنام��ج �س��رح املب��ادئ الرئي�س��ية لت�سميم الهي��كل النهائي امل�س��تهدف لكيان��ات البنية التحتية ل�س��وق امل��ال الكويتي اإ�سافة 
اإىل متطلب��ات الرتخي���س لتنفي��ذ املراحل النهائية مل�س��روع تطوير ال�س��وق. والذي ميثل اأحد االأركان الرئي�س��ية للم�س��روع وذل��ك بالتزامن مع 
ب��دء االإع��داد لتنفي��ذ املرحل��ة الثالثة من هذا امل�س��روع. ودعت هيئة اأ�س��واق املال كافة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم اإىل �سرورة عدم ا�س��تخدام 
ال�س��عار الر�س��مي للهيئ��ة يف اأي م��ن املواق��ع الر�س��مية لالأ�س��خا�س املرخ���س له��م اأو الو�س��ائل االإعالنية وباأي �س��ورة تذكر، وذلك �س��عيًا من 
هيئة اأ�س��واق املال على �سمان االلتزام بالقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية والئحته 
التنفيذي��ة وتعديالتهم��ا، والقوانني واللوائح ذات العالقة. كما دعت هيئة اأ�س��واق املال امل�س��تثمرين اإىل �سرورة توخي اأق�سى درجات احلذر 
 )Cryptocurrencies( ومنها اال�س��تثمار يف العمالت الرقمية وامل�س��فرة ،)Digital Assets( من اال�س��تثمار والتعامل يف االأ�سول الرقمية
اأو امل�س��اركة يف االإ�س��دارات االأولي��ة للعم��الت الرقمي��ة وامل�س��فرة )Initial Coin Offerings – ICO( وم��ا يرتب��ط به��ا م��ن تعامالت، حيث 
 Cryptocurrencies/Digital( تتمث��ل عملي��ة الط��رح االأويل للعمل��ة بجم��ع االأموال م��ن امل�س��تثمرين با�س��تخدام االأ�س��ول الرقمية/امل�س��فرة
Assets( ع��ن طري��ق اآلي��ة رقمية معينة، ويقوم امل�سدر باإ�سدار اأدوات رمزية رقمية tokens تتمثل يف ح�س�س م�س��اهمة اأو ح�س�س انتفاع 

يف ال�س��ركة اأو امل�س��روع، ويف ه��ذا ال�س��دد، ونظ��را النت�س��ار العرو�س الرتويجي��ة املختلف��ة لال�س��تثمار والتعامل يف االأ�س��ول الرقمية، حذرت 
الهيئ��ة امل�س��تثمرين م��ن املخاط��ر املرتبط��ة باال�س��تثمار يف ه��ذه املنتج��ات. وحذرت هيئة اأ�س��واق امل��ال املتعاملني يف االأوراق املالي��ة من قيام 

جهات اأو ا�س��خا�س مبزاولة ن�س��اط م�ست�س��ار ا�س��تثمار من دون احل�سول على ترخي�س للن�س��اط من الهيئة.

اأطلق��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة برنام��ج توع��وي مل��دراء اأنظم��ة اال�س��تثمار اجلماع��ي، وق��د متث��ل الربنام��ج يف ح�س��ور لق��اءات توعوية 
منف��ردة ل��كل �س��ركة على حدة، بهدف مناق�س��ة االأعمال القائمة و�س��بل تطويرها، ولالإجاب��ة على اأ�س��ئلتهم وا�ستف�س��اراتهم املرتبطة باأنظمة 
اال�س��تثمار اجلماع��ي. كم��ا ا�س��ت�سافت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف دول��ة الكويت اأعم��ال االجتم��اع ال�ساد���س لفريق عمل امل�س��وؤولني ع��ن التدريب 
باجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية، بح�سور وم�س��اركة االأمانة العامة وممثلني عن دول املجل���س، 
حيث تقدمت هيئة اأ�س��واق املال يف دولة الكويت يف اأبريل 2016، مببادرة مل�س��روع بناء وا�س��ت�سافة موقع الكرتوين يتم من خالله ا�س��تعرا�س 
الربام��ج التدريبي��ة وحمتوياته��ا، و اأي اأوراق عمل يتم اإعدادها ون�س��رها من اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول املجل���س. واختتمت هيئة 
اأ�س��واق امل��ال فعالي��ات برناجمها التوعوي ل�س��هر دي�س��مرب 2018 وف��ق االآلية املعتادة لتنفي��ذ براجمها التوعوية، وذل��ك من خالل اإقامة اآخر 
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ور�س��ها التوعوي��ة لع��ام 2018 والت��ي األقته��ا اإدارة تنظي��م االأ�س��واق مب�س��اركة ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة و�س��ركة بور�سة الكوي��ت، وتناولت 
مو�س��وع "الو�س��يط املرك��زي CCP كاأحد مكونات تطوير منظومة اأ�س��واق املال".

نظم��ت هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانب��ة اللق��اء ال��دويل االول ح��ول 
االأ�س��بوع العامل��ي للم�س��تثمر باال�س��رتاك م��ع معهد التموي��ل واحلكومة 
ESA، وناق���س املوؤمت��ر اأهمي��ة االدخ��ار   يف املعه��د الع��ايل لالأعم��ال 
اأ�س��هم  يف  اال�س��تثمار  طري��ق  ع��ن  منتج��ة  قطاع��ات  نح��و  والتوج��ه 
ال�س��ركات، ودور هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة يف خل��ق الثق��ة ب��ني امل�س��تثمر 
وال�س��ركات الت��ي ي�س��تثمر فيه��ا وتعزي��ز الثق��ة يف ت��داول االأ�س��هم يف 
ال�س��وق الثانوي��ة. كم��ا اأك��دت الهيئ��ة خ��الل املوؤمت��ر عل��ى جهوزيته��ا 
التطبيقي��ة  واالأنظم��ة  اأ�سدرته��ا  الت��ي  بالتعامي��م  م�س��تعينة  التام��ة 
الت��ي اأقرته��ا بالتعاون م��ع البنك الدويل الذي �س��اعد يف و�سع االأطر 

ملمار�س��ة اأف�سل تنظيم حلماية راأ���س املال و امل�س��تثمرين.

اأم��ا يف م�س��ر، اأطلق��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة مب��اردة للتوعي��ة باخلدم��ات املالية غ��ري امل�سرفي��ة عرب موقعه��ا االإلكرتوين وو�س��ائل 
االت�س��ال اجلماهريي��ة به��دف ن�س��ر الثقاف��ة املالي��ة ب��ني العدي��د م��ن فئ��ات املجتم��ع، وذل��ك يف اإط��ار اهتم��ام الهيئ��ة وحر�سها عل��ى توعية 
املواطن��ني باخلدم��ات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة . كم��ا نظ��م معه��د اخلدم��ات املالي��ة -التاب��ع للهيئة - ور�س��ة عم��ل متخ�س�س��ة لل�س��ادة ق�ساة 
جمل���س الدول��ة بعن��وان االط��ار القان��وين وامل�س��وؤولية اجلنائي��ة لالأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة ، وذل��ك بالتعاون م��ع م�س��روع تعزيز ريادة 
االعم��ال و تنمي��ة امل�س��روعات املم��ول م��ن الوكال��ة االمريكي��ة للتنمي��ة الدولية به��دف التعريف باالأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفي��ة التي تراقب 
عليه��ا الهيئ��ة ، وال��دور الرقاب��ي املن��وط للهيئة القيام ب��ه . وعقدت هيئة الرقاب��ة املالية بالتعاون م��ع جمعية املحا�س��بني واملراجعني امل�سرية 
�سل�س��لة ور���س العم��ل الت��ى بت��م اعدداه��ا وتنفيذه��ا بالتع��اون م��ع اجلمعي��ة ملالحق��ة التط��ورات الت��ي ت�س��هدها معاي��ري املحا�س��بة واملراجعة 
الدولية، وت�س��تهدف تلك الور���س توعية ال�س��ركات اخلا�سعة لرقابة الهيئة باملعيارين الدوليني اجلديدين فى املحا�س��بة IFRS رقمي 15-9. 
وعق��دت وح��دة التموي��ل متناهي ال�سغ��ر بهيئة الرقابة املالية ور�س��ة عمل تدريبية مبحافظ��ة االأق�سر للتعريف بالدليل االإر�س��ادي - اجلديد 
- ملراجع��ة ح�س��ابات اجله��ات املرخ���س لها مبزاولة ن�س��اط التمويل متناهي ال�سغر ) ال�س��ركات واجلمعيات واملوؤ�س�س��ات االأهلية ( – والذى 
اعدت��ه الهيئ��ة - اعم��اال الأح��كام املادة رقم )9( من قانون تنظيم التمويل متناهي ال�سغر رقم 141 ل�س��نة 2014 الإر�س��اد مراقبي ح�س��ابات 

ال�س��ركات واجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات االأهلي��ة املرخ�س لها باأداء ن�س��اط التمويل متناه��ي ال�سغر يف اداء مهامهم. 

ا�س��ت�سافت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة امل�سري��ة ور�س��ة عم��ل للت�س��اور وتبادل االأراء واالأف��كار واإب��داء املالحظات على م�س��روع االإطار الت�س��ريعى 
والتنظيمي الأدوات الدين ق�سرية االأجل يف �س��وق املال امل�سرى فى خطوة الإ�س��تحداث اأداة متويلية ق�سرية االأجل تتنا�س��ب مع طبيعة اأعمال 
ال�س��ركات التي تتميز بق�سر فرتة دورة راأ���س املال، حيث اأن املتاح حاليًا يف االأ�س��واق املالية امل�سرية من �س��ندات هي �س��ندات طويلة االأجل 
الت��ي متت��د لف��رتة 13 �س��هر فاأكرث مم��ا ميثل عائقًا اأم��ام تلك ال�س��ركات لتلبي��ة احتياجاته��ا التمويلية ق�س��رية االأجل. وعقدت الهيئة ور�س��ة 
عم��ل عل��ى م��دار يومني متتاليني ملمثلي ما يقرب من مائة �س��ركة مقيد له��ا اأورق مالية بالبور�سة امل�سرية ل�س��رح مفهوم الت�سويت الرتاكمي 
والتمثي��ل الن�س��بي لراأ���س املال يف جمل���س اإدارة تلك ال�س��ركات . وقام��ت الهيئة بعقد لق��اء تثقيفي عن االأدوات املالية غري امل�سرفية ب�س��اقية 
ال�س��اوى ت�سم��ن اإلق��اء ال�س��وء عل��ى نتائ��ج ما ن�س��هده م��ن توظي��ف للتطورات يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�س��االت لتحقيق �س��هولة 
وتي�س��ري الو�س��ول ملزي��د م��ن املنتجات واخلدمات املالية ب�س��قيها ) امل�سريف – وغري امل�سريف( ، وم��ا �ساحبها من زيادة املخاطر عند اتخاذ 
الق��رار امل��ايل- اال�س��تثماري – ال�سحي��ح. كم��ا نظم��ت الهيئ��ة حلقة نقا�س��ية بعنوان "دور الهيئ��ة العامة للرقابة املالية يف �س��المة وا�س��تقرار 
االأ�س��واق واالأدوات املالية غري امل�سرفية وتنظيمها وتنميتها"، بالتعاون مع جمل���س الدولة وم�س��روع ريادة االأعمال وتنمية امل�س��روعات املمول 

م��ن الوكال��ة االأمريكية للتنمية الدولية ومب�س��اركة وح�سور رئي���س جمل���س الدولة وجمموعة من نواب جمل���س الدولة وم�ست�س��اريه.
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نظمت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل ب�س��راكة مع االحتاد العام ملقاوالت املغرب، ندوة حول مو�سوع : "متويل ال�سركات النا�سئة واملقاوالت 
ال�سغ��رى واملتو�س��طة ع��رب �س��وق الر�س��اميل". وتندرج هذه الن��دوة يف اإطار االحتفال باالأ�س��بوع العاملي للم�س��تثمر و هو املوعد ال�س��نوي الذي 
اأ�سب��ح ي�س��كل منا�س��بة لتعبئ��ة الهيئ��ات املنظم��ة لالأ�س��واق املالية ع��رب العامل بهدف امل�س��اهمة يف مب��ادرات موجهة للعموم يف جم��ال التوعية 
املالي��ة. كم��ا اأ�س��درت الهيئة دلي��ال خا�سا باال�س��تثمار يف هيئات التوظيف اجلماعي للقي��م املنقولة )OPCVM( موجه للم�س��تثمرين ولعموم 
اجلمه��ور، حي��ث مت خ��الل اع��داد هذا الدلي��ل اعتماد مقارب��ة بيداغوجية ت�س��تهدف تب�س��يط ون�س��ر املعارف االأ�سا�س��ية يف جمال اال�س��تثمار 

امل��ايل م��ن خالل اإحدى االأدوات املالية التي تكت�س��ي اأهمي��ة خا�سة �سمن االأدوات املالية املتوفرة يف ال�س��وق.

خامسًا: التعاون الدولي
ا�س��تمرت هيئ��ات االأوراق املالي��ة االأع�س��اء باالحت��اد بتعزي��ز دوره��ا الفاع��ل عل��ى امل�س��توى ال��دويل، حي��ث اتخ��ذت خ��الل ع��ام 2018 عدة 
اإج��راءات به��ذا املج��ال، فف��ي االأردن، وقعت هيئة االأوراق املالي��ة مع نظريته��ا الفل�س��طينية مذكرة تفاهم ته��دف لو�سع اإطار عمل��ي لتعزيز 
التع��اون امل�س��رتك ورف��ع م�س��توى التن�س��يق ب��ني اجلانب��ني يف جمال تطوير وتنظيم اأ�س��واق راأ���س امل��ال يف كال البلدي��ن ال�س��قيقني. كما وقعت 
 The Chartered Institute  for Securities & (  هيئ��ة االأوراق املالي��ة اتفاقي��ة تفاه��م م��ع املعه��د الربيطاين لالأوراق املالية واال�س��تثمار

Investment CISI (  املتخ�س���س باإج��راء االختب��ارات التاأهيلي��ة ملزاول��ة املهن واخلدمات املالية، ومنح ال�س��هادات املهني��ة املتخ�س�سة.

اأم��ا يف االإم��ارات، وقع��ت هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع مذك��رة تفاهم مع مركز "دب��ي لالإح�ساء"، حي��ث تن�س املذكرة عل��ى تبادل اخلربات 
والدرا�س��ات والتع��اون يف جم��االت التبادل املعريف والعملي للمبادرات واخلربات واالن�س��طة الت��ي تعزز االيجابية والوالء الوظيفي وال�س��عادة 
يف بيئ��ة العم��ل الداخلي��ة، واإط��الق مب��ادرات م�س��رتكة �سم��ن جه��ود الربنام��ج الوطن��ي لل�س��عادة وااليجابية. واأبرم��ت هيئ��ة االأوراق املالية 
وال�س��لع وهيئ��ة التاأم��ني مذك��رة تفاه��م م��ن اأج��ل تعزي��ز التع��اون بينهم، وته��دف املذكرة اإىل تر�س��يخ اأ�س���س التع��اون املتبادل ب��ني الطرفني 
به��دف االرتق��اء مب�س��توى اخلدم��ات املالي��ة املقدمة بالدولة، وتطوير �س��وق راأ���س امل��ال الوطني وقط��اع التاأمني ف���ي دولة االإم��ارات العربية 
املتح��دة، ومبقت�س��ى املذك��رة املوقعة اتفق الطرفان على التعاون يف جماالت الت�س��ريع والرتخي�س والرقابة على �س��ركات التاأمني وال�س��ركات 
الت��ي متار���س اأح��د االأن�س��طة الت��ي تتطل��ب الرتخي�س م��ن الطرفني. وف��ازت الهيئ��ة للمرة االأوىل مبقع��د الع�سوي��ة يف جمل���س اإدارة املنظمة 
الدولي��ة ل��الأوراق املالية "اأيو�س��كو" للف��رتة من 2018�2020. وياأتي فوز الهيئة مبقع��د الع�سوية يف املنظمة- التي تعد اجله��ة املرجعية عامليًا 
املعني��ة بو�س��ع املعاي��ري القيا�س��ية لتنظيم االأوراق املالية على م�س��توى الع��امل- بعد اأن مت االإعالن من قبل املنظمة عن فوز الرئي���س التنفيذي 
لهيئ��ة االأوراق املالي��ة وال�س��لع باالنتخ��اب ملن�س��ب نائ��ب رئي���س جلن��ة االأ�س��واق النا�س��ئة والنامي��ة GEMC للف��رتة 2018-2020 يف منظمة 
"اأيو�س��كو". كما مت كذلك تعيني الرئي���س التنفيذي للهيئة ب�س��كل ر�س��مي رئي�س��ًا م�س��اركًا ملجموعة العمل املعنية بحوكمة ال�س��ركات يف منطقة 
ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا مبنظم��ة التعاون االقت�سادي والتنمية OECD. كما وقعت دائرتا "حماكم راأ���س اخليم��ة" و"النيابة العامة 
براأ���س اخليم��ة" مذكرت��ي تفاه��م م��ع "هيئ��ة االأوراق املالية وال�س��لع" و"�س��وق اأبوظب��ي لالأوراق املالي��ة"، ويه��دف توقيع االتفاقي��ة اإىل حتقيق 
الرب��ط االإلك��رتوين وتب��ادل البيان��ات واملعلوم��ات لتب�س��يط االإج��راءات بالعم��ل، وخدمة املتعامل��ني، كما ته��دف اإىل تعزيز التعاون امل�س��رتك 
يف كاف��ة املج��االت، وتب��ادل اخل��ربات واملعارف مب��ا يحقق الفائدة جلميع االأط��راف. ووقعت الهيئة عقدًا م��ع كلية االأفق اجلامعية بال�س��ارقة 
به��دف اإع��داد تطبي��ق ذك��ي لتنمي��ة الوعي اال�س��تثماري ل��دى امل�س��تثمرين واملتعاملني يف ال�س��وق املايل. ونظم��ت هيئة االأوراق املالية وال�س��لع 
املوؤمت��ر ال�س��نوي للمنظم��ة الدولي��ة لالإف�س��اح االإلكرتوين XBRL الذي اأقي��م حتت عنوان Data Amplified، وذلك مب�س��اركة عدد من كبار 
ال�س��خ�سيات يف جماالت اأ�س��واق املال والتكنولوجيا املالية واالإف�ساح االإلكرتوين والرقابة املالية باالإ�سافة اإىل جمع كبري من املتخ�س�سني.

