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ي�سرين اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لحتاد هيئات الأوراق 
املالية العربية لعام 2021 والذي يت�سمن ا�س��تعرا�ض 
اأه��م التطورات التي �س��هدتها اأ�س��واق را���ض املال العربي��ة والدولية 
واأه��م الأعم��ال الت��ي اأجنزه��ا الحت��اد. لق��د �س��هد ع��ام 2021 
تط��ورات واأح��داث هامة انعك�س��ت عل��ى اأداء اأ�س��واق امل��ال العاملية 
التي تاأثرت با�س��تمرار تداعيات الأزمة الناجمة عن تف�سي فريو�ض 
كورون��ا. فعل��ى الرغم من الآثار ال�س��لبية التي تركتها اجلائحة على 
القت�س��ادات العاملي��ة، وب�س��كل خا���ض القت�سادات املتط��ورة التي 
�س��جلت فيها مع��دلت الدين العام ارتفاعات غري م�س��بوقة ب�س��بب 
الدع��م احلكومي املايل، فقد ا�س��تمر القت�س��اد العاملي خالل عام 
2021 بالتع��ايف وذلك بالرغم م��ن زيادة حدة اآثار جائحة كورونا 
وحالة عدم اليقني املرتبط مبدى �سرعة التعايف التام من اجلائحة 
يف ظل زيادة �س��رعة انت�سار املتحورات اجلديدة للفريو�ض. وح�سب 
اح�سائيات �سندوق النقد الدويل فقد منا القت�ساد العاملي خالل 
ع��ام 2021 بن�س��بة 5.9 % يف ح��ني يتوق��ع اأن ينم��و  القت�س��اد 
العاملي خالل 2022 بن�سبة 4.9 % ونحو 3.3 % فيما بعد عام 

.2022

اأم��ا بخ�سو���ض الأ�س��واق املالي��ة العاملية، فقد ا�س��تمرت خالل عام 
2021 بالتع��ايف، حي��ث اأظه��ر الرق��م القيا�س��ي املرك��ب ملورغ��ن 
�س��تانلي لالأ�س��واق العاملي��ة )MSCI World Index( من��وًا 
قيا�س��يًا للع��ام الثالث على التوايل وبن�س��بة بلغت نحو 17 %. فقد 
ا�س��تمرت الأ�س��واق املالية بالتعايف وذلك ب�س��بب تاأكد امل�س��تثمرين 
ب��اأن القت�س��ادات العاملي��ة تتعامل م��ع جائحة كورون��ا، مبا يف ذلك 
املتح��ورات اجلدي��دة والزي��ادات غ��ري امل�س��بوقة بع��دد الإ�سابات، 

وعدم احلاجة لفر�ض عمليات اغالق جديدة.

وعل��ى �سعي��د هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة فق��د متكن��ت خ��الل ع��ام 
2021 وبالتع��اون م��ع الأ�س��واق املالية واحلكوم��ات بالعمل لتجاوز 
تاأث��ري تداعي��ات اأزم��ة كورونا عل��ى الأ�س��واق املالية. كما ا�س��تمرت 
خ��الل ع��ام 2021 يف حتقيق اجنازات هام��ة يف جمالت الرقابة 
وحتدي��ث الت�س��ريعات والتنظي��م والإنف��اذ، وو�س��ع الأط��ر والآليات 

ال�س��فافية  قواع��د  وتطوي��ر  الرقابي��ة  قدراته��ا  لتعزي��ز  املنا�س��بة 
والإف�س��اح واحلوكم��ة والتعلي��م والتوعي��ة وذلك ل�سمان ا�س��تقرار 
وت��وازن الأ�س��واق املالية. كما حر�س��ت الهيئات الأع�س��اء بالحتاد 
عل��ى التق��دم بخط��وات ملمو�س��ة يف جم��الت التطوي��ر والتحدي��ث 
وتنمي��ة امله��ارات والرتق��اء بالأنظم��ة املالي��ة الت��ي حتك��م اأعمالها 
مبا ين�س��جم مع اأف�سل املمار�س��ات واملعايري الدولية، وكذلك اتخاذ 
التدابري الالزمة لت�سجيع ا�ستخدام التكنولوجيا املالية احلديثة مبا 

يخدم اأ�سواق را�ض املال.
لق��د فر�ست التط��ورات الدولية يف خمتلف الأ�سعدة على الأ�س��واق 
املالي��ة العربي��ة املزيد من العمل يف جم��الت عدة وخا�سة ما يتعلق 
منها مبواجهة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ض لها الأ�س��واق املالية، 
وم��ن �سمنه��ا خماطر التقلب��ات يف اآداء الأ�س��واق املالية وال�س��يولة 
واملخاط��ر واجلرائ��م الإلكرتوني��ة التي �س��هدت زي��ادة ملحوظة يف 
ظ��ل وجود جائح��ة كورونا مما يتطلب تعزيز البني��ة املالية التحتية 
وتطبي��ق املب��ادئ الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال وذل��ك لزي��ادة مقاوم��ة 
الأ�س��واق املالية ملختل��ف املخاطر املحتملة. كم��ا اأ�سبح التوجه نحو 
تعزي��ز مبادئ ال�س��تدامة الت��ي تراعي اأف�س��ل املمار�س��ات الدولية 
وخا�سة يف جمالت احلوكمة والبيئة وامل�سوؤولية الجتماعية وكذلك 
حتديث الت�س��ريعات ل�س��تيعاب مث��ل هذه التط��ورات حمط اهتمام 
دويل كب��ري، مم��ا يتطل��ب ت�ساف��ر جه��ود اأ�س��واق امل��ال العربية مع 
خمتلف اجلهات ذات العالقة ومبا يعود بالفائدة على اأ�س��واق را�ض 
املال العربية ويخدم امل�سروعات واملبادرات ذات العالقة يف دولنا.
لقد �سهد عام 2021، والذي ميثل العام الأول للخطة ال�سرتاتيجية 
لالحتاد لالأعوام 2021 - 2025، حمطات مهمة يف اإطار تنفيذ 
اأه��داف ومب��ادرات اخلطة، فقد ا�س��تمر اأع�س��اء الحتاد يف تعزيز 
 ،IOSCO مكانته��م يف املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة
حي��ث بل��غ عدد مقاعدهم مبجل���ض اإدارة املنظم��ة )3( مقاعد مبا 
يف ذلك موقع نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة املنظمة ورئا�سة جلنة النمو 
والأ�سواق النا�سئة )GEMC(، وهي اأكرب جلان املنظمة، وكذلك 
 )AMERC(رئا�س��ة اللجنة الإقليمية لأفريقيا وال�س��رق الأو�سط
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د. مريم بطي السويدي

بالإ�سافة اإىل موقع نائب رئي�ض هذه اللجنة. كما �سهد العام املا�سي 
تعاون��ًا وثيق��ًا مع عدد من املوؤ�س�س��ات العربية والإقليمي��ة والدولية، 
 ،)OECD( مب��ا يف ذل��ك منظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة
وكذل��ك قي��ام الحتاد بتعزي��ز التعاون م��ع اللجنة الدائم��ة للتعاون 
COM� )القت�س��ادي والتج��اري ل��دول منظمة التعاون الإ�س��المي 
CEC( بهدف زيادة تبادل اخلربات يف جمال التمويل الإ�س��المي، 

ومعه��د التمويل الدويل )IIF( و�سن��دوق النقد العربي وغريها من 
املوؤ�س�سات الدولية ذات العالقة.