ويف تون���س، ا�س��تقبلت الهيئ��ة خ��الل ع��ام 2018 وف��ود تابعة جله��ات اأجنبية نا�س��طة يف املج��ال املايل على غرار ا�س��تقبال وفد م��ن اجلامعة 
االفريقي��ة للخ��رباء املحا�س��بني PAFA مبق��ر هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ي��وم 27 نوفم��رب 2018 يف اإط��ار احت�س��ان الب��الد التون�س��ية الجتماع��ات 
اجلامع��ة املذك��ورة م��ن 26 اىل 30 نوفم��رب 2018 وا�س��تجابة لرغبة الوفود امل�س��اركة يف التعرف عل��ى بع�س اجلهات الر�س��مية ذات ال�سبغة 
املالي��ة واالقت�سادي��ة، وقام��ت الهيئ��ة خ��الل ه��ذه الزي��ارة بتق��دمي مهامه��ا و�سالحياته��ا وهيكلته��ا، كما تطرق��ت على وج��ه اخل�سو�س اإىل 

دوره��ا يف مراقبة ج��ودة املعلومة املالي��ة باعتبارها ركيزة اأ�سا�س��ية حلماية م�سالح امل�س��تثمرين.
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يف اجلزائ��ر، اأبرم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبتها اتفاقية تكوين مع مدر�س��ة الدرا�س��ات العليا التجاري��ة، حيث مت من خالل 
هذه االتفاقية حتديد ال�س��روط و االأحكام التي تلتزم بها مدر�س��ة الدرا�س��ات العليا للتجارة و�سمان تكوين ما�س��رت مهني تخ�س�س )هند�س��ة 

مالي��ة( ل�سال��ح اإطارات ال�س��ركات والعاملني ال�س��وق املايل بال�س��راكة مع جلن��ة تنظيم عمليات البور�س��ة و مراقبتها.

ويف عم��ان، وقع��ت جامع��ة ال�س��لطان قابو���س اأم���س ر�س��الة تفاهم م��ع الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال ب�س��اأن تبادل اخل��ربات العلمي��ة والعملية يف 
جم��ال اجل��ودة واالعتم��اد االأكادمي��ي والبحث العلم��ي بكلية االقت�س��اد والعلوم ال�سيا�س��ية.  ووقعت الهيئة العامة ل�س��وق امل��ال مذكرة تفاهم 
م��ع جلن��ة البور�س��ات واالأوراق املالي��ة مبملك��ة تايلن��د، يف جم��ايل تب��ادل املعلوم��ات والتع��اون امل�س��رتك. وكان ذل��ك عل��ى هام���س االجتم��اع 
ال�س��نوي الثال��ث واالأربع��ون للمنظم��ة الدولي��ة لهيئات الرقابة على اأ�س��واق راأ���س املال )IOSCO( والذي ا�س��ت�سافه البن��ك املركزي املجري 
 )Sustainable Square( يف العا�سمة بوداب�س��ت.  ووقع مركز ُعمان للحوكمة واال�س��تدامة على مذكرة تفاهم مع �س��ركة امليدان امل�س��تدام
وذل��ك يف اإط��ار �س��عي املرك��ز لبناء �س��راكات مع موؤ�س�س��ات اقليمي��ة وعاملية يف جم��االت اخت�سا�س��ه املتمثلة يف اال�س��تدامة. واأعلن��ت اللجنة 
التنفيذي��ة  لالحت��اد ال��دويل مل�س��ريف التام��ني ، ان�سمام الهيئة العامة ل�س��وق املال ب�س��لطنة عمان ملذكرة التفاه��م متعددة االأطراف لالحتاد 
ال��دويل مل�س��ريف التام��ني وه��ي اتفاقية دولية للتعاون وتبادل املعلوم��ات. ومنذ قبول اأول دولة يف يونيو 2009 منا عدد االأع�ساء ب�سورة كبرية 

لي�س��مل االآن 70 ع�س��وا ميثل��ون  72 يف املئة من اإجمايل اأق�س��اط التامني يف العامل. 

وقعت هيئة �سوق راأ�س املال يف فل�سطني  وجامعة بريزيت ثالث مذكرات 
تع��اون م�س��رتك، حي��ث مت التوقيع على جتدي��د اتفاقية التع��اون الثالثية 
الت��ي ته��دف اىل دم��ج م�س��اق حوكم��ة ال�س��ركات يف اخلط��ة التدري�س��ية 
الهيئ��ة وجامع��ة  وقع��ت  كم��ا  واالقت�س��اد يف اجلامع��ة.  االأعم��ال  لكلي��ة 
بريزي��ت مذكرت��ي تعاون م�س��رتك، ت�س��تهدف االوىل طلب��ة كلية احلقوق 
واالإدارة العام��ة لغر���س تنفيذ جمموع��ة من الربام��ج التوعوية الهادفة 
لتعزي��ز الوع��ي وزي��ادة املعرفة ل��دى طلب��ة الكلي��ة، بالهيئ��ة والقطاعات 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة وحتدي��دًا االأط��ر القانوني��ة الناظم��ة لعمله��ا، يف 
حني ت�سعى مذكرة التعاون الثانية اىل تعزيز التعاون امل�سرتك مع مركز 
تطوي��ر االع��الم التاب��ع للجامعة به��دف تطوير االع��الم االقت�سادي مبا 
 )IFC( يخ�س القطاع املايل غري امل�سريف يف فل�س��طني. كما وقعت هيئة �س��وق راأ���س املال وجامعة فل�س��طني االهلية وموؤ�س�سة التمويل الدولية

جتدي��د اتفاقي��ة التعاون الثالثية التي تهدف اإىل دمج م�س��اق حوكمة 
ال�س��ركات يف اخلطة التدري�س��ية لكلي��ة العلوم االإدارية وامل�سرفية يف 
اجلامع��ة. علم��ا واأن ع��دد املجتازين مل�س��اق احلوكمة خ��الل االأعوام 
االأربع��ة املا�سي��ة ق��د بل��غ 2273 طال��ب وطالب��ة م��ن خم���س جامعات 

فل�س��طينية وقع��ت االتفاقية الثالثية.

املوؤمت��ر  اأعم��ال  هام���س  عل��ى  املالي��ة  لالأ�س��واق  قط��ر  هيئ��ة  وقع��ت 
40 للجنة اإفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط باملنظمة  واالجتم��اع ال�س��نوي ال���
الدولي��ة لهيئ��ات االأوراق املالي��ة )االإيو�س��كو IOSCO( الذي عقد يف 

العا�سم��ة املغربي��ة الرب��اط مذكرة تفاهم مع جمل���س القي��م املنقولة باملغرب. وتهدف املذك��رة اإىل و�سع اإطار للتعاون بني الطرفني وت�س��هيل 
تب��ادل املعلوم��ات بينهم��ا الإنفاذ و�سمان االلتزام بالقوان��ني واالأنظمة املتعلقة باالأوراق املالية . كما قامت كال من هيئة قطر لالأ�س��واق املالية 
وجمعي��ة اأ�س��واق امل��ال العاملي��ة )ICMA( بتوقي��ع مذك��رة تفاه��م تعمل عل��ى تعزيز العالق��ات واتاحة تبادل اخل��ربات فيم��ا بينهما يف جمال 
اأ�س��واق راأ���س املال. وت�س��عى هيئة قطر لالأ�س��واق املالية وجمعية اأ�س��واق املال العاملية من هذا التعاون اأن تقدم اال�س��تفادة اإىل اأ�س��واق راأ���س 
امل��ال القطري��ة والدولي��ة من خ��الل التبادل الثنائي للخربات واملهارات يف خمتلف املجاالت، كممار�س��ات واآلي��ات التداول الفعالة؛ اإجراءات 
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املقا�س��ة والت�س��وية؛ واعتم��اد وتدري��ب اال�س��خا�س حم��رتيف التعام��ل يف اال�س��واق املالية. واأعلن��ت هيئة قط��ر لالأ�س��واق املالية وهيئ��ة تنظيم 
مرك��ز قط��ر للم��ال ع��ن توقي��ع مذكرة تفاهم ب��ني اجلهتني ب�س��اأن اأن�س��طة اإدارة اال�س��تثمار لل�سناديق اال�س��تثمارية املوؤ�س�س��ة يف الدولة اأو يف 
مركز قطر للمال. وت�س��كل هذه االتفاقية اأ�سا�س��ًا للتعاون ما بني اجلهتني يف امل�س��ائل التي تخ�ّس الرتخي�س والتنظيم واالإ�س��راف على اإدارة 
ا�س��تثمارات ال�سنادي��ق املوؤ�س�س��ة يف دول��ة قط��ر ويف مركز قطر للمال. كما وقعت الهيئ��ة اتفاقية  مع مركز قط��ر للمعلومات االئتمانية تهدف 

اإىل اإع��الء قي��م ال�س��فافية واالإف�س��اح، وتوفري بيئة اآمنة لال�س��تثمار، وتعزيز الروؤية ال�س��املة للم��الءة املالية للعمالء

يف الكوي��ت،  اأعل��ن بن��ك الكويت املركزي وهيئة اأ�س��واق املال اأنه مت توقيع مذك��رة تفاهم بينهما يف مقر بن��ك الكويت املركزي. وتاأتي مذكرة 
التفاه��م يف اإط��ار التن�س��يق والتع��اون فيم��ا ب��ني بن��ك الكوي��ت املرك��زي وهيئة اأ�س��واق امل��ال ب�س��اأن حتدي��د االخت�سا�سات يف جم��ال الرقابة 
واالإ�س��راف عل��ى بع�س جوانب اأن�س��طة الوحدات اخلا�سع��ة لرقابة بنك الكويت املركزي، باالإ�سافة اإىل م��ا يتعلق باالأدوات املالية واإ�سدارها 
وتداوله��ا واخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة.  ووقع��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال مذكرة تفاهم م��ع معه��د الكويت للدرا�س��ات الق�سائي��ة والقانونية، ب�س��اأن 
التع��اون امل�س��رتك لتب��ادل اخل��ربات يف جمال التدريب والتاأهيل، وياأتي توقيع هذه املذكرة، اميانًا باالأهداف امل�س��رتكة الت��ي جتمع بينهما يف 
جم��االت التدري��ب والبح��ث العلم��ي وبجدوى تب��ادل التجارب واخل��ربات واملعلومات بهدف و�س��ع اآلية للعمل امل�س��رتك وتنظي��م طبيعة املهام 
املنوط��ة واالأه��داف املرج��وة لعم��ل كل منهما يف املج��االت الفنية والقانونية على النحو املنظم بالقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن ان�س��اء 
هيئ��ة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط االأوراق املالية والئحت��ه التنفيذية وتعديالتهما. كما اأعلنت هيئة اأ�س��واق املال باأن املنظم��ة الدولية لهيئات 
اأ�س��واق امل��ال )االي�س��كو( انتخب��ت املدي��ر التنفي��ذي للهيئة ع�س��وًا يف جمل���س اإدارة املنظمة، فيم��ا مت انتخابه نائبًا لرئي���س اللجن��ة االإقليمية 
الأفريقيا وال�س��رق االو�س��ط )AMERC( للعامني املقبلني. كما ا�س��ت�سافت هيئة اأ�س��واق املال يف دولة الكويت فعاليات االجتماع ال�س��ابع ع�سر 

للجن��ة روؤ�س��اء هيئات اأ�س��واق املال )اأو من يعادلهم( يف دول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربية.

U.S. Securities and Ex�  عق��دت هيئ��ة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانية  ور�س��ة عم��ل مع جلنة االأوراق املالي��ة والبور�سات يف الوالي��ات املتحدة
change Commission� SEC حي��ث رك��زت الن��دوات التدريبية على اآخر التطورات الرقابية خا�سًة مع تطور العمليات يف االأ�س��واق املالية 

وتط��ور املخاط��ر الناجت��ة عنه��ا، ف�ساًل عن ات�س��اع م�س��وؤوليات االأجهزة الرقابية يف تاأكيد ح�س��ن �س��ري االأ�س��واق وعمليات الت�س��وية واملقا�سة 
االإلكرتوني��ة يف االأ�س��واق املالي��ة، كما االلتزام يف تطبيق معايري االمتثال الدولية. كما وقعت هيئة االأ�س��واق املالي��ة اللبنانية مذكرة تفاهم مع 
نظريته��ا هيئ��ة االأوراق املالي��ة و البور�س��ات القرب�سي��ة به��دف و�سع اأطر م�س��رتكة للتع��اون التقني وتبادل املعلوم��ات حمايًة للم�س��تثمرين يف 
كال الدولت��ني. وته��دف املذك��رة املّوقعة م��ع هيئة االأوراق املالية والبور�سات القرب�سية اىل ر�س��م اط��ار للتعاون بني ال�س��لطات املعنية لتعزيز 
مب��ادئ االمتث��ال والت��زام القوان��ني واح��رتام القواع��د العملية، مما ي�س��اهم يف تعزيز ال�س��فافية يف االأ�س��واق وزي��ادة الرقابة عل��ى العمليات 

املتبادل��ة ع��رب احلدود واحلد من املمار�س��ات االحتيالية والال�س��رعية يف كل م��ن جمهورية قرب�س واجلمهوري��ة اللبنانية.

اأم��ا يف م�س��ر،  ف��ازت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة بع�سوية جمل���س ادارة االآيو�س��كو واحتفظ��ت مبقعدها لل��دورة الثالثة على الت��وايل بعد فوزها يف 
االنتخاب��ات كممث��ل ع��ن منطق��ة  اأفريقي��ا وال�س��رق االأو�س��ط AMERC. ووقعت هيئ��ة الرقابة املالي��ة وهيئة اخلدم��ات املالية باأ�س��تانا بدولة 
كازاخ�س��تان به��دف الت�س��اور والتع��اون وتب��ادل املعلوم��ات يف جم��ال اخلدم��ات املالية غري امل�سرفية يف ن�س��اطي التاأمني و�س��وق راأ���س املال. 
و�س��اركت الهيئ��ة ف��ى فعالي��ات اجلل�س��ة االفتتاحي��ة للموؤمت��ر الدويل"التخ�سي��م كاأدة لتمويل ال�س��ركات ال�سغ��رية واملتو�س��طة"والذي تنظمه 
اجلمعي��ة امل�سري��ة للتخ�سي��م و البن��ك االإفريق��ي للت�سدي��ر واال�س��ترياد ، وجمعي��ة التخ�سي��م الدولي��ة ، والوكال��ة االأملاني��ة للتع��اون الدولية 
مب�س��اركة ع��دد م��ن خرباء ال�سناعة وامل��ال واالقت�ساد يف م�سر والدول العربية واالجنبية و�سناع القرار يف املوؤ�س�س��ات املالي��ة وال�سناعية. 
ووقع��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة مذكرة تفاهم م��ع كلية اإدارة االأعم��ال باجلامعة االأمريكي��ة - بالقاهرة - به��دف تعزيز عملية م�س��اركة املراأة 
يف جمال���س اإدارة ال�س��ركات م��ن خ��الل اإيج��اد بنية معلوماتية ت�س��هم يف اإعداد اخلط��ط والربامج التدريبي��ة لتمكني امل��راأة وتقلي�س الفجوة 

ب��ني اجلن�س��ني كاأحد اأه��م حتديات التنمية امل�س��تدامة حمليا، و على م�س��توى العامل. 

ويف املغرب، ا�س��ت�سافت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل )AMMC( اجتماع اللجنة االإقليمية الإفريقيا وال�س��رق االأو�سط AMERC االأربعني 
املنبثق��ة ع��ن املنظم��ة الدولية لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( يف مدينة الرباط باململكة املغربية. كما عقد على هام���س اجتماعات اللجنة 
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موؤمتر حول "التمويل عرب �س��وق الر�س��اميل يف اإفريقيا وال�س��رق االأو�س��ط: حتديات واآفاق". وقد ناق���س املوؤمتر جمموعة من املحاور تركزت 
ح��ول حتدي��ات متوي��ل م�س��اريع البني��ة التحتي��ة م��ن خالل اأ�س��واق را���س املال و�س��بل توف��ري التموي��ل ال��الزم للم�س��اريع ال�سغرية واملتو�س��طة 

)SMEs( م��ن خالل اأ�س��واق را���س املال باالإ�ساف��ة اإىل مو�سوع االقت�ساد االأخ�س��ر باعتباره يقدم فر���س جديدة للنمو.
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات االأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بني الهيئات العربّية يف خمتلف املجاالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل االقت�سادي العربي وحت�س��ني امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جماالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف االأ�س��واق واالرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت االأمانة العام��ة لالحتاد بالعديد من 

االأعمال واالأن�سطة خالل عام 2018 حيث ميكن تلخي�س اأهمها مبا يلي:

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

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

ا�س��تكملت االأمان��ة العامة لالحتاد من اإعداد الن�س��خة النهائية م��ن مذكرة التفاهم متعددة االأطراف بني الهيئ��ات االأع�ساء باالحتاد والتي تهدف 
اإىل تعزيز التعاون بني الهيئات العربية يف جمال تطبيق الت�سريعات النافذة و�سمان التزام اجلهات املرتبطة باأ�سواق را�س املال بالقوانني واالأنظمة 
ومبا يحقق العدالة وال�س��فافية، وخا�سة فيما يتعلق بك�س��ف املمار�س��ات غري امل�سروعة والتالعب باأ�سواق را�س املال وتبادل املعلومات ب�ساأن املخاطر 
واجلرائ��م االإلكرتوني��ة. كم��ا ته��دف اإىل تب��ادل املعلوم��ات واخلربات يف جم��االت تطبيق مب��ادئ احلوكمة ومب��ادئ البنية التحتي��ة املالية، وكذلك 
التدريب وتبادل اخلربات ورفع كفاءة االأ�سخا�س املرخ�س لهم لتعزيز مبادئ النزاهة واملهنية. كما و�سعت االتفاقية اإطار عام للتعاون بني اأع�ساء 
االحت��اد يف جم��االت اأ�س��واق را���س املال اخل�سراء ومكافحة غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب. وق��د مت خالل عام 2018 عر�س املذكرة على ال�س��ادة 

اأع�ساء االحتاد واأخذ مالحظاتهم النهائية واإعادة �سياغة املذكرة ب�سكلها النهائي متهيدًا التخاذ االإجراءات الالزمة وتوقيعها ح�سب االأ�سول.