ويف جم��ال تعزي��ز التع��اون ما ب��ني اأع�ساء الحتاد، فق��د حفل عام 
2021 بالعدي��د م��ن الأن�س��طة والفعاليات على جميع امل�س��تويات، 
فقد بداأت فرق العمل التي مت ت�سكيلها عام 2021 باإجناز الأعمال 
التي كلفت بها واملتمثلة بو�سع قواعد عامة ا�سرت�سادية يف املجالت 
الت��ي متثلها املحاور الرئي�س��ية للخطة ال�س��رتاتيجية لالحتاد، مبا 
يف ذل��ك حمور تعزي��ز التعاون والتوا�سل ب��ني الأع�ساء يف جمالت 
تطوي��ر اأ�س��واق امل��ال ومواجه��ة املخاط��ر ودع��م ال�س��يولة وحم��ور 
تعزي��ز التعاون يف جم��الت التكنولوجي��ا املالي��ة ومواجهة املخاطر 
ال�س��يربانية وحمور تعليم وتوعية امل�س��تثمر وتعزيز ال�س��مول املايل. 
ه��ذا وقد ا�س��تكملت فرق العمل اع��داد امل�س��وحات الالزمة وحتليل 

نتائجها متهيدًا ل�ستكمال العمل بو�سع القواعد العامة املطلوبة.
ويف جم��ال تعزي��ز وبن��اء الق��درات الذاتي��ة لأع�س��اء الحت��اد فقد 
ا�س��تمر الحت��اد وبالرغ��م من الظ��روف الناجمة ع��ن اأزمة جائحة 
كورون��ا بتنظيم عدد م��ن الربامج والندوات وامللتقيات با�س��تخدام 
تقني��ات الت�س��ال املرئ��ي وبالتعاون مع موؤ�س�س��ات عربي��ة واإقليمية 
ودولية مرموقة تناولت خمتلف املجالت التي تهم اأ�سواق را�ض املال 
العربي��ة وخا�س��ة يف جم��ال التكنولوجي��ا املالي��ة والتوعي��ة والتعليم 
واحلوكم��ة والرقابة والإنفاذ واأدوات ال�س��تثمار امل�س��رتك والتمويل 
الإ�سالمي ومكافحة اجلرائم املالية واملخاطر يف اخلدمات املالية. 
ومما يذكر باأن عام 2021 قد �سهد تنفيذ اأكرب عدد من الربامج 
التدريبية وذلك منذ تاأ�سي�ض الحتاد عام 2007. كما قام الحتاد 
خ��الل عام 2021 بتنظيم عدد من احللقات النقا�س��ية والندوات 

غط��ت املوا�سي��ع التي تهم اأع�ساء الحتاد وذل��ك بالتعاون مع عدد 
من املوؤ�س�سات الدولية والقليمية.

وعلى �سعيد التعاون يف جمال التعليم والتوعية وحماية امل�ستثمرين، 
ا�س��تمر الحت��اد بتحدي��ث البواب��ة الإلكرتونية وذل��ك لتمكني جميع 
اجله��ات املهتمة ملتابع��ة اآخر التطورات يف جم��ال التعليم والتوعية 
ل��دى اأع�س��اء الحتاد بالإ�سافة اإىل التط��ورات الدولية احلديثة يف 
ه��ذا املجال. كما ب��داأ الحتاد خالل عام 2021 العمل على اعداد 
بواب��ة للتعليم الإلك��رتوين وذلك بالتعاون مع جه��ات خمت�سة بهذا 

املجال.
ناأم��ل اأن ي�س��تمر ن�س��اط الحتاد خ��الل عام 2022 بنف���ض الزخم 
لتحقي��ق املزي��د م��ن اأه��داف وتطلع��ات الأع�س��اء وتعزي��ز التعاون 
والتن�س��يق امل�س��رتك بينه��ا ومبا يع��ود بالفائدة واخلري على اأ�س��واق 
را�ض املال العربية. وي�سرين بهذه املنا�سبة اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر 
والمتن��ان لل�س��ادة اأع�س��اء الحتاد عل��ى الثقة التي منح��وين اإياها 
وعل��ى تعاونه��م ودعمه��م لالحت��اد ولالأمان��ة العامة لالحت��اد طيلة 

فرتة رئا�س��تي، �س��ائاًل املوىل عزَّ وجل التوفيق وال�سداد 
واأن تنعم بالدنا العربية با�ستمرار التقدم والزدهار.

كلمة رئيس االتحاد
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تابع��ت الأمان��ة العام��ة لالحت��اد اإجناز امله��ام املوكلة 
اإليها مبوجب اخلطة ال�س��رتاتيجية لالحتاد بالتعاون 
م��ع اأع�س��اء الحتاد واللجان امل�س��كلة له��ذه الغاي��ة. ف�سمن اإطار 
حم��ور تعزيز التع��اون والتوا�سل ب��ني الهيئات الأع�س��اء بالحتاد 
ودع��م ال�س��يولة وال�س��تدامة والتع��اون يف جمالت تطوير اأ�س��واق 
املال ومواجهة املخاطر، تابعت الأمانة العامة التوا�سل مع اأع�ساء 
الحتاد ب�س��اأن ا�س��تكمال الإجراءات الالزمة لديه��م للتوقيع على 
مذكرة تفاه��م متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ساء بالحتاد. 
و�سم��ن ه��ذا الإط��ار، ا�س��تكملت غالبي��ة الأع�س��اء التوقي��ع عل��ى 
املذك��رة ح�س��ب الأ�سول وذل��ك يف �س��وء ا�س��تكمالها لالإجراءات 
الالزمة لديها. وعليه فاإن املذكرة معرو�سة على جمل�س��كم املوقر 
لتخاذ ما يلزم ب�ساأن بداأ العمل بها ومبا يعزز التعاون بني اأع�ساء 

الحتاد.

كما قامت الأمانة العامة لالحتاد �سمن اإطار حمور تعزيز التعاون 
بني اأع�ساء الحتاد يف جمال تطوير اأ�سواق املال ومواجهة املخاطر 
بالتعاون مع فريق العمل امل�س��كل لهذه الغاية باإعداد م�س��ح خا�ض 
غط��ى اجلوانب املختلفة املتعلقة بتطوير اأ�س��واق املال العربية ومت 
توزيع��ه عل��ى اأع�ساء الحتاد وا�س��تالم ال��ردود وحتليله��ا متهيدًا 
ل�ستكمال العمل  بهذا اجلانب.  ومن املهم الإ�سارة هنا باأن فريق 
العم��ل يق��وم يف املرحل��ة احلالية بتجمي��ع املبادرات والت�س��ريعات 
املطبق��ة ل��دى اأع�ساء الحت��اد يف جمالت �س��بل مواجهة خماطر 
الأ�س��واق ودع��م ال�س��يولة وذل��ك متهي��دًا لو�سع دليل ا�سرت�س��ادي 
ح��ول اأولويات الأع�س��اء لتقييم ومواجهة التحديات التي ت�س��ببها 
الأزم��ات العاملي��ة مبختلف اأ�س��كالها. كما يعمل فري��ق العمل على 
و�س��ع قواع��د عام��ة ا�سرت�س��ادية تتعل��ق مبكافح��ة غ�س��ل الأموال 
ومتوي��ل الإرهاب وكذلك و�سع قواعد عامة تتعلق باأف�سل املعايري 
املطبق��ة يف جم��ال ال�س��تدامة. وبالإ�سافة اإىل ذل��ك، يعمل فريق 
العم��ل عل��ى عل��ى تقدمي مقرتح��ات ح��ول القواعد ال�سرت�س��ادية 

."Crowd�funding" للتمويل اجلماعي

وحول حم��ور التكنولوجيا املالية واملخاطر ال�س��يربانية، ا�س��تكمل 
فري��ق العم��ل امل�س��كل له��ذه الغاي��ة حتليل نتائ��ج ال�س��تبيان الذي 
مت اع��داده وتوزيع��ه عل��ى اأع�س��اء الحت��اد، حيث وفر ال�س��تبيان 
معلوم��ات هامة  حول واقع قط��اع التكنولوجيا املالية لدى اأع�ساء 
الحتاد. و�سمن هذا الإطار، يقوم فريق العمل بتجميع الت�سريعات 
والأطر القانونية اأو التنظيمية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية والأمن 
ال�س��يرباين املطبق��ة  وذلك لتوفريها لأع�س��اء الحتاد وكذلك يف 
جم��الت الذكاء ال�سطناع��ي والتعلم الآيل وكذل��ك و�سع قواعد 
)�سواب��ط( عام��ة ا�سرت�س��ادية لتعزي��ز الأم��ن ال�س��يرباين ل��دى 
اأع�س��اء الحتاد. كما يقوم فري��ق العمل بتح�سري مقرتحات حول 
حتدي��د الج��راءات واملتطلبات الرقابية املتعلق��ة مبو�سوع اعرف 