2( املوؤمتر ال�سنوي لهيئة االأوراق املالية وال�سلع وامللتقى االأول للو�سطاء املاليني:

حتت رعاية معايل املهند�س/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد، نظمت هيئة االأوراق املالية وال�سلع بالتعاون مع احتاد هيئات االأوراق 
املالية العربية املوؤمتر ال�سنوي لهيئة االأوراق املالية وال�سلع وامللتقى االأول للو�سطاء املاليني العرب حتت عنوان "تعزيز اال�ستثمار االأجنبي يف االأ�سواق 
واملتخ�س�سني  من اخلرباء  م�سارك   300 من  اأكرث  املوؤمتر  وقد ح�سر  بدبي.  حياة  بفندق جراند   2018 اأبريل   23 االثنني  يوم  وذلك  املالية"، 
والباحثني يف جماالت االأوراق املالية واال�ستثمار والو�ساطة املالية وهيئات الرقابة املالية من نحو 40 دولة من دول العامل، واإ�سافة اإىل عدد من 

أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية



43 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية42 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

كبار امل�سئولني بدولة االإمارات والعامل العربي واأوروبا يف جماالت االأ�سواق املالية والتمويل واملالية واالقت�ساد.

�سمت فعاليات املوؤمتر، باالإ�سافة اإىل اجلل�سة االفتتاحية وكلمات املتحدثني الرئي�سيني، اأربع جل�سات؛ حيث ناق�ست اجلل�سة االأوىل االإطار الرقابي 
اأ�سواق راأ�س املال مع احلفاظ على التوازن بني حتقيق اال�ستقرار املايل وحماية امل�ستثمرين وكفاءة ال�سوق. كما  ودور هيئات الرقابة يف تطوير 
ناق�ست كيفية احتواء املخاطر النظامية Systematic risks وخماطر عدم القدرة على الدفع وا�سطرابات االأ�سواق وطرق التعامل مع اإفال�س 
الثانية، فقد  اأما اجلل�سة  املالية.  الو�ساطة  اأعمال  امل�ستثمرين وحت�سني معايري ممار�سة  املخاطر وخ�سائر  املاليني من خالل تخفي�س  الو�سطاء 
هيكلية  تعزيز  وطرق   )FMI( التحتية  املالية  للبنية  القائمة  والتحديات  االأ�سواق  على  املالية  التكنولوجية  التطورات  تاأثري  مو�سوع  اإىل  تطرقت 
ال�سوق ملواكبة هذه التطورات، وذلك من خالل مناق�سة دور التكنولوجيا املالية )Fintech( واملرونة االإلكرتونية Cyber resilience يف تطوير 
االأ�سواق املالية ومواجهة اجلرائم املالية. كما مت خالل هذه اجلل�سة ا�ستعرا�س جتربة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف جمال تقنية البلوك ت�سني 
Block chain. وحتت عنوان اال�ستثمار االأجنبي و�سفافية ما بعد التداول، ناق�ست اجلل�سة الثالثة عدد من املوا�سيع اأهمها انفتاح اأ�سواق املال 

Omni� امل�سرتكة  احل�سابات  تواجه  التي  والتحديات  املتطورة  االأ�سواق  مقابل  النا�سئة  واالأ�سواق   ،)Exit policies اخلروج )�سيا�سات   العربية 
البيع  اأنواع  العربية وخمتلف  املال  اأ�سواق  املركزي )CCP( يف  الو�سيط  اإىل دور  اإ�سافة   ،)DMA( لالأ�سواق املبا�سر  والولوج   bus Accounts

الق�سري املغطى واالإقرا�س واالقرتا�س يف اأ�سواق امل�ستقات. اأما اجلل�سة الرابعة واالأخرية، فقد ناق�ست مو�سوع بناء القدرات الذاتية يف االأ�سواق 
املالية العربية، وخمتلف التحديات التي تواجهها، خا�سة يف جماالت الو�ساطة املالية والبحوث وحتليل االأ�سواق وتعزيز حوكمة الو�سطاء املاليني، 

وال�سهادات املهنية والتعليم والتدريب امل�ستمر. كما ناق�ست اجلل�سة التحديات التي تواجه �سوق اأدوات الدخل الثابت وال�سكوك االإ�سالمية.

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
يعترب تعزيز اأن�سطة االحتاد على ال�سعيد الدويل وحتقيق اأكرب قدر من التعاون واالن�سجام يف مواقف ووجهات نظر اأع�ساء االحتاد يف املحافل 
الدولية اأحد اأهم اأهداف االحتاد التي اأكدت عليها اخلطة اال�سرتاتيجية لالأعوام 2016 � 2020. و�سمن هذا االإطار، فقد مت خالل العام الثاين 

من اخلطة اال�سرتاتيجية اجناز ما يلي:

املوؤمتر ال�سنوي الثالث واالأربعون ملنظمة لالأيو�سكو:

 )IOSCO( اجتم��ع اأع�ساء املنظم��ة الدولية لهيئات االأوراق املالية
بوداب�س��ت  يف  للمنظم��ة  واالأربع��ون  الثال��ث  ال�س��نوي  املوؤمت��ر  يف 
ملناق�س��ة ومعاجل��ة الق�ساي��ا الت��ي تواج��ه منظم��ي االأ�س��واق املالية، 
النا�س��ئة  واالأ�س��واق  النم��و  وجلن��ة  املنظم��ة،  جمل���س  ق��ام  حي��ث 
اال�ست�س��ارية  واللجن��ة  االأرب��ع  االإقليمي��ة  واللج��ان   ،)GEM(
لالأع�س��اء املنت�س��بني )AMCC( بتطوي��ر مبادراته��م الرامي��ة اإىل 
حماي��ة امل�س��تثمرين، و�سم��ان وج��ود اأ�س��واق عادلة وفعالة و�س��فافة 
تخف��ف م��ن املخاطر النظامي��ة. كما افتت��ح على هام���س اجتماعات 
املنظم��ة املوؤمت��ر ال�س��نوي وال��ذي رك��زت جل�س��اته على اأرب��ع ق�سايا 
رئي�س��ية ه��ي: )1( بي��ع املنتجات غري املنا�س��بة مل�س��تثمري التجزئة؛ 
)2( حتدي��ات التقنية املالي��ة / الت�س��ريعية والرقمنة، )3( التحول 

م��ن االإدارة الن�س��طة اإىل االإدارة امل�س��تقرة الأدوات اال�س��تثمار اجلماع��ي، و )4( ح�سول ال�س��ركات ال�سغرية واملتو�س��طة اإىل التمويل من 
خالل اأ�س��واق راأ�س املال. 

وناق���س املجل���س اأف�س��ل ال�س��بل للتعام��ل م��ع النم��و امل�س��تمر لالإ�س��دارات االأولي��ة للعم��الت )ICOs(، ووافق عل��ى و�سع اإط��ار عمل داعم 
مل�س��اعدة االأع�س��اء اأثن��اء بحثه��م يف كيفي��ة معاجل��ة الق�ساي��ا املحلي��ة والدولي��ة النا�س��ئة ع��ن االإ�س��دارات االأولي��ة للعم��الت الت��ي ميك��ن 
املوؤ�س��رات )ETFs( يف  �سنادي��ق  االأ�س��ول  اإدارة  االإدارة يف جم��ال  ناق���س جمل���س  كم��ا  امل�س��تهلك.  اأو  امل�س��تثمر  عل��ى حماي��ة  ث��ر  توؤ اأن 
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البور�س��ة وا�س��تمع م��ن جمموع��ة يقوده��ا اأع�س��اء IOSCO يدي��رون م�س��ار عم��ل ا�ستك�س��ايف يرب��ط ب��ني اأي خماط��ر فردي��ة قد تن�س��اأ من 
هي��اكل �سنادي��ق ت��داول املوؤ�س��رات. كم��ا ا�س��تعر�س ا�س��تمرار اجلهود ال�س��تكمال العم��ل على قيا���س الرفع امل��ايل Leverage يف �سناديق 
اال�س��تثمارات. وي�س��كل ه��ذا العم��ل ج��زءًا م��ن الت��زام IOSCO بامل�س��ي قدم��ًا يف تو�سي��ات جمل���س اال�س��تقرار امل��ايل FSB ذات ال�سل��ة 

ملعاجل��ة نق��اط ال�سع��ف الهيكلي��ة املحتمل��ة املتعلقة باأن�س��طة اإدارة االأ�سول.

ويف مجال تطبي��ق املعاي��ري، دعم المجل���س اقتراحًا لتقيي��م م��دى االن�س��جام يف تطبي��ق بع���س اأع�س��اء االأي�س��كو الإ�سالحات يف �سنادي��ق 
2012 بالن�سبة اإىل ه��ذه ال�سنادي��ق. وتعت��رب اإ�سالح��ات �سنادي��ق اأ�س��واق  اأ�سواق النقد )MMF( مقارن��ة م��ع تو�سي��ات IOSCO لعام 
النق��د عن�س��رًا رئي�س��يًا يف جه��ود جمموع��ة الع�س��رين G20 لتحوي��ل االأعم��ال �س��به امل�سرفي��ة Shadow Banking اإىل متوي��ل مرن قائم 
عل��ى اأ�سا���س ال�س��وق وخا�س��ة يف اأعق��اب االأزم��ة املالي��ة العاملي��ة. كما اأيد االأع�س��اء اقرتاًحا باإج��راء مراجعة ثالث��ة ملبادئ تنظيم اأ�س��واق 
امل�س��تقات املالي��ة واالإ�س��راف عليه��ا، علم��ًا باأن منظمة ال� IOSCO قد اأ�سدرت ه��ذه املبادئ يف عام 2011 ل�سمان اتباع نه��ج ثابت عاملًيا 

للرقابة يهدف اإىل حت�س��ني �س��فافية االأ�س��عار وردع التالعب يف اأ�س��واق امل�س��تقات ال�س��لعية.

ث��ار املرتتب��ة عل��ى ت�س��ريعات االحت��اد االأوروب��ي لتنظي��م حماي��ة البيان��ات )GDPR( عل��ى منظمة  كم��ا ناق���س اأع�س��اء جمل���س االإدارة االآ
IOSCO، حي��ث اأن خ�سو�سي��ة ت�س��ريعات البيان��ات االأوروبي��ة تدخل حي��ز التنفي��ذ يف جميع الدول االأع�ساء يف االحت��اد االأوروبي اعتباًرا 

من 25 مايو 2018. وناق���س املجل���س كيفية تفاعل هذه الت�س��ريعات مع متطلبات م�س��اركة املعلومات وتبادل البيانات للتعامل عرب احلدود 
ب��ني اأع�س��اء IOSCO مبوج��ب مذكرة تفاهم IOSCO املتعددة االأطراف )MMoU( ب�س��اأن التعاون وتب��ادل املعلومات، و�سي�س��تمر العمل 
م��ع ال�س��لطات االأوروبي��ة ملعاجل��ة اأي ق�سايا يت��م حتديدها عن��د تنفيذ الت�س��ريعات املذكورة. علمًا ب��اأن مكافحة املخالف��ات والتالعب عرب 

احل��دود يف االأ�س��واق املالي��ة يعت��رب هدفًا م��ن اأهداف مذكرة التفاهم و�س��بب م��ن اأ�س��باب توقيعها من قب��ل هيئات الرقابة. 

وا�س��تعر�س اأع�س��اء املجل���س خرباته��م فيم��ا يتعل��ق باالإبالغ غري املايل non�financial reporting، واالإف�ساح عن اال�س��تدامة واجلوانب 
االأخ��رى للتموي��ل امل�س��تدام يف بلدانه��م، واتفق��وا على اإن�س��اء �س��بكة لتبادل املعلومات ب��ني اأع�ساء IOSCO لتعزي��ز فهم الق�ساي��ا املتعلقة 
باال�س��تدامة، مب��ا يف ذل��ك تفا�سي��ل االإف�س��اح ع��ن امل�س��در واأهميت��ه يف �سن��ع الق��رار ل��دى امل�س��تثمرين. وناق���س املجل���س عم��ل جلن��ة ال� 
GEM لتمك��ني اأ�س��واق راأ���س املال امل�س��تدامة يف االأ�س��واق النا�س��ئة، علمًا باأن العديد م��ن اأع�ساء جلنة GEM يعتم��د اأطر عمل تهدف اإىل 

تعزي��ز من��و االأدوات امل�س��تدامة وتعزيز ال�س��فافية واالإف�ساح.

واف��ق املجل���س عل��ى اإط��الق �س��بكة التقني��ة املالي��ة Fintech لت�س��هيل م�س��اركة املعلوم��ات واملعرف��ة واخل��ربات املتعلق��ة بالتقني��ة املالي��ة / 
��ا كمنت��دى للتع��اون ب��ني االأع�س��اء ب�س��اأن الق�ساي��ا الرقابي��ة، واالجتاهات  الت�س��ريعية ب��ني اأع�س��اء IOSCO، و�س��تعمل ه��ذه ال�س��بكة اأي�سً

النا�س��ئة. واملخاطر  اجلديدة، 

وعق��د جمل���س اإدارة منظم��ة ال��� IOSCO اجلدي��د اجتماع��ه االأول برئا�س��ة ال�س��يد اآ�س��لي األدر، الرئي���س التنفي��ذي للجن��ة االأوراق املالية 
والعق��ود االآجل��ة يف هون��غ كون��غ، وال�س��يد ج��ان ب��ول �س��ريفيه، رئي���س هيئة اخلدم��ات املالي��ة واالأ�س��واق يف بلجيكا، كنائب لرئي���س جمل���س 

االإدارة.

ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء

1(  قواعد ا�سرت�ساديه للحد االأدنى للمتطلبات الواجب توافرها يف ال�سركات واجلهات العاملة باالأ�سواق املالية العربية:

اأحد حماورها  كان  والتي  اال�سرتاتيجية   ومبادرات اخلطة  اأهداف  تنفيذ  ب�ساأن  العربية  املالية  االأوراق  لقرار جمل�س احتاد هيئات  وفقًا 
لل�سركات  املهني  بامل�ستوى  لالرتقاء  ا�سرت�سادية  قواعد  و�سع  بهدف  واأنظمتها"  واالأع�ساء  الدول  ت�سريعات  بني  والتقارب  "االن�سجام 
مدينة  عقد  الذي  ع�سر  الثاين  اجتماعه  يف  ال�ساأن  بهذا  االحتاد  جمل�س  قرار  �سوء  ويف  العربية،  املالية  باالأ�سواق  العاملة  واجلهات 
املتطلبات  من  االأدنى  للحد  عام  اإطار  و�سع  بهدف  اإر�سادي  دليل  باإعداد  وكلف  االحتاد  اأع�ساء  من  العمل  فريق  ت�سكيل  مت  فقد  بريوت، 
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الت�سريعات  با�ستعرا�س  املكلف  العمل  فريق  قام  االإطار،  هذا  و�سمن  املالية.  االأ�سواق  يف  العاملة  ال�سركات  يف  توافرها  الواجب 
املالية  اخلدمات  �سركات  يف  توافرها  الواجب  الدنيا  احلدود  اإىل  التو�سل  بهدف  باالحتاد  االأع�ساء  الدول  لدى  النافذة  واالأنظمة 
ل�سركات  يجب  التي  املتطلبات  من  االأدنى  احلد  وميثل  ا�سرت�سادية  ب�سفة  به  للعمل  دليل  �سياغة  مت  حيث  العربية،  املال  باأ�سواق  العاملة 

بها. االلتزام  املالية  باالأ�سواق  العاملة  املالية  اخلدمات 

2(  قواعد ا�سرت�سادية الإف�ساح ال�سركات املدرجة يف االأ�سواق املالية:

ت�ساهم اأنظمة االإف�ساح يف �سمان توازن االأ�سواق املالية وحماية امل�ستثمرين وزيادة الثقة لديهم من خالل الك�سف عن املخاطر املتوقعة والتي ميكن 
اأن توؤثر على �سيا�سات ال�سركات، كما متكن امل�ستثمرين من اتخاذ قرارات اال�ستثمار يف الوقت املنا�سب مما ي�سهم يف فاعلية االأ�سواق املالية ويدعم 
ن�سبة ال�سيولة املتوفرة وي�سّهل التوا�سل بني ال�سركات وامل�ستثمرين. وميكن لنظام االإف�ساح القوي اأن ي�ساعد يف جذب روؤو�س االأموال وامل�ستثمرين 
االأجان��ب واحلف��اظ عل��ى الثق��ة يف االأ�س��واق املالي��ة. ويف املقابل، فاإن �سعف االإف�ساح واملمار�س��ات غري ال�س��فافة ميكن اأن يت�س��بب يف انعدام الثقة 

واختالل توازن االأ�سواق املالية، مما يوؤثر �سلبًا على ال�سركات وامل�ستثمرين وعلى االقت�ساد ب�سكل عام.

وقد مت خالل ال�سنوات االأخرية تنظيم عملية االإف�ساح من قبل اجلهات الرقابية، اإ�سافة اإىل اإ�سدار عدد من املعايري والقواعد من قبل املنظمات 
 )IOSCO( واملنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )OECD( الدولية ذات العالقة باأ�سواق املال على غرار منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

وجمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية )IFSB( الذي اأ�سدر القواعد املتعلقة باف�ساحات ال�سكوك وبرامج اال�ستثمار اجلماعي االإ�سالمي.

ويف اإطار ا�س��تمرار تو�س��ع عدد الت�س��ريعات املتعلقة باالإف�ساح، ميكن مالحظة تداخلها وعدم ات�س��اقها و�سعف فعاليتها. لذلك فاإن اإ�سدار مبادئ 
ا�سرت�س��ادية خا�سة باالإف�ساح ميكن اأن جتعل الت�س��ريعات لدى الدول االأع�ساء باحتاد هيئات االأوراق املالية العربية اأقوى واأكرث فاعلية، مع العمل 
على ت�س��جيع االإف�ساح الطوعي لل�س��ركات باالإ�سافة اإىل االإف�ساح االإلزامي الذي حتدده الت�س��ريعات. ففي �سوء التجارب الدولية يف هذا املجال، 
يالح��ظ باأن��ه هن��اك قي��ودًا عل��ى االإف�ساح االإجب��اري الذي يطب��ق باالعتماد على الت�س��ريعات الت��ي ال ميكن اأن تغط��ي عمليًا جمي��ع املعلومات التي 
يج��ب االإف�س��اح عنه��ا، لذل��ك يعترب االإف�ساح االإلزامي هو احلد االأدنى، ويجب على ال�س��ركات اأن تف�سح طوعي��ًا عن اأكرث مما هو مطلوب مبوجب 

الت�سريعات النافذة.