عميلك )KYC( متهيدًا لإعداد دليل خا�ض بذلك.

اأم��ا عل��ى �سعيد حمور التعليم وتوعية امل�س��تثمر وال�س��مول املايل، 
فقد قام فريق العمل بتحليل نتائج امل�س��ح الذي مت اعداده ملعرفة 
واقع احلال لدى اأع�ساء الحتاد متهيدا ل�س��تكمال العمل يف هذا 

املجال.

ويف جم��ال بن��اء الق��درات الذاتي��ة، فق��د اأول��ت الأمان��ة العام��ة 
لالحت��اد ه��ذا اجلانب اهتمامًا خا�س��ًا لتلبية املتطلب��ات املختلفة 
لأع�س��اء الحت��اد يف ه��ذا املج��ال. فق��د قام��ت الأمان��ة العام��ة 
لالحت��اد خ��الل العام املا�س��ي بتنفيذ برام��ج تدريبية خم�س�سة 
لل��دول الأع�س��اء بالحت��اد، حي��ث تناول��ت هذه الربام��ج خمتلف 
املج��الت والحتياجات التدريبي��ة خا�سة ما يتعلق منها مبوا�سيع 
اجلرائ��م  ومالحق��ة  واكت�س��اف  املالي��ة  اخلدم��ات  يف  املخاط��ر 
يف  والإنف��اذ  والرقاب��ة  املالي��ة  بالأ�س��واق  والإلكرتوني��ة  املالي��ة 
احلوكم��ة بالإ�ساف��ة اإىل جم��الت الرقاب��ة والتفتي���ض وال�سكوك 
واأدوات التمويل الإ�س��المي، كما �س��ملت برام��ج متخ�س�سة حول 
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جليـــل طريـــف

كلمة األمين العام

التكنولوجي��ا املالية والبلوك�س��ني  وغريها. ومم��ا يذكر بهذا املجال 
ب��اأن عدد الربامج التدريبي��ة التي مت تنفيذها خالل عام 2021 قد 
بلغ )40( برناجمًا تدريبيًا �س��ارك بها نحو )1935( م�ساركًا. كما 
نظم الحتاد عددًا من احللقات النقا�س��ية تخ�ض اجلوانب املتعلقة 
بغ�سل الأموال واجلرائم املالية واحلوكمة وال�ستدامة والتكنولوجيا 
املالي��ة واملخاط��ر املرتبط��ة به��ا. كم��ا قام��ت الأمانة العام��ة �سمن 
ه��ذا الإط��ار بت�سميم جمموعة من الربامج ت�سم اأكرث من )114( 
برناجم��ًا متخ�س�سًا يف خمتلف اجلوان��ب التي تهم هيئات الأوراق 
املالي��ة العربية واجلهات الأخرى ذات العالقة باأ�س��واق املال، حيث 
�س��يتم تنفيذ هذه الربامج وف��ق متطلبات اأع�ساء الحتاد واجلهات 
الأخرى ذات العالقة. كما قامت الأمانة العامة لالحتاد بامل�س��اركة 
بالعدي��د م��ن اللق��اءات والفعالي��ات واملوؤمترات بح�س��ور عدد كبري 
م��ن اخل��رباء واملخت�س��ني وع��دد م��ن الهيئ��ات الرقابي��ة العربي��ة 

واملوؤ�س�سات املحلية والدولية والإقليمية والعربية.