و�سمن هذا االإطار، بداأ االحتاد بالتح�سري الإعداد قواعد عامة لالف�ساح والتداول بناء على املعلومات الداخلية موحدة العتمادها من قبل اأع�ساء 
احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية. وق��د مت ادراج هذه القواعد �سمن اإطار تنفيذ مبادرات اخلّطة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئات االأوراق املالّية 
العربّية للفرتة 2016 – 2020، وذلك �س��عيا لتحقيق اأهداف االحتاد الرامية اإىل االرتقاء بامل�س��توى الت�س��ريعي والتنظيمي الأ�س��واق االأوراق املالية 
العربية مبا يحقق العدالة والكفاءة وال�سفافية، وتوحيد اجلهود للو�سول اإىل م�ستويات فعالة للرقابة على املعامالت يف اأ�سواق االأوراق املالية العربية 

وحتقيق اأق�سى قدر من االن�سجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانني واالأنظمة ذات العالقة.

وق��د مت اع��داد ه��ذه القواع��د من قبل جلنة العمل املكلفة بو�سع قواعد عام��ة لالف�ساح والتداول بناء على املعلوم��ات الداخلية بالتعاون مع االأمانة 
العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالية العربية، وا�س��تنادا اإىل اأف�سل املمار�س��ات التي يتم اعتمادها من اأع�ساء االحت��اد وعلى ال�سعيد الدويل، كما 
مت االإعتم��اد عل��ى نتائج عدد من امل�س��وحات والدرا�س��ات التي �س��درت عن االأمانة العامة لالحتاد واملتعلقة بال�س��فافية وحوكمة ال�س��ركات املدرجة 
يف االأ�س��واق املالي��ة العربي��ة، والقواع��د املتعلقة بال�س��فافية وحوكمة ال�س��ركات واالإف�س��اح ال�سادرة عن عدد م��ن اجلهات االإقليمي��ة والدولية مثل 
جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD( واملنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( وبنك 

.)IFSB( وجمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية )ICGN( وال�سبكة الدولية للحوكمة )BIS( الت�سويات الدولية

3(  قواعد ا�سرت�سادية لالإ�سدار واالإدراج يف االأ�سواق املالية:

يهدف االحتاد اإىل االرتقاء بامل�س��توى الت�س��ريعي والتنظيمي الأ�س��واق االأوراق املالية العربية مبا يحقق العدالة والكفاءة وال�س��فافية، وكذلك العمل 
على توحيد اجلهود للو�سول اإىل م�ستويات فعالة للرقابة على املعامالت يف اأ�سواق االأوراق املالية العربية ف�ساًل عن التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني 
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اأع�ساء االحتاد لتحقيق اأق�سى قدر من االن�سجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانني واالأنظمة ذات العالقة. كما يهدف االحتاد اإىل تذليل ال�سعوبات 
التي تعرت�س اال�س��تثمار يف اأ�س��واق االأوراق املالية العربية، وتو�س��يع قاعدته وتنويع اأدواته وتعميق ثقافة اال�س��تثمار وكذلك تعميق مفاهيم االإف�ساح 
وال�سفافية واحلوكمة وتطبيق اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية.  و�سعيًا لتحقيق هذه االأهداف مبا يتفق مع متطلبات اال�ستثمار يف االأوراق املالية 
العربي��ة، والإتاح��ة الفر�س��ة لهذه االأ�س��واق لتحقيق مزيد من التطور وتعزيز دورها يف م�س��رية النمو االقت�سادي لدول االحتاد. فقد اعتمد جمل���س 
احتاد هيئات االأوراق املالية العربية اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد لالأعوام 2016 – 2020، حيث هدفت اخلطة حتت حمور االن�س��جام والتقارب 

بني ت�سريعات الدول االأع�ساء واأنظمتها اإىل و�سع قواعد ومبادئ ا�سرت�سادية لالإ�سدار واالإدراج لدى اأع�ساء االحتاد.

و�سمن هذا االإطار، قام فريق العمل امل�سكل من قبل جمل�س االحتاد يف اجتماعه الثاين ع�سر الذي عقد يف مدينة بريوت عام 2018 باإعداد قواعد 
ا�سرت�س��ادية ومب��ادئ عام��ة تتعل��ق باالإ�س��دارات االأولي��ة واالإدراج لدى الدول االأع�س��اء باالحتاد، حيث ا�س��تند فريق العمل يف اإع��داد هذه القواعد 
عل��ى اجله��ود الت��ي بذلت لدى ع��دد من اجلهات العربية واالإقليمية يف هذا املجال، مبا يف ذلك االأمانة العامة ملجل���س التعاون لدول اخلليج العربية 

واملنظمة الدولية لهيئات االأوراق املالية )IOSCO( باالإ�سافة اإىل الت�سريعات النافذة لدى اأع�ساء االحتاد وغريها.

ومما يذكر باأن اخلطة اال�س��رتاتيجية لالحتاد قد اأكدت باأن اإ�سدار مثل هذه القواعد �س��يكون ب�سفة ا�سرت�س��ادية ت�ساعد الدول االأع�ساء باالحتاد 
عند اعتمادها على زيادة االن�س��جام والتقارب بني الت�س��ريعات العربية التي حتكم عمليات االإ�سدار والطرح العام واالإدراج، مما ي�س��هم يف تعزيز 

ان�سياب اال�ستثمارات بني الدول االأع�ساء باالحتاد. اآملني اأن ي�سهم اعتماد هذه القواعد يف حتقيق االأهداف املرجوة.

4(  قواعد االإعارة واالنتداب:

قامت االأمانة العامة باإعداد قواعد لالإعارة واالنتداب بهدف توفري و�س��يلة لت�س��هيل التطور املهني للموظفني واال�ستجابة الحتياجات االأع�ساء على 
املدى الق�سري الأي برنامج عمل وذلك من اأجل اال�ستفادة من كفاءة املعارين وتوفري و�سيلة لتلبية متطلبات التطوير املهني وتعزيز تبادل املعلومات 
واخلربات بني اأع�ساء االحتاد. وميكن لالأمانة العامة اأن ت�ساهم يف التن�سيق بني االأع�ساء وت�سهيل عملية االإعارة، حيث ميكن للهيئة امل�ست�سيفة اأن 
تتوا�سل مبا�س��رة مع االأمانة العامة وتقدم ال�س��روط التي يجب اأن تتوفر يف املوظف املُعار، على اأن تقوم االأمانة العامة بالتوا�سل مع باقي االأع�ساء 
وتر�س��يح املوظ��ف )املوظف��ني( ال��ذي تتحقق فيه املوا�سفات املطلوبة. ومما يذكر ب��اأن االأمانة العامة لالحتاد قد و�سع��ت القواعد املذكورة متهيدًا 

العتمادها من قبل جمل�س االحتاد.

رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد ع��ام 2018 بتنفي��ذ ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�س��ة مب��ا ين�س��جم م��ع املتطلب��ات واالحتياجات 
ت��ي اإع��داد ه��ذه الربام��ج التدريبي��ة �سم��ن اإطار اأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئات االأوراق  التدريبي��ة الأع�س��اء االحت��اد. وياأ
املالي��ة العربي��ة 2016�2020 والت��ي اأقره��ا املجل���س يف مطل��ع عام 2016، حيث هدف��ت اخلطة �سم��ن اإطار حمور بناء الق��درات الذاتية 
اإىل عق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة وور���س العمل وذل��ك للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابية الذاتي��ة وتعزيز كف��اءة وفعالية 
هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��االت. وت�س��تهدف الربام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���س الك��وادر الب�س��رية العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف 
خمتلف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا�س للعاملني يف اجلوانب الرقابية واالإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات اأ�س��واق را���س املال. كما ت�س��تهدف 
ي��داع والت�س��وية والتقا���س و�س��ركات  بع���س الربام��ج اجله��ات االأخ��رى العامل��ة باأ�س��واق را���س امل��ال مب��ا يف ذل��ك البور�س��ات ومراك��ز االإ

الو�س��اطة / ال�سم�س��رة، وال�س��ركات املدرج��ة وامل�س��ارف واملوؤ�س�س��ات املالية وغريها من اجلهات ذات العالقة باأ�س��واق را���س املال.

ويت��وىل تنفي��ذ الربام��ج التدريبي��ة لالحت��اد جمموع��ة م��ن املوؤ�س�س��ات واملعاه��د املتمي��زة وذات خ��ربات وا�س��عة يف جماالت اأ�س��واق املال، 
كم��ا تلت��زم ه��ذه املوؤ�س�س��ات باأف�س��ل املعاي��ري امل�س��تخدمة دوليًا يف هذا املج��ال. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فق��د قامت االأمان��ة العامة لالحتاد 
بالتع��اون م��ع جمموع��ة م��ن اخل��رباء يف خمتل��ف املج��االت لتنفي��ذ برام��ج حم��ددة مت ت�سميمه��ا لتلبي��ة متطلب��ات واحتياج��ات الهيئ��ات 
الرقابي��ة االأع�س��اء باالحت��اد باالإ�ساف��ة اإىل اجله��ات واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات اخلا�سع��ة لرقابته��ا. و�س��ملت الربام��ج التدريبي��ة الت��ي مت 



47 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية46 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

تنفيذه��ا خ��الل ع��ام 2018 جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة الت��ي توؤه��ل امل�س��ارك فيه��ا م��ن احل�سول عل��ى �س��هادة مهنية مع��رتف بها 
دولي��ًا وذل��ك بع��د اجتي��از االمتحانات املقررة لذل��ك. كما ت�سم الربام��ج التدريبية املقدمة عدد من الربام��ج مت ت�سميمها وف��ق متطلبات 

واحتياج��ات االأع�س��اء ومين��ح امل�س��ارك يف مثل هذه الربامج �س��هادة م�س��اركة �سادرة عن االحتاد.

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�س الأه��م الربامج الت��ي مت تفيذها خالل عام 2018:

1( برنامج تدريبي حول عالقات امل�ستثمر - لبنان:

وهيئ��ة  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد  عق��د 
االأ�س��واق املالي��ة اللبناني��ة برنام��ج تدريب��ي حول عالقات 
امل�س��تثمر Investor Relations، وذلك يف مدينة بريوت 
ت��ي عقد هذا  بفن��دق الف��ور �س��يزنز يوم 2018/3/27. وياأ
الربنام��ج يف �س��وء االأهمي��ة املتزاي��دة ملو�س��وع عالق��ات 
امل�س��تثمر ولتعري��ف امل�س��اركني باأهمي��ة عالقات امل�س��تثمر 
ودوره��ا يف تعزي��ز ال�س��فافية وكف��اءة اأ�س��واق امل��ال ملا يف 
اأ�س��واق را���س امل��ال  ذل��ك م��ن انعكا�س��ات اإيجابي��ة عل��ى 
تنفي��ذًا  ت��ي  ياأ الربنام��ج  ه��ذا  اأن  يذك��ر  ومم��ا  العربي��ة. 

الأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأع��وام 2016 � 2020 و�سمن اإطار حم��ور بناء القدرات الذاتي��ة الأع�ساء االحتاد.

2( برنامج تدريبي حول امل�ستقات املالية - ُعمان:

بالتع��اون  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد  عق��د 
م��ع الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال برنام��ج ح��ول امل�س��تقات 
املالي��ة وذلك مبدين��ة �ساللة خالل الفرتة �2018/7/18
16 بح�س��ور ع��دد م��ن امل�س��اركني ميثل��ون كل م��ن الهيئ��ة 

املالي��ة  االأ�س��واق  وهيئ��ة  بُعم��ان  امل��ال  ل�س��وق  العام��ة 
اللبناني��ة و�س��وق م�س��قط ل��الأوراق املالي��ة و�س��وق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالي��ة وبور�س��ة قطر و�س��ركة م�س��قط للمقا�سة 
يف  العامل��ة  اجله��ات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ�ساف��ة  واالي��داع، 
جمال اأ�س��واق امل��ال. ويهدف الربنام��ج اإىل التعّرف على 
امل�س��تقات  جم��االت  يف  ال�س��ائدة  واملمار�س��ات  االأنظم��ة 
الت��داول  يت��م  الت��ي  االأ�سا�س��ية  ال�س��لع  وم�س��تقات  املالي��ة 
ت�سم��ن  وق��د  فيه��ا،  االإ�س��تثمار  وا�س��رتاتيجيات  فيه��ا 
الربنام��ج ع��دد م��ن املح��اور الرئي�س��ية اأهمها مبادئ امل�س��تقات خ��ارج البور�سة والعقود االآجل��ة واخليارات املتداول��ة. اإ�سافة اإىل مبادئ 
ت��ي عقد ه��ذا الربنامج �سمن اإط��ار اأهداف اخلطة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئات  املقا�س��ة ومب��ادئ الهام���س وال�سمان��ات واالئتم��ان. وياأ
االأوراق املالي��ة العربي��ة 2016�2020، حي��ث هدف��ت اخلط��ة �سم��ن حم��ور بناء الق��درات الذاتية لعق��د جمموعة م��ن الربام��ج التدريبية 

وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابية وتعزي��ز كفاءة وفعالي��ة هيئات الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت.
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3( برنامج تدريبي حول املخاطر يف اخلدمات املالية - قطر:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالية العربي��ة وهيئة قطر لالأ�س��واق 
املالي��ة برنام��ج تدريبي ح��ول املخاطر يف اخلدمات املالية، وذلك 
يل��ول  اأ  / �س��بتمرب   12  –  10 الف��رتة  خ��الل  الدوح��ة  مدين��ة  يف 
2018. وق��د �س��ارك بالربنام��ج اأك��رث م��ن )70( متدرب��ا ميثل��ون 

اإىل  باالإ�ساف��ة  بقط��ر  امل��ال  باأ�س��واق  العامل��ة  اجله��ات  خمتل��ف 
م�س��اركني من عدد م��ن هيئات الرقابة واالأ�س��واق املالية العربية. 

للمخاط��ر  �س��اماًل  تقدمي��ًا  التدريب��ي  الربنام��ج  ه��ذا  مث��ل  وق��د 
الرئي�س��ية الت��ي تواج��ه اخلدم��ات املالي��ة. كما ق��دم خلفي��ة �سلبة 
ال�س��ركات  وحوكم��ة  املخاط��ر  ب��اإدارة  املتعلق��ة  املب��ادئ  الأه��م 
وخماط��ر الرقاب��ة. كم��ا غط��ى التقني��ات املح��ددة التي ت�س��تخدم 
الت�س��غيلية  املخاط��ر  واإدارة  وتخفي�سه��ا،  املخاط��ر  معرف��ة  يف 

ت��ي عق��د ه��ذا الربنامج �سم��ن اإطار اأه��داف اخلطة اال�س��رتاتيجية  وخماط��ر االئتم��ان واال�س��تثمار وال�س��يولة وغريه��ا م��ن املخاط��ر. وياأ
الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2016 – 2020، حي��ث هدف��ت اخلط��ة �سم��ن حم��ور بن��اء الق��درات الذاتي��ة لعق��د جمموع��ة م��ن 
الربام��ج التدريبي��ة وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كف��اءة وفعالية هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت. 
ومم��ا يذك��ر ب��اأن ه��ذا الربنام��ج يتي��ح للم�س��اركني التق��دم للح�س��ول عل��ى �س��هادة مهني��ة �س��ادرة م��ن املعه��د املعتم��د ل��الأوراق املالي��ة 

واال�س��تثمار Chartered Institute for Securities and Investment CISI وذل��ك بع��د اجتي��از االمتح��ان املقرر لذلك.

5( برنامج تدريبي حول التحكيم وحل املنازعات باأ�سواق املال - االأردن:

بالتع��اون  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد  عق��د 
ح��ول  التدريب��ي  الربنام��ج  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة  م��ع 
التحكي��م وح��ل املنازع��ات يف اأ�س��واق امل��ال خ��الل الفرتة 
هيئ��ات  ممثل��ي  م��ن  ع��دد  مب�س��اركة   2018/11/05�04

اخلدم��ات  و�س��ركات  والبن��وك  العربي��ة  املالي��ة  االأوراق 
املالية العاملة يف اأ�س��واق امل��ال العربية. ويهدف الربنامج 
اإىل تدري��ب وتاأهي��ل كوادر م��ن املتخ�س�س��ني يف التحكيم 
لي��ة متقدمة  يف منازع��ات اأ�س��واق االأوراق املالي��ة وتوفري اآ
للتحكي��م والف�س��ل يف املنازعات اإىل تطوي��ر بيئة االأعمال 
ت��ي �سمن جهود  واال�س��تثمار وجعله��ا اأك��رث جاذبي��ة كما ياأ
يف  والعامل��ني  للك��وادر  واملهن��ي  العلم��ي  امل�س��توى  تعزي��ز 
موؤ�س�س��ات �س��وق راأ���س امل��ال وتوف��ري التدري��ب والتثقي��ف والتوعي��ة يف املج��االت املتعلق��ة ب�س��وق راأ���س امل��ال، باالإ�ساف��ة اإىل ن�س��ر الوع��ي 
بالتحكي��م كو�س��يلة متخ�س�س��ة وعاجل��ة حل��ل املنازعات يف اأ�س��واق االأوراق املالي��ة العربية. وياأتي عقد ه��ذا الربنامج �سمن اإطار اأهداف 
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2016 – 2020، حي��ث هدف��ت اخلطة �سمن حم��ور بناء الق��درات الذاتية 
لعق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبية وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوير الق��درات الرقابي��ة وتعزيز كف��اءة وفعالية هيئ��ات الرقابة يف 

املجاالت. خمتلف 
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4( برنامج تدريبي حول �سناديق اال�ستثمار - االإمارات:

املالي��ة  االأوراق  هيئ��ات  احت��اد  عق��د 
املالي��ة  االأوراق  م��ع هيئ��ة  بالتع��اون  العربي��ة 
"�سنادي��ق  ح��ول  تدريب��ي  برنام��ج  وال�س��لع 
خ��الل  ظب��ي  ب��و  اأ مدين��ة  يف  اال�س��تثمار” 
ع��دد  مب�س��اركة   2018/11/11�13 الف��رتة 
وال�س��لع  املالي��ة  االأوراق  هيئ��ة  موظف��ي  م��ن 
وممثل��ني م��ن �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالية. 
اإط��ار  �سم��ن  الربنام��ج  ه��ذا  عق��د  ت��ي  ياأ

اأه��داف اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2016 – 2020، حي��ث هدفت اخلط��ة �سمن حمور بن��اء القدرات 
الذاتي��ة لعق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوي��ر الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كف��اءة وفعالي��ة هيئ��ات 

الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت.

6( برنامج تدريبي حول املخاطر يف اخلدمات املالية - ال�سعودية:

عق��د احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة بالتع��اون م��ع هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية برنام��ج تدريبي 
ح��ول املخاط��ر يف اخلدم��ات املالي��ة خالل الف��رتة 20�2018/11/22 يف مدينة الريا�س مب�س��اركة عدد من 
ب��و ظبي ل��الأوراق املالية. ويه��دف الربنام��ج اإىل تعريف  موظف��ي هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة وممثل��ني من �س��وق اأ
امل�س��اركني باملخاط��ر الت��ي تواج��ه اأ�س��واق را���س املال مب��ا يف ذل��ك املخاط��ر الت�س��غيلية خماطر اال�س��تثمار 
ت��ي عق��د ه��ذا الربنام��ج �سم��ن اإط��ار اأه��داف  وال�س��يولة وغريه��ا وكذل��ك اإدارة املخاط��ر املوؤ�س�س��ية. وياأ
اخلط��ة اال�س��رتاتيجية الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة 2016 – 2020، حيث هدفت اخلط��ة �سمن 
حم��ور بن��اء الق��درات الذاتي��ة لعق��د جمموع��ة من الربام��ج التدريبي��ة وور���س العم��ل للم�س��اهمة يف تطوير 

الق��درات الرقابي��ة وتعزي��ز كفاءة وفعالي��ة هيئات الرقاب��ة يف خمتلف املجاالت.

7( برنامج تدريبي حول الرقابة والتفتي�س يف اأ�سواق املال - ُعمان:

ل�س��وق  العام��ة  والهيئ��ة  لالحت��اد  العام��ة  االأمان��ة  قام��ت 
امل��ال بتنفي��ذ برنام��ج تدريب��ي بعن��وان الرقاب��ة والتفتي���س 
اأ�س��واق امل��ال. وقدح�س��ر يف الربنام��ج م�س��اركون م��ن  يف 
املالي��ة  االأوراق  وهيئ��ة  اللبناني��ة  املالي��ة  االأ�س��واق  هيئ��ة 
وال�س��لع باالإم��ارات العربية املتح��دة، وهيئة االأوراق املالية 
العراقي��ة، وهيئ��ة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية، وبور�سة 
البحرين، و�س��وق م�س��قط لالأوراق املالية، و�س��ركة م�س��قط 

للمقا�س��ة واالإيداع وعدد من �س��ركات الو�س��اطة.  

ويه��دف ه��ذا الربنام��ج اإىل تزوي��د امل�س��اركني باخل��ربات 
وامله��ارات املتعلق��ة بق�ساي��ا التفتي���س عل��ى �س��ركات اخلدم��ات املالي��ة وكذل��ك الرقاب��ة عل��ى عملي��ات الت��داول باأ�س��واق امل��ال، وتزوي��د 
امل�س��اركني بح��االت عملي��ة وحقيقي��ة ملوا�سيع التفتي���س والرقاب��ة. اإ�سافة اإىل فهم وحتليل طرق التالعب باأ�س��واق املال وكيفي��ة مكافحتها. 

كم��ا ي�س��تهدف الربنام��ج جمي��ع العامل��ني يف جم��االت الرقاب��ة عل��ى االأ�س��واق املالي��ة واجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة هيئ��ة االأوراق املالي��ة، 
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وكذل��ك جمي��ع العامل��ني يف دوائر التفتي���س على ال�س��ركات العاملة يف االأ�س��واق املالية. باالإ�سافة اإىل اجله��ات املهتمة بالرقابة والتفتي���س 
م��ن العامل��ني يف اجله��ات املنظم��ة مبا يف ذل��ك البنوك واملوؤ�س�س��ات املالية واجله��ات االأخرى ذات العالقة.

8( برامج تدريبية - الكويت:

العام��ة لالحتاد  االأمانة  قام��ت 
بالتع��اون مع هيئة اأ�س��واق املال 
بالكوي��ت بتنفيذ )13( برنامج 
2018. حيث �س��ملت هذه الربامج كل من االأوراق املالية العاملية، التطورات واالجتاهات احلديثة باأ�س��واق راأ���س املال  تدريبي خالل عام 
العاملي��ة، التموي��ل اال�س��المي، االلت��زام امل��ايل العامل��ي، احلوكمة يف اأ�س��واق امل��ال، التحلي��ل الفني واالأ�سا�س��ي خالل الرب��ع االأول من عام 
2018، والتموي��ل االإ�س��المي: املعاي��ري ال�س��رعية والرقاب��ة واملتابع��ة ال�س��رعية واحلوكم��ة، الرقاب��ة والتفتي���س يف اأ�س��واق امل��ال، ال�سكوك 

االإ�س��المية، حوكم��ة ال�س��ركات، التحلي��ل الفن��ي املهن��ي، التحكيم وحل املنازعات باأ�س��واق املال، ط���رق ك��س���ف االح�ت�ي���ال ال�م�ال���ي خالل 
الرب��ع االأخ��ري من عام 2018. وقد �س��ارك يف ه��ذه الربامج عدد من املوظف��ني التابعني لهيئة اأ�س��واق امل��ال الكويتية. 

9(اخلطة التدريبية لعام 2019:

ا�س��تكملت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد بالتع��اون م��ع اأع�س��اء االحت��اد و�سع خطة �س��املة للربام��ج التدريبي��ة الت��ي �س��يتم تنفيذها خالل عام 
2019 والت��ي �س��ملت جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�سة الت��ي اعتمدت على االأ�س���س التالية:

2018، حي��ث غط��ت ه��ذه الربام��ج ع��دد م��ن  1. مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتنوع��ة ليت��م تنفيذه��ا خ��الل ع��ام 

االحتياج��ات التدريبي��ة املرتبط��ة بالرقاب��ة والتفتي���س واإدارة املخاط��ر واالإنف��اذ وااللت��زام واكت�س��اف اجلرائم املالي��ة ومالحقتها 
يف اأ�س��واق را���س امل��ال والتكنولوجي��ا املالية م��ن منظور رقاب��ي، باالإ�سافة اإىل اأدوات التمويل االإ�س��المي واحلوكمة واال�س��تثمار يف 
�سنادي��ق اال�س��تثمار اجلماع��ي واإدارة العالق��ات الدولي��ة وعالق��ات امل�س��تثمرين. علمًا باأن هناك مرون��ة بت�سميم برام��ج تدريبية 

خمتلف��ة تنا�س��ب االحتياج��ات التدريبية االأخ��رى الأع�ساء االحتاد.
2. تعق��د معظ��م الربام��ج التدريبي��ة باللغ��ة العربي��ة مع ا�س��تخدام اللغة االإجنليزي��ة يف بع�س احل��االت وخا�س��ة امل�سطلحات، كما 
ن��ه ميك��ن عق��د معظ��م الربام��ج التدريبي��ة املقرتح��ة باللغت��ني العربية  مت ت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج باللغ��ة االإجنليزي��ة. علم��ًا باأ

واالإجنليزي��ة وذلك ح�س��ب رغب��ة اأع�ساء االحتاد.
3. قام��ت االأمان��ة العامة لالحت��اد بالتعاون مع عدد من اجله��ات التدريبي��ة املتخ�س�سة واخل��رباء املتخ�س�سني من ذوي الكفاءة 
العالي��ة لتنفي��ذ ه��ذه الربام��ج وف��ق اأف�سل املعايري الدولي��ة املطبقة. كم��ا مت التاأكيد باأن امل�س��اركة بعدد من ه��ذه الربامج املقدمة 
متن��ح املت��درب فر�س��ة التق��دم المتحان��ات مق��ررة بحي��ث يح�س��ل املت��درب عن��د اجتي��از ه��ذه االمتحان��ات عل��ى �س��هادات مهني��ة 

معتم��دة من املراك��ز الدولي��ة املتخ�س�سة.
4. تق��دم الربام��ج مقاب��ل ر�س��وم ا�س��رتاك معقول��ة تعتم��د عل��ى طبيع��ة الت�س��هيالت الت��ي تقدمه��ا اجله��ة امل�س��ت�سيفة للربنام��ج 
وكذل��ك طبيع��ة الربنام��ج املق��دم، حي��ث ميكن عقد ه��ذه الربامج لدى اأع�س��اء االحتاد الراغبني بذل��ك، اإذ ميك��ن للهيئة الراغبة 
بامل�س��اركة عق��د الربنام��ج التدريب��ي مبقره��ا، حي��ث تت��وىل الهيئ��ة ا�س��ت�سافة الربنام��ج وتق��دمي الت�س��هيالت اللوج�س��تية وغريه��ا 

املطلوب��ة. كم��ا ميك��ن عقد الربام��ج خارج مق��ر الهيئة، يف حال عدم توف��ر اإمكانية عق��د الربامج لديها.
5. تت��وىل الهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة دع��وة خمتل��ف اجله��ات املحلي��ة للم�س��اركة بالربنام��ج التدريب��ي ال��ذي يتم اختي��اره. وميكن 
للهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة اختي��ار اأك��رث م��ن برنام��ج تدريب��ي، كم��ا ميك��ن للهيئ��ة امل�س��اركة يف الربام��ج التدريبي��ة دع��وة اأع�ساء 

االحت��اد اأو اأي جه��ات خارجية اأخرى للم�س��اركة بالربام��ج التدريبية.
وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�س الأه��م الربام��ج التدريبي��ة الت��ي �س��ملتها اخلط��ة التدريبي��ة لالحت��اد لع��ام 2019. حي��ث يبني اجل��دول التايل اأهم 

الربام��ج التدريبي��ة الت��ي توؤهل امل�س��اركني بها م��ن احل�سول على �س��هادة مهني��ة معتمدة دوليًا.
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جدول رقم )1(
الربامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركني فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة دوليًا

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

1Fundamentals of Financial Services اإلنجليزية3أساسيات الخدمات المالية

2Global Securities العربية3األوراق المالية العالمية

3Risk in Financial Services اإلنجليزية3المخاطر في الخدمات المالية

العربية3التمويل اإلسالمي Islamic Finance )مستوى أول( – الدراسات المصرفية والمالية اإلسالمية4

العربية4التمويل اإلسالمي Islamic Finance )مستوى متقدم( 5

6Combating Financial Crimes اإلنجليزية2مواجهة الجرائم المالية

7Global Financial Compliance اإلنجليزية2االلتزام المالي العالمي

الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار8
International Certificate in Wealth and Investment Management3اإلنجليزية

9Derivatives اإلنجليزية3 المشتقات المالية

وباالإ�ساف��ة اإىل الربام��ج التدريبي��ة املهني��ة املتخ�س�س��ة الت��ي توؤه��ل امل�س��اركني به��ا للح�سول عل��ى �س��هادة مهنية معرتف به��ا دوليًا، فقد 
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد وبالتع��اون م��ع اأع�ساء االحت��اد وباال�س��تناد اإىل نتائج اال�س��تبيانات الت��ي مت اإجراوؤه��ا لتحدي��د املتطلبات 
التدريبي��ة لالأع�س��اء ويف �س��وء التط��ورات وامل�س��تجدات الدولي��ة يف جم��ال اأ�س��واق امل��ال، بت�سمي��م ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة لتلبي��ة 
امل��ال وتزوي��د  باأ�س��واق  املت�س��ارعة واحلديث��ة  التط��ورات  اأهمي��ة تغطي��ة  وق��د راع��ت ه��ذه الربام��ج  املذك��ورة،  املتطلب��ات واالحتياج��ات 
امل�س��اركني فيه��ا بامله��ارات واخل��ربات العلمي��ة واملهني��ة املطلوب��ة يف كل جم��ال م��ن ه��ذه املج��االت. وفيم��ا يلي ا�س��تعرا�س الأه��م الربامج 

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

جدول رقم )2(
الربامج التدريبية امل�سممة لتلبية املتطلبات التدريبية الأ�سواق را�س املال العربية

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

االمتثال، حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر1
Compliance, Corporate Governance & Risk management 3العربية / اإلنجليزية

طرق كشف االحتيال المالي2
Financial Fraud Identification 2العربية

إدارة المحافظ واألصول3
Portfolio & Asset Management 3العربية / اإلنجليزية

4(IFRS( الرقابة على التقارير المالية الصادرة وفق المعايير الدولية
 Regulator’s oversight of financial reporting issued according to the IFRS2العربية / اإلنجليزية

حوكمة الشركات: التنفيذ والقياس الفعال5
Corporate Governance: Effective Implementation and Measurement3اإلنجليزية

تطوير سياسة فعالة لمنع االحتيال والغش6
Developing Effective Fraud Prevention Policy 3اإلنجليزية

تعزيز الدور الرقابي لهيئات األوراق المالية7
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خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمرين
�سم��ن حم��ور تعلي��م وتوعية امل�س��تثمر، مت خالل ع��ام 2018 اجناز ما يلي:

- اأطلق��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد املوق��ع االإلك��رتوين لالحت��اد بحلته اجلدي��دة وال��ذي يت�سمن البواب��ة االإلكرتوني��ة اخلا�سة 
مبو�س��وع تعلي��م وتوعية امل�س��تثمرين.

البواب��ة  لذل��ك يف  بامل��كان املخ�س���س  امل��ال  باأ�س��واق  ا�س��تخدامًا  االأك��رث  املالي��ة  الأه��م امل�سطلح��ات  �س��امل  ن�س��ر قامو���س   -
االإلكرتوني��ة اخلا�س��ة بتعلي��م وتوعية امل�س��تثمرين.

سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة العربية والدولية
1(  امل�ساركة باملوؤمتر العاملي للبور�سات:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة باأعمال املوؤمت��ر العاملي للبور�سات ال��ذي عقد مبدينة م�س��قط يومي 27 
و28 مار���س مب�س��اركة ع��دد م��ن هيئ��ات الرقابة واالأ�س��واق املالي��ة واجله��ات ذات العالقة. وقد 
ناق���س املوؤمتر عدد من الق�سايا التي تهم اأ�س��واق را���س املال، وقد تراأ���س االأمني العام لالحتاد 
 RegTech FinTech وم��ا يرتب��ط منه��ا م��ن ت�س��ريعات  جل�س��ة العم��ل املتعلق��ة بالتقني��ة املالي��ة 
حي��ث اأك��د عل��ى اأهمي��ة التع��اون م��ا ب��ني هيئ��ات الرقاب��ة واالأ�س��واق املالي��ة ومقدم��ي اخلدم��ات 

املالي��ة وتق��دمي الدع��م ال��الزم لت�س��جيع تط��ور التكنولوجيا مبا يخ��دم القطاع املايل وكذل��ك اأهمية مواكبة الت�س��ريعات ملث��ل هذا التطور.

2(   االجتماع ال�سابع لفريق عمل اال�ستقرار املايل يف الدول العربية:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية ممثل��ه باالأمني الع��ام باالجتماع ال�س��ابع 
لفري��ق عم��ل اال�س��تقرار املايل يف ال��دول العربية املنبثق عن جمل���س حمافظ��ي امل�سارف املركزية والذي 
نظم��ه �سن��دوق النق��د العرب��ي يف مدين��ة اأبوظب��ي.  وق��د ا�س��تعر�س االجتم��اع ع��دد م��ن الق�ساي��ا الت��ي 
ته��م القط��اع امل��ايل وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا بق�ساي��ا الث��ورة الرقمي��ة وتداعيتها عل��ى النظ��ام امل�سريف 
واال�س��تقرار امل��ايل وخمط��ر االبت��كارات املالي��ة واملخاط��ر النظامي��ة. و�سم��ن ه��ذا االإط��ار ا�س��تعر�س 
االأم��ني الع��ام لالحت��اد اأه��م التط��ورات التي �س��هدتها اأ�س��واق را���س امل��ال العربي��ة والدور ال��ذي تلعب��ه هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية يف 
جم��االت التكنولوجي��ا املالي��ة وب�س��كل خا���س م��ا يتعل��ق منه��ا بالت�س��ريعات املالي��ة، وكذل��ك ق�ساي��ا االإف�س��اح واحلوكم��ة واالإنف��اذ وتعليم 
وتوعي��ة امل�س��تثمرين، حي��ث اأك��د عل��ى اأهمي��ة الو�سول اإىل احلل��ول املنا�س��بة لت�س��جيع االبت��كار والتكنولوجيا املتط��ورة يف القطاع املايل مع 

املحافظ��ة على ا�س��تقرار االأ�س��واق و�سم��ان حماية امل�س��تثمرين.

3(    االجتماع الثالث ع�سر لفريق العمل االإقليمي لتعزيز ال�سمول املايل يف الدول العربية:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باالجتماع الثالث ع�س��ر لفري��ق العمل االإقليم��ي لتعزيز ال�س��مول املايل يف 
ب��و ظبي خالل الف��رتة 11 – 12 / 03 /2018، وقد ناق���س الفريق عدد من  ال��دول العربي��ة وال��ذي نظم��ه �سن��دوق النق��د العرب��ي مبدينة اأ
الق�ساي��ا واملوا�سي��ع الهام��ة، منها اجلزء الثاين من منهجية اإطالق امل�س��وحات االإح�سائية امليداني��ة لر�سد جوانب الطلب على اخلدمات 
املالي��ة يف ال��دول العربي��ة، املتعل��ق باخلدم��ات املالي��ة للموؤ�س�س��ات ال�سغ��رية واملتو�س��طة ومتناهي��ة ال�سغ��ر، والتح�سري لل��دورة التدريبية 
ح��ول تطبي��ق ه��ذه املنهجي��ة. كما ا�س��تعر�س االجتماع اأربع اأوراق عم��ل حول متكني املراأة مالي��ًا وم�سرفي��ًا، وحتفيز امل�سارف للم�س��اهمة 
يف ال�س��ركات النا�س��ئة، واملنهجي��ة االأمث��ل للتموي��ل للمجتمع��ات الريفي��ة و�سغ��ار املزارع��ني واملنتج��ني واحلرفي��ني، وا�س��تخدام الو�س��ائل 
االإلكرتوني��ة لتحفي��ز ال�س��مول امل��ايل. كم��ا تط��رق االجتم��اع اإىل التح�س��ريات اخلا�س��ة باأن�س��طة وفعالي��ات الي��وم العرب��ي لل�س��مول املايل 
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ال��ذي يواف��ق 27 اأبري��ل م��ن كل ع��ام، وبرنام��ج عم��ل املب��ادرة االإقليمية 
الفري��ق يعم��ل  اأن  اإىل  االإ�س��ارة  FIARI. جت��در  امل��ايل  ال�س��مول  لتعزي��ز 
عل��ى تطوي��ر ال�سيا�س��ات واالج��راءات املتعلق��ة بتعزيز ال�س��مول املايل يف 
ال��دول العربي��ة، والعم��ل على االرتقاء مبوؤ�س��رات ال�س��مول امل��ايل لديها، 
وتعزي��ز فر���س تب��ادل اخلربات والتجارب ب��ني الدول العربي��ة يف ق�سايا 
ال�س��مول امل��ايل، واإعداد الدرا�س��ات واأوراق العمل حول اأو�ساع ال�س��مول 
امل��ايل يف ال��دول العربي��ة، اإ�ساف��ة اإىل تعزي��ز الوع��ي بق�ساي��ا ال�س��مول 

امل��ايل وحماية امل�س��تهلك يف جم��ال اخلدمات املالي��ة وامل�سرفية.