 وعل��ى ال�سعي��د الدويل، ا�س��تمرت الأمانة العام��ة لالحتاد بدورها 
يف تعزي��ز التع��اون مع املوؤ�س�س��ات الدولية والإقليمي��ة والعربية ومبا 
يخدم اأع�ساء الحتاد، حيث ا�س��تمرت بالتوا�سل مع الأمانة العامة 
ملنظم��ة الأي�س��كو )IOSCO( مل�س��اعدة الأع�س��اء غ��ري املن�سم��ني 
له��ذه املنظم��ة لالن�سمام له��ا والتوا�سل مع الأع�س��اء غري املوقعني 
عل��ى مذكرة التفاهم متعددة الأط��راف لتمكينهم من اإمتام ذلك، 
كم��ا ع��ززت الأمان��ة العام��ة لالحت��اد تعاونها م��ع منظم��ة التعاون 
القت�سادي والتنمية )OECD( مبا يف ذلك امل�س��اركة بفريق عمل 
املنظمة املعني بحوكمة ال�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقي��ا MENA ال��ذي يبحث عدد من الق�ساي��ا التي تهم املنطقة 
وخا�س��ة حتقي��ق تنمي��ة اقت�سادي��ة م�س��تدامة م��ن خ��الل مراع��اة 
حتقي��ق اجلوان��ب املرتبط��ة باحلوكم��ة والقت�س��اد الأخ�س��ر.  كما 
�ساركت الأمانة العامة بفريق العمل الإقليمي لتعزيز ال�سمول املايل 
Financial Inclusion Task Force وكذل��ك الن�سم��ام كع�س��و 

Regional Fin�  ملجموعة العمل الإقليمية للتقنيات املالية احلديثة
Tech Working Group التي اأطلقها �سندوق النقد العربي.

لقد حفل عام 2021 بن�س��اط ملحوظ على خمتلف امل�س��تويات وقد 
كان للدع��م وامل�س��اندة ال��ذي حظيت بهم��ا الأمان��ة العامة لالحتاد 
م��ن اأع�س��اء الحتاد اأكرب الأثر يف ت�س��هيل قيامه��ا بدورها املطلوب 
وتنفي��ذ امله��ام املوكلة اإليها. اإننا نتطلع دائمًا لدور اأكرب لالحتاد يف 
تعزيز التعاون امل�س��رتك بني هيئ��ات الأوراق املالية العربية والقيام 
بدور فاعل يف هذا املجال ومب�ساركة جميع الأطراف ذات العالقة. 

اأرج��و اأن ت�س��محوا يل بتق��دمي ال�س��كر والمتن��ان لرئا�س��ة الحت��اد 
للدورة اخلام�سة ع�سرة على توجيهاتها وحر�سها الأكيد على تطوير 
الحتاد وكذلك لل�س��ادة اأع�ساء الحتاد عل��ى تعاونهم املتوا�سل مع 
الأمان��ة العامة لالحت��اد. ول يفوتني تقدمي ال�س��كر والمتنان لهيئة 
الأوراق املالية وال�س��لع بدولة الإمارات العربية املتحدة، دولة املقر، 

للدعم ال�س��خي ال��ذي تقدمه لالحت��اد ولالأمانة العامة 
لالحتاد.
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ا�س��تمرت الأ�س��واق العاملي��ة خ��الل عام 2021 في التعافي من اآلثار التي ت�س��بب فيها تف�س��ي فريو���ض كورون��ا COVID�19 وال��ذي اأدى اإىل انخفا�ض 
الأ�س��واق املالي��ة اإىل م�س��تويات متدنية مل ت�س��هدها من عق��ود. وعلى الرغم من ذلك فقد متكن��ت برامج الدعم املايل غري امل�س��بوقة والو�سول اإىل 
لقاح��ات فاعل��ة ملواجه��ة الفريو���ض يف م�س��اعدة الأ�س��واق املالية للع��ودة اإىل الرتفاع وحتقي��ق معدلت منو قيا�س��ية فاقت امل�س��تويات التي كانت قد 

و�سلتها قبل تف�سي فريو�ض كورونا.