4( املوؤمتر ال�سنوي الثالث ع�سر ملوديز:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحتاد باملوؤمتر ال�س��نوي الثالث ع�س��ر ملوديز Moody’s الذي 
عق��د مبدين��ة دب��ي مب�س��اركة عدد من اخل��رباء واملهتمني، حي��ث ناق���س املوؤمتر عدد من 
الق�ساي��ا املتعلق��ة بالتحدي��ات واملخاط��ر الت��ي تواجهه��ا اقت�س��ادات املنطق��ة، خا�سة يف 
ظ��ل التغ��ريات والتط��ورات ال�سيا�س��ية واأ�س��عار النف��ط. كما ا�س��تعر�س املوؤمتر اأهم االإ�سالح��ات املالية التي ت�س��هدها بع���س دول املنطقة، 

مب��ا يف ذل��ك زي��ادة االعتماد عل��ى املوارد غ��ري النفطية وتطبي��ق اإ�سالح��ات �سريبية، خا�س��ة �سريبة القيم��ة امل�سافة.

5(  املوؤمتر الثالث حول بور�سات ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحتاد باملوؤمت��ر الثال��ث للبور�س��ات يف منطقة 
ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا )MENA Roadshow( ال��ذي عق��د 
يف مدين��ة دب��ي خ��الل الفرتة 29�2018/04/30. وقد األق��ى االأمني العام 
لالحت��اد كلم��ة افتتاحي��ة باملوؤمت��ر اأك��د خالله��ا عل��ى اأهمي��ة االإج��راءات 
التي اتخذتها اأ�س��واق را���س امل��ال العربية يف جم��االت الرقابة واالإف�ساح 
واحلوكم��ة والتقني��ة املالية. كما اأك��د على اأهمية اخلطوات الت��ي انتهجها 
امل��ال العربي��ة يف جم��ال فت��ح االأ�س��واق املالي��ة  اأ�س��واق را���س  ع��دد م��ن 
لال�س��تثمارات اخلارجي��ة وو�سع االإج��راءات وال�سوابط املنا�س��بة حلماية 

امل�س��تثمرين ومب��ا يعود بالفائدة على اأ�س��واق را���س امل��ال العربية.

6(   موؤمتر ديلويت حول الرقابة واجلرائم املالية:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد ممثل��ه باالأم��ني الع��ام باملوؤمت��ر ال�س��نوي الثام��ن ال��ذي نظمته 
ديلوي��ت ح��ول الرقاب��ة واجلرائ��م املالي��ة وذل��ك يف مدين��ة دبي ي��وم 2018/04/18. وقد ناق���س 

املوؤمت��ر ع��دد م��ن الق�ساي��ا التي تهم اأ�س��واق املال مب يف ذل��ك التقنية املالية باأ�س��واق املال واجلرائ��م املالية و�س��بل مواجهتها.

7(    عر�س للتقنية املالية يف دولة االإمارات العربية املتحدة:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد ممثل��ه باالأم��ني الع��ام بالعر���س ال��ذي نظمت��ه �س��ركة CCL حول 
الأه��م  عر�س��ًا  اللق��اء  ت�سم��ن  وق��د  املتح��دة.  العربي��ة  االإم��ارات  بدول��ة   FinTech املالي��ة  التقني��ة 
التط��ورات يف التقني��ة املالي��ة بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة وكذل��ك دور الت�س��ريعات يف دع��م 

التط��ورات املالي��ة وم�س��تقبل االلتزام Compliance واملخاطر يف ظل التطورات الت�س��ريعية والتكنولوجية التي ت�س��هدها االأ�س��واق املالية.
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:MEIRA 8(     املوؤمتر ال�سنوي العا�سر جلمعية ال�سرق االأو�سط لعالقات امل�ستثمر

�س��اركت االأمانة العامة لالحتاد ممثله باالأمني العام باملوؤمتر العا�س��ر جلمعية 
ال�س��رق االأو�س��ط لعالقات امل�س��تثمر )MEIRA( وذلك يوم 2018/09/26 يف 
مدين��ة دب��ي. وق��د بح��ث املوؤمتر ع��دد م��ن الق�ساي��ا املتعلقة بتطوي��ر عالقات 
امل�س��تثمرين لدى ال�س��ركات وكذلك ا�س��تعر�س اأهم التحديات يف هذا املجال 
ل��دى دول ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا. كما مت تق��دمي جوائ��ز تقديرية 
لعدد من ال�س��ركات التي اأظهرت متيزًا يف جماالت تطبيق اأف�سل املمار�س��ات 

املتعلق��ة بعالق��ات امل�س��تثمرين والتقارير ال�س��نوية واملواق��ع االإلكرتونية.

9(   املوؤمتر ال�سابع للتمويل االإ�سالمي:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحتاد ممثل��ه باالأمني الع��ام باملوؤمتر ال�س��ابع للتمويل االإ�س��المي الذي 
ن��د ب��ورز )S&P( وذلك ي��وم 2018/09/26 يف مدينة  نظمت��ه وكال��ة التقيي��م الدولي��ة �س��تاندرز اأ
دبي. وقد ا�س��تعر�س املوؤمتر اأهم التطورات احلديثة التي �س��هدها التمويل االإ�س��المي وخا�سة ما 
يتعل��ق بتطبي��ق املعاي��ري والتقني��ات املالية FinTech. كما ا�س��تعر�س املوؤمتر التط��ورات امل�سرفية 
.GCC االإ�س��المية وقط��اع التاأم��ني االإ�س��المي التكافلي يف جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي

10(    انعقاد طاولة م�ستديرة عالية امل�ستوى حول تنامي التقنيات املالية احلديثة: الفر�س والتحديات للدول العربية:

عالي��ة  م�س��تديرة  ال��دويل )IMF( طاول��ة  النق��د  �سن��دوق  م��ع  بالتع��اون  العرب��ي  النق��د  �سن��دوق  عق��د 
امل�س��توى ح��ول تنام��ي التقنيات املالية احلديث��ة: الفر�س والتحديات يف ال��دول العربية. وقدمت الطاولة 
امل�س��تديرة نظ��رة عام��ة ع��ن التقني��ات املالية احلديث��ة FinTech والتج��ارب الدولي��ة واالإقليمية يف هذا 
املج��ال ال �س��يما يف جم��ال ال�س��مول امل��ايل. وناق�س��ت الطاول��ة امل�س��تديرة النه��ج املتب��ع يف و�س��ع املعايري 
التنظيمي��ة والعمالت امل�س��فرة والعم��الت الرقمية للبنوك املركزي��ة، وتطوير اإدارة املخاطر االإلكرتونية.

11(     اجتماعات جمموعة عمل منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا MENA�OECD حول احلوكمة:

�س��اركت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد، باجتماعات جمموع��ة العمل ملنظم��ة التعاون 
 2018 لع��ام  اأفريقي��ا  و�س��مال  االأو�س��ط  ال�س��رق  والتنمي��ة ملنطق��ة  االقت�س��ادي 
ح��ول احلوكم��ة. وناق�س��ت جمموع��ة العم��ل خ��الل االجتماع��ات الت��ي عقدت يف 
مدين��ة ل�س��بونة يوم��ي 4 و2018/07/5، جمموع��ة م��ن الق�ساي��ا الت��ي ته��م دول 
OECD ح��ول االإط��ار الع��ام حلوكم��ة ال�س��ركات يف منطق��ة ال�س��رق  املنطق��ة، حي��ث مت ا�س��تعرا�س اال�س��تبيان ال��ذي اأعدت��ه منظم��ة ال��� 
االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا. كم��ا مت ا�س��تعرا�س تقاري��ر املنظمة حول فر���س تعزيز ال�س��فافية واالإف�س��اح يف املنطقة وكذلك تطوير اأ�س��واق 
را���س امل��ال وحت�س��ني املوازن��ة بني اجلن�س��ني يف قيادة ال�س��ركات ملنطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا. هذا وقد �س��ارك االأمني العام 
بجل�س��ة العم��ل املتعلق��ة باالإف�س��اح وال�س��فافية لدول منطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا، كما �س��ارك باجلل�س��ة اخلتامي��ة لالجتماع.

12(       منتدى الكوم�سيك ال�سابع ملنظمي اأ�سواق راأ�س املال:

 the س��اركت االأمان��ة العام��ة الحت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة باملنت��دى ال�س��ابع ملنظمي اأ�س��واق راأ���س املال�
7th COMCEC Market Regulators Forum ال��ذي نظمت��ه اللجن��ة الدائم��ة للتع��اون االقت�س��ادي والتج��اري 

ملنظم��ة التع��اون االإ�س��المي “COMCEC”، وال��ذي عقد مبدين��ة اأنقرة يوم 2018/11/08 حيث ناق���س املنتدى عدد 
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م��ن الق�ساي��ا املرتبط��ة ببن��اء الق��درات الذاتي��ة ل��دى ال��دول االأع�س��اء باللجن��ة وحماي��ة امل�س��تثمرين من خ��الل تعزي��ز التعاون يف جمال 
التوعي��ة والتعلي��م ودور هيئ��ات الرقاب��ة يف ه��ذا املج��ال. كم��ا ا�س��تعر�ست اللجن��ة اآخ��ر التط��ورات ل��دي اجله��ات الرقابي��ة االأع�س��اء يف 

جم��االت العمالت امل�س��فرة )Crypto Currencies( والتمويل االإ�س��المي.

13(     انعقاد الدورة الثانية واالأربعني ملجل�س حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية:

عق��د جمل���س حمافظ��ي امل�س��ارف املركزي��ة وموؤ�س�س��ات النقد 
العربي��ة دورت��ه االعتيادي��ة الثاني��ة واالأربع��ني يوم 17 �س��بتمرب 
يل��ول يف مدين��ة عّم��ان مب�س��اركة حمافظي البن��وك املركزية  / اأ
وموؤ�س�س��ات النق��د العربية، حيث �س��ارك احتاد هيئات االأوراق 
املالي��ة العربي��ة ممث��اًل باالأمني الع��ام باجتماع��ات هذه الدورة 
ب�سف��ة مراق��ب. وق��د ناق���س االجتماع عدد م��ن الق�ساي��ا التي 
ته��م القطاع امل��ايل العرب��ي والتحديات التي تواجه��ه، وخا�سة 
م��ا يتعل��ق منه��ا بتحقي��ق االن�سب��اط امل��ايل واال�س��تدامة املالية 
ناق���س  كم��ا  واملوؤ�س�س��ية.  الهيكلي��ة  التغ��ريات  تبن��ي  وموا�سل��ة 
امل��ايل  ال�س��مول  تعزي��ز  ح��ول  العم��ل  ف��رق  اأعم��ال  االجتم��اع 

واأنظم��ة الدفع والت�س��وية وم�س��روع املقا�س��ة العربية.

سابعًا: الدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية
قام��ت االأمان��ة العام��ة لالحت��اد خالل ع��ام 2018 باعداد التقارير والدرا�س��ات التالي��ة، وذلك بع��د اأن مت عر�سها خالل اجتماع جمل���س 

االحت��اد الث��اين ع�س��ر الذي عق��د مبدينة بريوت. وميك��ن تلخي�س اأه��م التقارير والدرا�س��ات مبا يلي: 

1( ت�سعري ال�سركات عند اإدراجها واإ�سكاليات ال�سطب االختياري واالإجباري:

اأ�س��در احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربي��ة درا�س��ة ت�س��عري ال�س��ركات عن��د اإدراجه��ا واإ�س��كاليات 
ال�س��طب االختي��اري، حي��ث ق��ام باإعداد هذه الدرا�س��ة جلنة العمل املكلفة بدرا�س��ة ت�س��عري ال�س��ركات 
عن��د اإدراجها واإ�س��كاليات ال�س��طب االختياري واالإجباري لل�س��ركات واملكونة م��ن )5( اأع�ساء ميثلون 
كل م��ن الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال العماني��ة وهيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة والهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة 
املالي��ة امل�سري��ة بالتع��اون م��ع االأمان��ة العام��ة لالحت��اد وع��دد م��ن االدارات باجله��ات املتخ�س�س��ة 
بهيئ��ات الرقاب��ة العربية االأع�ساء باالحتاد. وقد ا�س��تندت الدرا�س��ة على امل�س��ح ال��ذي مت تعميمه على 
هيئ��ات االأوراق املالي��ة االأع�ساء يف االحتاد للتعرف على جتارب اأ�س��واق راأ���س امل��ال العربية يف جمال 
ت�س��عري ال�س��ركات عند اإدراجها واإ�س��كاليات ال�س��طب االختياري واالإجباري. وت�سمنت الدرا�س��ة ثالثة 
اأج��زاء رئي�س��ية، حي��ث ا�س��تعر�س اجل��زء االأول منه��ا ع��دد م��ن التج��ارب الدولية يف جماالت ت�س��عري 
االأوراق املالي��ة اجلدي��دة عن��د ادراجها ومو�سوع �س��طب ال�س��ركات اختياري��ًا واإجباري��ًا ومتطلبات كل 
منها لدى هذه االأ�س��واق. وا�س��تعر�س اجلزء الثاين من الدرا�س��ة مو�سوع ت�س��عري ال�س��ركات اجلديدة 
عن��د اإدراجه��ا بال�س��وق امل��ايل لدى اأ�س��واق املال العربية. اأم��ا اجلزء الثالث فناق���س اإ�س��كاليات ال�س��طب االختياري واالإجباري لل�س��ركات 
املدرج��ة حي��ث بح��ث يف االإط��ار الت�س��ريعي والتنظيم��ي لعملي��ات ال�س��طب االختياري واالإجب��اري لل�س��ركات املدرجة واجله��ات التي تتوىل 
تنظي��م ه��ذه العملي��ة وال�س��روط املرتبط��ة بذل��ك. كم��ا بحث اجل��زء الثالث االإجراءات الت��ي تقوم به��ا اجله��ات التنظيمي��ة حلماية حقوق 
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امل�س��اهمني بع��د �س��طب ال�س��ركات اختياري��ًا. كم��ا بح��ث ه��ذا الف�س��ل يف ال�س��طب االإجب��اري واالأ�س��باب التي توؤدي اإىل �س��طب ال�س��ركات 
اإجباري��ًا. وقدم��ت الدرا�س��ة اأي�س��ًا جمل��ة م��ن النتائ��ج والتو�سيات املرتبطة بت�س��عري ال�س��ركات اجلديدة عن��د اإدراجها وكذلك اإ�س��كاليات 

واالإجباري. االختياري  ال�س��طب 

2( قامو�س امل�سطلحات املالية االأكرث ا�ستخدامًا باالأ�سواق املالية العربية:

قام��ت االأمان��ة العامة بن�س��ر قامو���س امل�سطلحات املالية االأكرث ا�س��تخدامًا 
وتوعي��ة  تعلي��م  حم��ور  �سم��ن  يت��درج  وال��ذي  العربي��ة  املالي��ة  باالأ�س��واق 
امل�س��تثمرين من اخلطة اال�س��رتاتيجية الحتاد هيئات االأوراق املالية العربية  
2016 – 2020، كم��ا ياأتي اعداد هذا القامو���س �سمن اإط��ار اهتمام فريق 

العمل الذي �س��كله جمل���س احتاد هيئات االأوراق املالية العربية والذي يعمل 
عل��ى اإدارة مبادرات تثقيف امل�س��تثمرين، وميثل القامو���س اإحدى املبادرات 
الهام��ة لفريق العمل، حيث �س��يمكن املهتمني من االط��الع على امل�سطلحات 

املالي��ة االأكرث ا�س��تخدامًا باالأ�س��واق املالية العربية مع تقدمي �س��رح مب�س��ط ملفه��وم كل م�سطلح من ه��ذه امل�سطلحات. 

ثامنًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة باإ�س��دار اأع��داد الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلي��ة الأخب��ار االحت��اد باللغت��ني العربي��ة واالإجنليزي��ة. تغطي الن�س��رة 
االإلكرتوني��ة اآخ��ر التط��ورات واالأحداث واالأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���س امل��ال العربية والدولي��ة من خمتلف اجلوان��ب وخا�سة فيم��ا يتعلق 
بالت�س��ريعات اجلدي��دة واالأح��داث الهام��ة واالإ�س��دارات اجلديدة واالإجراءات الت��ي اتخذته��ا هيئات االأوراق املالي��ة فيما يتعل��ق بالرقابة 
واالإف�س��اح واالإنف��اذ والتوعي��ة وتعلي��م امل�س��تثمرين وغريها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���س امل��ال. كما غطت الن�س��رة اأخبار االحتاد 
ن��ه قد مت خالل  لي��ه باأ واأخب��ار االأمان��ة العام��ة لالحت��اد والربام��ج وامل�س��اريع الت��ي تنفذه��ا يف خمتل��ف املج��االت. ومم��ا يج��در االإ�س��ارة اإ
ع��ام 2018 اإ�س��دار 4 اأع��داد م��ن الن�س��رة االإلكرتوني��ة الف�سلي��ة لالحت��اد. ومت توزي��ع الن�س��رة االإخباري��ة لالحت��اد عل��ى اأع�ساء االحتاد 
والبور�س��ات العربي��ة وع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات العربي��ة واالإقليمي��ة والدولي��ة واجله��ات االأخ��رى املهتم��ة باأ�س��واق را���س امل��ال العربي��ة. كم��ا 
ا�س��تمرت االأمان��ة العام��ة باإ�س��دار امللخ���س ال�س��هري الأه��م االأخب��ار واالأح��داث املتعلق��ة باأع�س��اء احت��اد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
باالإ�ساف��ة الأه��م االأخب��ار واالأح��داث الدولي��ة ذات العالقة باأ�س��واق را���س امل��ال. كم��ا يت�سم��ن امللخ�س ال�س��هري رواب��ط اإلكرتوني��ة لتلك 
االأخب��ار واالأح��داث وذل��ك لت�س��هيل الو�س��ول اإليه��ا م��ن قب��ل اأع�س��اء االحت��اد وجمي��ع االأط��راف االأخ��رى واملعتم��ني باأ�س��واق را���س امل��ال 

لعربية. ا
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كم��ا قام��ت االأمان��ة العامة باإ�سدار التقرير ال�س��نوي الثاين ع�س��ر الحت��اد هيئات االأوراق املالي��ة العربية، وذلك بعد اأن مت اعتماده من قبل جمل���س 
االحتاد يف اجتماعه االأخري الذي عقد مبدينة بريوت �س��هر مار���س املا�سي 2018، وي�س��ري التقرير ال�س��نوي لالحتاد اإىل اأهم اأن�س��طة االأع�ساء يف 

جماالت الت�سريعات والرقابة على االأ�سواق واالإنفاذ والتعليم والتوعية والتعاون الدويل، باالإ�سافة اإىل اأبرز االأعمال املنجزة من قبل االحتاد.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأينا

براأين��ا. ف��اإن البيان��ات املالي��ة املرفق��ة تع��رب ب�سورة عادلة وم��ن كافة النواح��ي اجلوهرية عن املرك��ز املايل الحتاد هيئ��ات االأوراق املالي��ة العربية 
)"االحتاد") كما يف 31 دي�سمرب 2018 وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

نطاق التدقيق

ت�سمل البيانات املالية لالحتاد ما يلي:

• بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2018. 
• بيان االأداء املايل لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ.

• بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ.
• اإي�ساحات حول البيانات املالية وت�سمل ملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

أساس الرأي

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

نعتقد اأن اإثباتات التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�س منا�سب للراأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.

االستقاللية

اإنن��ا م�س��تقلون عن االحت��اد وفقًا للقواعد االأخالقية للمحا�س��بني املهنيني ال�سادرة عن جمل���س املعايري االأخالقية الدولية للمحا�س��بني واملتطلبات 
االأخالقي��ة الت��ي تتعل��ق بتدقيقن��ا عل��ى البيانات املالية يف دول��ة االإمارات العربية املتح��دة. وقد التزمنا مب�س��وؤولياتنا االأخالقية االأخ��رى وفقًا لهذه 

املتطلبات والقواعد.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

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

وعند اإعداد البيانات املالية. فاإن االإدارة تعد م�س��وؤولة عن تقييم مدى قدرة االحتاد على اال�س��تمرار يف عمله التجاري واالإف�ساح - عند ال�سرورة 
- عن االأمور املتعلقة بهذه اال�ستمرارية. وكذلك ا�ستخدام مبداأ اال�ستمرارية املحا�سبي اإال اإذا كانت االإدارة تعتزم ت�سفية االحتاد اأو وقف اأن�سطته 

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

يتحمل القائمون على احلوكمة م�سوؤولية االإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية لالحتاد.
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مسؤولية مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

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

البيانات املالية.

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

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

التي تالئم تلك املخاطر. واحل�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر اأ�سا�سًا لراأينا. اإن خطر عدم الك�سف عن اأي اأخطاء جوهرية ناجتة عن 
االحتي��ال يع��د اأك��رب م��ن اخلطر الناجم عن اخلطاأ. حيث اأن االحتي��ال قد ينطوي على التواطوؤ اأو التزوير اأو احل��ذف املتعمد اأو التحريف اأو جتاوز 

الرقابة الداخلية.

• تكوين فهم حول �سوابط الرقابة الداخلية املتعلقة باأعمال التدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف. ولي�س لغر�س اإبداء راأي 
حول فعالية الرقابة الداخلية لالحتاد.

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

• معرف��ة م��دى مالءمة ا�س��تخدام االإدارة ملبداأ اال�س��تمرارية املحا�س��بي. وا�س��تنادًا اإىل اأدلة التدقي��ق التي يتم احل�سول عليها حتدي��د ما اإذا كان 

هناك عدم يقني مادي يتعلق باأحداث اأو ظروف ميكن اأن تثري �س��كوكًا كبرية حول قدرة االحتاد على اال�س��تمرار كمن�س��اأة عاملة. واإذا تو�سلنا اإىل 
وج��ود ع��دم يق��ني مادي. فاإننا مطالبون بلفت االنتباه يف تقرير مدقق احل�س��ابات اإىل االإف�ساحات ذات ال�سلة يف البيان��ات املالية. اأو تعديل راأينا 
اإذا كانت تلك االإف�ساحات غري كافية. اإن اال�ستنتاجات التي نتو�سل لها تتوقف على اأدلة التدقيق التي يتم احل�سول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق 

احل�سابات. ومع ذلك. فاإن االأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد تدفع االحتاد اإىل التوقف عن اال�ستمرار كمن�ساأة عاملة.

• تقيي��م العر���س ال�س��امل للبيان��ات املالي��ة ون�س��قها وحمتوياتها. مبا يف ذل��ك االإف�ساحات. وحتديد م��ا اإذا كانت البيانات املالي��ة متثل املعامالت 
واالأحداث ذات العالقة على النحو الذي ي�سمن العر�س العادل.

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

عن براي�س ووترهاو�س كوبرز
رامي �سرحان

�سجل مدققي احل�سابات امل�ستغلني رقم 1152
اأبوظبي. االإمارات العربية املتحدة
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018 )درهم(2017 )درهم(
االإيرادات

883,200883,200ر�سوم ع�سوية
597,540600,725م�ساهمات البلد امل�سيف

358,1601,006,819اإيرادات التدريب
17,14310,546اإيرادات الفوائد

1,856,0432,501,290جمموع االإيرادات
امل�سروفات

)1,450,889()1,386,140(م�ساريف املوظفني
)866,954()689,504(م�ساريف عمومية واإدارية

انعكا�س / )كلفة( خم�س�س انخفا�س قيمة االأر�سدة امل�ستحقة من االأطراف 
72,907)662,200(ذات العالقة 

)2,244,936()2,737,844(جمموع امل�ساريف
الزيادة/ )النق�س( يف �سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام 

256,354)881,801(من العمليات

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2018 )درهم(2017 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
21,33419,449معدات

موجودات متداولة
21,11837,555ذمم مدينة جتارية واأخرى

52,020323,222مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
1,686,6251,798,211اأر�سدة نقدية وبنكية

1,759,7632,158,988
1,781,0972,178,487جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة

367,723484,747خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات  متداولة

209,495209,472ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
282,505306,540مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة

492,000516,012
859,7231,000,759جمموع املطلوبات

921,3741,177,728�سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل االحتياطي العام
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018 )درهم(2017 )درهم(

1,803,175921,374الر�سيد يف 1 يناير

256,354)881,801(فائ�س/)عجز( ال�سنة

921,3741,177,728الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018 )درهم(2017 )درهم(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
256,354)881,801(فائ�س/)عجز( ال�سنة

تعديالت ب�سبب:
9,4809,643اال�ستهالك 

)10,546()17,143(اإيرادات الفوائد
)72,907(662,200خم�س�س االنخفا�س يف قيمة اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

79,380117,024خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
299,568)147,884(التدفقات النقدية الت�سغيلية قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

التغريات يف راأ�س املال العامل:
)16,437()69,688(ذمم مدينة جتارية واأخرى

)198,295()110,200(مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
)23()89,704(ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات

79,77024,035مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة
108,848)337,706(�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية
)7,808()2,220(�سراء معدات

17,14310,546اإيرادات فائدة مقبو�سة
14,9232,738�سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

111,586)322,783(�سايف الزيادة/)النق�س( يف النقد وما يف حكمه
2,009,4081,686,625النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1,686,6251,798,211النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن
− تعديل املادة 8- ط من تعليمات االإف�ساح	
− ن�سر م�سروع نظام مراقبة وتنظيم ال�سركات املتداولة	
− اعتماد االأ�س�س العامة لفتح الفروع غري التنفيذية ل�سركات اخلدمات املالية	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− تعديل ل�سروط اإدراج �سركات املناطق احلرة املالية الأوراقها املالية يف اأ�سواق الدولة	
− الهيئة تنظم ن�ساط االإيداع املركزي 	
− الهيئة تد�سن م�سروع التكنولوجيا املالية يف اأ�سواق الدولة بالتعاون مع �سركة » براي�س ووتر 	

هاو�س كوبرز «
− جمل�س االإدارة يعتمد قرارًا بتنظيم ن�ساط االإيداع املركزي	
− اعتماد م�سروع تنظيم عقود امل�ستقات	
− �سدور قرار ب�ساأن اعتماد االإطار التنظيمي للتكنولوجيا املالية	
− �سدور قرار ب�ساأن تعديل نظام الو�ساطة يف االأوراق املالية	

هيئة ال�سوق املاليةتون�س

− تنقيح ترتيب هيئة ال�سوق املالية التون�سية املتعلق ب�سبط التدابري التطبيقية ملنع غ�سل االموال 	
ومكافحة متويل االرهاب مبقت�سى قرار وزير املالية املوؤرخ يف 06 مار�س 2018

− تنقيح ترتيب هيئة ال�سوق املالية التون�سية املتعلق بامل�ساهمة العامة مبقت�سى قرار وزير املالية 	
املوؤرخ يف 26 مار�س 2018

− ا�سدار االأمر احلكومي عدد 579 ل�سنة 2018 املتعلق باإ�سدار ال�سكوك االإ�سالمية لفائدة 	
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س

− ا�سدار االأمر احلكومي عدد 417 ل�سنة 2018 املوؤرخ يف 11 ماي 2018 واملتعلق باإ�سدار 	
القائمة احل�سرية لالأن�سطة االقت�سادية اخلا�سعة للرتخي�س وقائمة الرتاخي�س االدارية 

الجناز م�سروع
− امتام االأمر عدد 2278 ل�سنة 2001 املتعلق بتطبيق اأحكام ف�سول من جملة موؤ�س�سات 	

التوظيف اجلماعي باالأمر احلكومي عدد 748 ل�سنة 2018 املوؤرخ يف 07 �سبتمرب 2018
− ا�سدار القانون عدد 20 ل�سنة 2018 املوؤرخ يف 17 اأبريل 2018 املتعلق باملوؤ�س�سات النا�سئة	
− ا�سدار القانون عدد 35 ل�سنة 2018 املوؤرخ يف 11 يونيو 2018 املتعلق بامل�سوؤولية املجتمعية 	

للموؤ�س�سات
− ا�سدار القانون عدد 52 ل�سنة 2018 املوؤرخ يف 29 اكتوبر 2018 املتعلق بال�سجل الوطني 	

للموؤ�س�سات
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− الهيئة تزيد من فر�س متكني امل�ستثمر االأجنبي للدخول اإىل ال�سوق املالية ال�سعودية	
− اعتماد تعليمات بناء �سجل االأوامر وتخ�سي�س االأ�سهم يف االكتتابات االأولية املحدثة	
− هيئة ال�سوق املالية تعتمد التعديالت على الئحة حوكمة ال�سركات	
− ن�سر م�سودة التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة املعدلة ال�ستطالع االآراء	
− �سدور قرار جمل�س الهيئة باعتماد تعديل عدد من اللوائح التنفيذية	
− اإدراج اأدوات الدين ال�سادرة عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية	
− �سدور قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية باأن تكون املادة الثامنة و الع�سرون من الئحة حوكمة 	

ال�سركات ا�سرت�سادية
− ن�سر م�سروع التعليمات اخلا�سة بتنظيم اآلية اال�ستقرار ال�سعري للطروحات االأولية لال�ستطالع	
− اعتماد الوثيقة املحدثة لالأ�سئلة ال�سائعة اخلا�سة بالقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية 	

االأجنبية املوؤهلة يف االأوراق املالية املدرجة
− �سدور قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية باعتماد التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات 	

امل�ساهمة املدرجة املعدلة
− ن�سر م�سروع تعليمات اإ�سدار �سهادات االإيداع خارج اململكة مقابل اأ�سهم م�سدرة يف اململكة 	

ال�ستطالع مرئيات العموم
− ن�سر م�سروع قواعد ت�سجيل مدققي ح�سابات املن�ساآت اخلا�سعة الإ�سراف الهيئة ال�ستطالع 	

مرئيات العموم
− اعتماد التعليمات اخلا�سة بتنظيم اآلية اال�ستقرار ال�سعري للطروحات االأولية	
− ن�سر م�سروع التعليمات املنظمة لتملك امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني االأجانب ح�س�سًا 	

ا�سرتاتيجية يف ال�سركات املدرجة ال�ستطالع مرئيات العموم
− اعتماد التعليمات اخلا�سة ب�سناديق اال�ستثمار املغلقة املتداولة	
− �سدور قرار باعتماد التعليمات اخلا�سة ب�سناديق اال�ستثمار العقارية املتداولة املعدلة	
− اعتماد تعديل تعليمات احل�سابات اال�ستثمارية	
− ن�سر ال�سوابط اخلا�سة للرتخي�س الواردة يف املادة احلادية وال�سبعني واملادة الثانية وال�سبعني 	

من نظام ال�سركات، والتعديالت على ال�سوابط واالإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا 
لنظام ال�سركات ال�ستطالع مرئيات العموم

− اعتماد قواعد ت�سجيل مراجعي ح�سابات املن�ساآت اخلا�سعة الإ�سراف الهيئة	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− �سدور قرار بفر�س بدل ي�ستوفى من �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية التي ح�سلت على قرار 	
بتجميد اأو تعليق كامل اأن�سطتها

− �سدور نظام مدققي ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية 	
− �سدور التعميم رقم )62( اخلا�س مبعاجلة امل�ساريف والر�سوم املتعلقة بزيادة راأ�س املال	
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− و�سع االإجراءات الالزمة لتجزئة القيمة اال�سمية الأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة املدرجة	
− اإ�سدار اإر�سادات لاللتزام بقواعد مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب	
− اإ�سدار قواعد واإجراءات االأوامر املجمعة	
− تعديل اإجراءات عمل جلنة التحقيق يف الهيئة 	
− تعديل قواعد واإجراءات ال�سكاوى	
− تعديل بع�س اأحكام نظام طرح واإدراج االأوراق املالية يف ال�سوق الرئي�سية	
− تعديل بع�س اأحكام نظام طرح واإدراج االأوراق املالية يف ال�سوق الثانية	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− ا�ستطالع الراأي ب�ساأن م�سودة تعليمات خيار �سراء االأ�سهم للموظفني	
− ا�ستطالع الراأي ب�ساأن م�سودة عقد تاأ�سي�س �سركة ذات غر�س خا�س	
− هيئة اأ�سواق املال ت�ستعد لتنفيذ املرحلة الثالثة والرابعة من م�سروع تطوير منظومة �سوق املال 	

ب�سدور قرارها رقم )96( ل�سنة 2018 ب�ساأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
− انطالق حقبة جديدة يف تداول االأوراق املالية غري املدرجة	
− تعديالت لت�سهيل عملية فتح ح�سابات التداول للم�ستثمر االأجنبي وتطوير متطلبات اإف�ساح 	

االأ�سخا�س املطلعني

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− اإ�سدار اأدلة عمل ا�سرت�ساديه ملراقبي احل�سابات والفاح�سني للجهات التي تزاول ن�ساط 	
التمويل متناهي ال�سغر

− تنظيم دور �سركة االيداع والقيد املركزي لالأوراق املالية ب�ساأن امداد ال�سركات املقيد اأوراقها 	
املالية بالبور�سة امل�سرية باملعلومات

− املوافقة على تعديالت قانون �سوق راأ�س املال 	
− تعديل قواعد القيد	
− اإ�ستحداث ن�ساط تلقى االإكتتاب فى وثائق �سناديق االإ�ستثمار لل�سركات العاملة فى جمال 	

االأوراق املالية
− تعديل واإ�سافة �سروط واإجراءات الرتخي�س ملمار�سة ن�ساط �سانع ال�سوق	
− ا�سدار �سوابط تنظيم ن�ساطي التاأجري التمويلي والتخ�سيم	
− اإلغاء املادة رقم )94( من قواعد قيد و�سطب االوراق املالية ب�ساأن جتزئة القيمة االإ�سمية 	

لالأ�سهم
− تعديل معايري املحا�سبة امل�سرية	
− اإ�سدار ال�سوابط التنفيذية ملمار�سة ن�ساط التخ�سيم والقواعد التنفيذية حلوكمة ال�سركات 	

املرخ�س لها مبزاولة ن�ساطي التاأجري التمويلي والتخ�سيم
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرتخي�س ل�سناديق اال�ستثمار املتخ�س�سة يف متويل ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر بالتعامل 	
يف القيم املنقولة

− الرتخي�س للبنوك ولبع�س ال�سركات العاملة يف االأن�سطة املالية غري امل�سرفية مببا�سرة ن�ساط 	
�سناديق اال�ستثمار بنف�سها اأو مع غريها دون تطلب اإن�ساء �سركة لهذا الغر�س

− ا�سدار �سوابط جديدة لتملك ا�سهم ال�سركات العاملة فى جمال االن�سطة املالية غري 	
امل�سرفية وقواعد ترخي�سها

− ا�سدار قرار ب�ساأن االإجراءات االآحرتازية ب�ساأن العمالء حمل التحقيقات فى خمالفة القواعد 	
املنظمة للتداول بالبور�سات امل�سرية

− اقرتاح تعديل بع�س اأحكام الباب الثاين ع�سر من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال 	
اخلا�س بعرو�س ال�سراء وعمليات اال�ستحواذ

− املوافقة على تفعيل اآلية اإقرتا�س االأوراق املالية بغر�س البيع	
− تعديالت على �سروط ا�ستمرارية اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات املقيدة بالبور�سة 	

وال�سركات العاملة يف جمال االأن�سطة املالية غري امل�سرفية
− تعديل على قواعد قيد االأوراق املالية	
− ا�سدار قرار لتفعيل رقابة الهيئة على التقارير املالية لل�سركات املقيدة	
− االعداد لطرح دليل ال�سندات اخل�سراء يف م�سر	
− حتديد االإطار القانوين الإ�سدار ال�سندات اخل�سراء	
− اإ�سدار الن�سخة املحدثة من قواعد قيد و�سطب االأوراق املالية بجداول البور�سة امل�سرية	
− �سدور القانون رقم 671 ل�سنة 2018 بتنظيم ن�ساطي التاأجري التمويلي والتخ�سيم	
− ا�سدار م�سودة اأول دليل حلماية املتعاملني بالقطاع املايل غري امل�سريف	
− تو�سيع نطاق عمل اآلية البيع وال�سراء يف ذات اجلل�سة لت�سمل عددًا اأكرب من االأوراق املالية 	