لقد �س��هد عام 2021 منوًا وا�سحًا انعك���ض على موؤ�س��رات الأ�سواق العاملية ب�سكل ملحوظ، اإذ ت�سري البيانات ال�سادرة عن احتاد البور�سات العاملي 
WFE اإىل اأن الأ�سواق املالية الدولية قد حققت ارتفاعات مهمة يف جممل القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العاملية حيث و�سلت اإىل 124.6 ترليون 

دولر مقارنة مع 106.8 ترليون دولر عام 2020، اأي بارتفاع ن�سبة 16.7%. وقد �سكلت الأ�سواق الأمريكية نحو 46.1% من جممل القيمة ال�سوقية 
العاملية تلتها الأ�سواق الآ�سيوية والبا�سيفيك بن�سبة 31.6%، والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة %22.3.

.

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

 للفرتة 2012 – 2021 

      
 

   
      
      

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

اأما بخ�سو�ض اأحجام التداول، فقد بلغت لعام 2021 نحو 162 ترليون دولر مقابل 141.4 ترليون دولر لعام 2020، اأي بارتفاع ن�سبته %14.6. 
وقد �س��كلت اأحجام التعامل بالأ�س��واق الأمريكية ما ن�س��بة 51% من حجم التعامالت الدولية تلتها الأ�س��واق الآ�س��يوية والبا�سيفيك بن�سبة %40.4 

والأ�سواق الأوروبية وال�سرق الأو�سط بن�سبة %8.6.

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

 للفرتة 2012 – 2021 

     
                                                                                                  

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

201359.461.2

201466.878.0

201563.7113.8

201670.184.8

201785.382.8

201874.597.4

201994.3101.6

2020106.8141.4

2021124.6162.0

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

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

اأحجام تداول �سيلبقل القيمة ال�سوقية
نسبة التغير % 2021 2020 نسبة التغير % 2021 2020

12.1 82.5 73.6 24.0 57.4 46.3 اأمريكااأمريكا
24.0 65.5 52.8 8.9 39.4 36.2   اآ�سيا واملحيط الهادئاآ�سيا واملحيط الهادئ
- 6.7 14.0 15.0 14.4 27.8 24.3 اأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سطاأوروبا واأفريقيا وال�سرق الأو�سط
14.6 162.0 141.4 16.7 124.6 106.8 الإجمايلالإجمايل

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

جدول رقم )3(
القيمة ال�سوقية لأهم الأ�سواق العاملية لعام 2021              ترليون دولر اأمرييكي
ن�سبة التغري %  2021  2020 البور�سة

23.1 27.7 22.5  NYSE (US) الوليات املتحدة    
28.3 24.5 19.1 NASDAQ OMX (US) الوليات املتحدة
- 3.0 6.5 6.7 Japan Exchange Group  بور�سة اليابان
35.2 7.3 5.4 NYSE Euronext (Europe) يورونك�ست / اوروبا
27.5 5.1 4.0  London Stock Exchange بور�سة لندن   

- 11.5 5.4 6.1 Hong Kong Exchanges بور�سة هونغ كونغ
17.1 8.2 7.0 Shanghai SE بور�سة �سنغهاي
8.7 2.5 2.3 Deutsche Börse البور�سة الأملانية

15.0 2.3 2.0 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 الأ�س��واق املالي��ة العربي��ة فقد ارتفعت القيمة ال�س��وقية لهذه الأ�س��واق عام 2021 مقارنة مب�س��تواها املحقق ع��ام 2020 اإذ بلغت نحو 
)3.6( ترليون دولر اأي بارتفاع بلغت ن�س��بته 16.1%، وقد �س��كلت القيمة ال�س��وقية لل�س��وق املالية ال�س��عودية )تداول( نحو 73% من جممل القيمة 

ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية جمتمعة، حيث بلغت 2.5 ترليون دولر وذلك يف نهاية عام 2021.