املقيدة
− ا�سدار قواعد واإجراءات ا�سدار وطرح ال�سندات ق�سرية االأجل	
− ا�سدار دليل اإجرائي عن احلوكمة	
− الزام مراقبي ح�سابات �سركات الت�سكيك مبعايري املحا�سبة امل�سرية	
− ا�سدار متطلبات تاأ�سي�س وترخي�س �سركات الت�سكيك	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− هيئة االأوراق املالية متنح تراخي�سًا الأول مرة ل�سركات جديدة للتعامل يف بور�سة 	
عمان والبور�سات االأجنبية

− الهيئة حتذر من ن�سر االأخبار جمهولة امل�سدر وتدعو اإىل التوا�سل معها عرب قنواتها 	
الر�سمية

− الهيئة حتث �سركات اخلدمات املالية على توعية العميل باأ�سول وقواعد التعامل يف 	
البور�سات االأجنبية قبل اتخاذ قراره اال�ستثماري

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− متديد فرتة توفيق االأو�ساع اخلا�سة ب�سركات الو�ساطة مدة 6 اأ�سهر	
− الهيئة حتذر امل�ستثمرين من اأن�سطة جمع االأموال القائمة على اال�ستثمار يف االأ�سول الرقمية/ 	

امل�سفرة
− الهيئة جتري حتديثات على برنامج اختبارات الرتخي�س املهني ملواكبة م�ستجدات ال�سناعة 	

العاملية واالأهداف االقت�سادية املحلية
− الهيئة تطلق برناجمًا لتقييم وت�سنيف �سركات اخلدمات املالية	
− تعميم ب�ساأن �سوابط ا�ستيفاء الغرامات املالية	
− طرح م�سودة وثيقة حقوق امل�ستثمر يف االأ�سواق املالية	
− اتفاق بني الهيئة و�سلطة دبي للخدمات املالية و�سلطة تنظيم اخلدمات املالية ل�سوق اأبوظبي 	

العاملي ب�ساأن ترخي�س �سناديق اال�ستثمار وترويجها يف مناطق اخت�سا�س كل منها

هيئة ال�سوق املاليةتون�س
− قرر  جمل�س الهيئة ت�سليط عقوبات مالية على عدد من ال�سركات املخالفة للت�سريعات والرتاتيب 	

اجلاري بها العمل طبقا الأحكام الف�سل 40 من القانون عدد 117 ل�سنة 1994 املوؤرخ يف 14 
نوفمرب 1994 واملتعلق باإعادة تنظيم ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− الهيئة تدعو اإىل امل�ساركة يف ا�ستطالع امل�ستثمر لتطوير ال�سوق املالية	
− وزارة التجارة واال�ستثمار وهيئة ال�سوق املالية تو�سحان حاالت انق�ساء ال�سركات امل�ساهمة 	

واإجراءات الت�سفية ذات ال�سلة
− اإعالن ب�ساأن وظيفة عالقات امل�ستثمرين لدى ال�سركات املدرجة	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
−املالية حتذير من هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية ال�سورية ب�ساأن االإ�سدارات االأولية للعمالت الرقمية	
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− قامت الهيئة بالتفتي�س على �سركات اخلدمات املالية اخلا�سعة لرقابتها والتحقيق يف اأي �سبهة 	
خمالفة متعلقة بتطبيق االأحكام والقوانني واللوائح والنظم والقرارات ال�سادرة عنها 

− قامت الهيئة بتطبيق "الرقابة امل�ستندية" املتعلقة مبدى التزام املتعاملني بال�سوق بالنظم 	
والت�سريعات القانونية ال�سادرة عنها

− قامت الهيئة بالرقابة على التداول، وبلغ اإجمايل عدد التقارير الرقابية املرفوعة خالل ال�سنة 	
)10( تقارير

− عملت الهيئة على رقابة مدى التزام �سركات اخلدمات املالية مبعايري املالءة املالية املحددة 	
بت�سريعات الهيئة للحد من خماطر ال�سيولة

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− اإطالق املرحلة الثانية من م�سروع تطوير ال�سوق	
− اإعالن تذكريي لكافة ال�سركات املدرجة يف البور�سة	
− اإعالن تذكريي لكافة �سناديق اال�ستثمار	
− اإعالن تذكريي لكافة االأ�سخا�س املرخ�س لهم	
− اإعالن تذكريي لكافة ال�سركات املخاطبة باأحكام الكتاب اخلام�س ع�سر )حوكمة ال�سركات( من 	

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الهيئة ت�سدر كتاب دوري ب�ساأن تعامل �سركات ال�سم�سرة يف االأوراق املالية بذات 	
اجلل�سة

− املوافقة على اإن�ساء �سناديق ا�ستثمار متخ�س�سة يف متويل ن�ساط التمويل متناهي 	
ال�سغر

− تخفي�س مقابل اخلدمات على ال�سركات املقيدة بالبور�سة	
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ثالثًا: إجراءات التنفيذ

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− هيئة االأوراق املالية تخالف 62 جهة ارتكبت خمالفات ل� 31 مادة قانونية تركزت يف 	
6 جماالت اأ�سا�سية

− هيئة االأوراق املالية تخالف 54 جهة ارتكبت خمالفات ملواد قانونية خالل الربع االأول	
− هيئة االأوراق املالية تلزم ال�سركات امل�سدرة باإبالغها عند الدعوة الجتماعات هيئة 	

عامة لل�سركة �سواء كانت عادية اأو غري عادية
− هيئة االأوراق املالية تدعو اإىل حظر االإعالن والرتويج واإقامة الفعاليات للجهات غري 	

املرخ�سة من قبلها للتعامل بالبور�سات االأجنبية

−هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية اإعالن ب�ساأن خمالفات لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− قرار تاأديبي باإيقاف مكتب تدقيق ح�سابات عن تدقيق ال�سركات اخلا�سعة لرقابة الهيئة ملدة 	
عام

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− اإحالة )11( خمالفة اإىل جلنة املحا�سبة بالهيئة	
− قامت جلنة التحقيق بالهيئة باإجراء )15( حتقيقا حول عدد من املخالفات و�سكاوى	
− قامت جلنة التظلمات بالهيئة بالف�سل يف )14( حالة تظلم وطلب وقف التنفيذ	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− تفعيل اأحكام املادة ال�ساد�سة من قانون �سوق راأ�س املال ب�ساأن موافاة الهيئة بالقوائم املالية 	
ال�سنوية لل�سركة قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�سهر
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن

− تنظيم ور�سة عمل حول اأ�س�س وتطبيقات حوكمة ال�سركات و�سيا�سات واإجراءات 	
التدقيق الداخلي

− ا�سدار بيان حتذيري حول التعامل بالبور�سات االأجنبية مع اأ�سخا�س غري مرخ�سني	
− تنظيم الربنامج التدريبي حول التحكيم وحل املنازعات باأ�سواق املال	

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− الهيئة تنظم برنامج تدريبي عن »تنظيم �سناديق اال�ستثمار والرقابة عليها«	
− تنظيم موؤمتر حول تعزيز اال�ستثمار االأجنبي يف االأ�سواق املالية بالتعاون مع احتاد هيئات 	

االأوراق املالية العربية
− تنظيم ور�سة عمل حول نظام املالءة املالية	
− تنظيم عدد من ور�س العمل ملمثلي �سركات الو�ساطة	

−هيئة ال�سوق املاليةتون�س ا�ستقبال وفود من املرتب�سني وا�ستعرا�س مهام الهيئة والقوانني والرتاتيب املنظمة لل�سوق املالية	
− م�ساركة اإطارات الهيئة يف عدد من الربامج التكوينية 	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− ور�سة عمل حول االمتثال	
− تخرج الدفعة اخلام�سة من املخت�سني يف االأ�سواق املالية	
− انطالق تكوين الدفعة ال�ساد�سة لتاأهيل "مهنيو ال�سوق املالية اجلزائرية"	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية
− هيئة ال�سوق املالية بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين تعقد ور�سة عمل ملدراء 	

ال�سناديق اال�ستثمارية بعنوان "القراءة املهنية لتقارير التقييم العقاري"
− تنبيه عموم امل�ستثمرين من اال�ستثمار يف العمالت الرقمية وما تنطوي عليه من خماطر عالية	

هيئة االأوراق واالأ�سواق �سوريا
املالية

− 	 IFRS 15 هيئة االأوراق املالية ال�سورية تعقد ور�سة عمل حول املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية
− تنظيم ندوة حول اال�ستثمار باالأوراق املالية كم�سدر دخل جديد	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− ور�سة االإف�ساح توؤكد على اأهمية مواكبة اأحدث معايري املحا�سبة	
− الهيئة العامه ل�سوق املال حتذر من التعامل مع �سركات غري مرخ�سة	
− ابتعاث عدد من طالب املالية واملحا�سبة للتدريب العملي يف هيئات عربية واآ�سيوية	
− تنظيم ور�سة عمل حول �سوق راأ�س املال  واأهميته االقت�سادية	
− تنظيم الربنامج التدريبي حول الرقابة والتفتي�س يف اأ�سواق املال	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

−هيئة �سوق راأ�س املالفل�سطني تنظيم لقاء متخ�س�س حول اآفاق تطور قطاع االأوراق املالية	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية تنظم اأن�سطة توعوية يف جمال �سوق راأ�س املال	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية ترعى ندوة حول اأولوية حماية امل�ستثمرين	
− تنظيم برنامج تدريبي حول املخاطر يف اخلدمات املالية	
− تنظيم املوؤمتر الثاين حول حوكمة ال�سركات	
− تنظيم جمموعة من ور�س العمل الفنية التخ�س�سية اأهمها  جتزئة االأ�سهم ومكافحة غ�سل 	

االأموال ومتويل االإرهاب

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�ستعد لتنفيذ املرحلة الثالثة والرابعة من م�سروع تطوير ال�سوق "تطوير 	
البنية التحتية لنظام ما بعد التداول" مو�سوعًا ل� برنامج توعوي تدريبي لهيئة اأ�سواق املال

− تعميم رقم )8( ل�سنة 2018 اإىل كافة االأ�سخا�س املرخ�س لهم	
− اعالن ب�ساأن اال�ستثمار يف العمالت الرقمية واالإ�سدارات االأولية لالأ�سول الرقمية	
− اعالن توعوي ب�ساأن قيام جهات او ا�سخا�س مبزاولة ن�ساط م�ست�سار ا�ستثمار من دون 	

احل�سول على الرتخي�س الالزم للن�ساط من هيئة اأ�سواق املال
− انطالق املرحلة االأوىل من الربنامج التوعوي اخلا�س مبدراء اأنظمة اال�ستثمار اجلماعي	
− الهيئة ت�ست�سيف اأعمال االجتماع ال�ساد�س لفريق عمل امل�سوؤولني عن التدريب	
− اختتام فعاليات الربنامج التوعوي االأخري لعام 2018	

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان انعقاد املوؤمتر االول حول "االأ�سبوع العاملي للم�ستثمر 2018"	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− هيئة الرقابة املالية تطلق بنك معلومات للتثقيف املايل	
− معهد اخلدمات املالية التابع للهيئة ينظم ور�سة عمل متخ�س�سة لق�ساة جمل�س الدولة للتعريف 	

باالأن�سطة املالية غري امل�سرفية
− هيئة الرقابة املالية تبداأ اأوىل خطوات تبنى معياري املحا�سبة الدولية اجلديدين	
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رابعًا: التعليم والتوعية

النشاطالهيئةالدول

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− هيئة الرقابة املالية تقدم دليل ا�سرت�سادي ملراجعة ح�سابات اجلهات املرخ�س لها مبزاولة 	
ن�ساط التمويل متناهي ال�سغر

− تنظيم ور�سة عمل للت�ساور وتبادل االآراء واالأفكار واإبداء املالحظات على م�سروع االإطار 	
الت�سريعي والتنظيمي الأدوات الدين ق�سرية االأجل يف �سوق املال امل�سري

− تنظيم ور�سة عمل حول نظام الت�سويت الرتاكمي والتمثيل الن�سبي	
− تنظيم ندوة حول االأدوات املالية غري امل�سرفية	
− تنظيم حلقة نقا�سية حول �سالمة وا�ستقرار االأن�سطة املالية غري امل�سرفية	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− تنظيم ندوة حول مو�سوع : متويل ال�سركات النا�سئة واملقاوالت ال�سغرى واملتو�سطة عرب �سوق 	
الر�ساميل

− 	)MVCPO( ا�سدار دليل لال�ستثمار يف هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة االأوراق املاليةاالأردن
− مذكرة تفاهم بني هيئة االأوراق املالية ونظريتها الفل�سطينية 	
−  هيئة االأوراق املالية توقع اتفاقية تفاهم مع املعهد الربيطاين لالأوراق املالية 	

واال�ستثمار ملنح �سهادات اعتماد اخلدمات املالية

هيئة االأوراق املالية االإمارات
وال�سلع

− توقيع مذكرة تفاهم مع مركز "دبي لالإح�ساء"	
− توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التاأمني	
− اختيار الهيئة ع�سوًا يف جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لهيئات لالأوراق املالية	
− توقيع اتفاقية تعاون مع دائرتي "املحاكم" و"النيابة العامة" براأ�س اخليمة	
− توقيع مذكرتي تفاهم مع �سركتي تقنية معلومات	
− 	LRBX تنظيم املوؤمتر ال�سنوي للمنظمة الدولية لالإف�ساح االإلكرتوين

−هيئة ال�سوق املاليةتون�س ا�ستقبال وفد من اجلامعة االفريقية للخرباء املحا�سبني PAFA مبقر الهيئة	
− 	 PAFA ا�ست�سافة اجتماعات اجلامعة االفريقية للخرباء املحا�سبني

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− توقيع اتفاقية تكوين ما�سرت مهني تخ�س�س )هند�سة مالية( بني جلنة تنظيم عمليات البور�سة 	
و مراقبتها و مدر�سة الدرا�سات العليا التجارية

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال توقع على ر�سالة تفاهم مع جامعة ال�سلطان قابو�س تتعلق بتبادل 	
اخلربات العلمية والعملية

− توقيع مذكرة تفاهم مع جلنة البور�سة واالأوراق املالية بتايلند	
− توقيع مذكرة تفاهم بني مركزُعمان للحوكمة واال�ستدامة و�سركة امليدان امل�ستدام	
− الهيئة تن�سم لالتفاقية الدولية لتبادل املعلومات	

هيئة �سوق را�س املالفل�سطني 
− هيئة �سوق راأ�س املال وجامعة بريزيت توقعان ثالث مذكرات تعاون م�سرتك	
− جتديد اتفاقية التعاون لدمج م�ساق حوكمة ال�سركات	
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خامسًا: التعاون الدولي

النشاطالهيئةالدول

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية توقع مذكرة تفاهم مع نظريتها املغربية	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية وجمعية اأ�سواق املال العاملية "ICMA" توقعان اتفاقية للتعاون يف 	

تطوير اأ�سواق راأ�س املال
− توقيع مذكرة تفاهم ما بني هيئة قطر لالأ�سواق املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ب�ساأن 	

ن�ساط اإدارة اال�ستثمار لل�سناديق اال�ستثمارية يف الدولة
− توقيع اتفاقية مع مركز قطر للمعلومات االئتمانية تهدف اإىل اإعالء قيم ال�سفافية واالإف�ساح، 	

وتوفري بيئة اآمنة لال�ستثمار، وتعزيز الروؤية ال�ساملة للمالءة املالية للعمالء

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− بيان م�سرتك عن بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�سواق املال	
− هيئة اأ�سواق املال توقع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدرا�سات الق�سائية والقانونية	
− املنظمة الدولية لهيئات اأ�سواق املال )االأي�سكو ( تنتخب هيئة اأ�سواق املال لع�سوية جمل�س 	

اإدارتها
− ا�ست�سافة فعاليات االجتماع ال�سابع ع�سر للجنة روؤ�ساء هيئات اأ�سواق املال يف دول جمل�س 	

التعاون اخلليجي

−هيئة االأ�سواق املاليةلبنان تعاون بني هيئة االأ�سواق املالية وجلنة االأوراق املالية والبور�سات االأمريكية	
− مذكرة تفاهم بني هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية ونظريتها القرب�سية	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الهيئة تفوز بع�سوية جمل�س اإدارة املنظمة الدولية لهيئات اأ�سواق املال )االأيو�سكو( وحتتفظ 	
مبقعدها للدورة الثالثة على التواىل

− توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة املالية يف كازاخ�ستان	
− امل�ساركة باملوؤمتر الدويل "التخ�سيم كاأداة لتمويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة"	
− توقيع اإتفاق تعاون بني هيئة الرقابة املالية واجلامعة االأمريكية	

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− الهيئة ت�ست�سيف املوؤمتر االأربعني للجنة اجلهوية الإفريقيا وال�سرق االأو�سط للمنظمة الدولية 	
لهيئات االأ�سواق املالية
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اململكة االأردنية الها�سمية - هيئة االوراق املالية االردنية
مبنى �سوق راأ�س املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�س:

www.jsc.gov.joاملوقع االلكرتوين:

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

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�س:

www.sca.gov.aeاملوقع االلكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�س:

www.cmf.tnاملوقع االلكرتوين:

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

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�س:

www.cosob.orgملوقع االلكرتوين:

اململكة العربية ال�سعودية - هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
 طريق امللك فهد، الريا�س

12053000 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�س:

www.cma.org.saاملوقع االلكرتوين:

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

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�س:

www.scfms.syاملوقع االلكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�س:

www.cma.gov.omاملوقع االلكرتوين:

دولة فل�سطني - هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية
4041 – البرية

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�س:

www.pcma.psاملوقع االلكرتوين:

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

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�س:

www.qfma.org.qaاملوقع االلكرتوين:

دولة الكويت - هيئة ا�سواق املال الكويتية
برج احلمراء، ال�سرق، 

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�س:

www.cma.gov.kwاملوقع االلكرتوين:

اجلمهورية اللبنانية - هيئة االأ�سواق املالية اللبنانية
�سارع روما – الوردية - بريوت

0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

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

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�س:

www.lsm.lyاملوقع االلكرتوين:

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

35345352 )00202(, 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�س:

www.fra.gov.egاملوقع االلكرتوين:

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

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�س:

www.ammc.maاملوقع االلكرتوين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�س:

www.bse.com.lbاملوقع االلكرتوين:

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

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�س:

www.dfsa.aeاملوقع االلكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�س:

www.maqasa.comملوقع االلكرتوين:

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

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�س:

www.amf.org.ae املوقع االلكرتوين:
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