ال�سكل البياين رقم )3(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2021

                                                                                                                     
امل�سدر: �سندوق النقد العربي

اأما بخ�سو�ض اأ�س��عار الأ�س��هم لل�س��ركات املدرجة لدى اأ�س��واق املال العربية، فقد �س��هد املوؤ�س��ر املركب لأ�سعار الأ�س��هم ال�سادر عن �سندوق النقد 
العربي ارتفاعًا لي�سل اإىل 494.1 نقطة يف نهاية عام 2021 مقارنة مع 425.4 نقطة يف نهاية عام 2020 اأي بارتفاع بن�سبة %16.1.

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

 الأ�سواق املالية العربية 2021

امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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وحول اأحجام التداول، فقد حققت ارتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2021،  حيث و�سلت اإىل نحو 806 مليار دولر مقابل 608 مليار دولر للعام 2020، 
اأي بارتفاع بن�س��بة 32.6%، علمًا باأن اأحجام التداول لدى معظم الأ�س��واق املالية العربية �س��هدت ارتفاعًا وا�سحًا خالل عام 2021 وخا�سة ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول( التي �سهدت ارتفاعًا يف اأحجام التداول حيث �سكلت نحو 74% من حجم التداول الكلي لالأ�سواق املالية العربية.

ال�سكل البياين رقم )5(
القيمة ال�سوقية لالأ�سواق املالية العربية 2021

                      

امل�سدر: �سندوق النقد العربي

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

القيمة ال�سوقية 
)ترليون  - دولر اأمريكي(

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

20090,8567272.7

20101.0349292.2

20110.9380257.6

20120.9586261.9

20131.1483310.7

20141.2801265.7

20151.1541222.7

20161.1359304.4

20171.1268321.5

20181.2235324.5

20193.2341381.5

20203.1608425.4

20213.6806494.1
                                                                                                                                                                                               امل�سدر: �سندوق النقد العربي
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ا�س��تمرت هيئ��ات الأوراق املالّي��ة العربّي��ة الأع�س��اء بالحت��اد باتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة يف اإط��ار ال�ّس��عي اإىل الرتق��اء بالأ�س��واق املالّي��ة 
العربّي��ة، وذل��ك مبواكب��ة الّتط��ورات واللت��زام بتطبي��ق املعايري العاملّي��ة يف جمالت تنظي��م ومراقبة تداول الأوراق املالّية من خالل حت�س��ني 
امل�س��توى الّت�س��ريعي مبا يحقق العدالة وال�س��فافية. وقد �س��ملت اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد جمالت الت�س��ريعات والرقابة على الأ�س��واق والإنفاذ 
والتعلي��م والتوعي��ة وتطوي��ر الأ�س��واق والتكنولوجي��ا املالي��ة والتع��اون الدويل. وميك��ن تلخي�ض اأهم اأن�س��طة اأع�ساء الحت��اد لعام 2021 على 

التايل: النحو 

التشريعات أواًل: 
�س��هد ع��ام 2021 قي��ام هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة باإق��رار ع��دد م��ن الت�س��ريعات واإدخ��ال تعدي��الت عل��ى عدد م��ن القوان��ني والأنظمة 
والتعليم��ات ذات العالق��ة باأ�س��واق را���ض املال، وقد �س��ملت الت�س��ريعات اجلدي��دة والتعديالت خمتلف اجلوانب املتعلقة باأ�س��واق را���ض املال، 
فق��د اأ�س��درت هيئ��ة الأوراق املالية الأردنية تعميمًا خاطبت به ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ب�س��اأن م�س��روع معدل لتعليمات حوكمة ال�س��ركات 
امل�س��اهمة املدرج��ة ل�س��نة 2017، ودع��ت الهيئ��ة ال�س��ركات امل�س��اهمة اإىل �س��رورة الطالع عل��ى م�س��روع التعليمات ال�س��الف الذكر،  واأبدت 

ترحيبه��ا بتلق��ي املالحظ��ات واملقرتحات على امل�س��روع عرب الربيد الإلكرتوين.

اأم��ا يف هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع الإماراتية، فقد قام��ت الهيئة بتعديل الت�س��ريعات املنظم��ة لعمولت التداول على عقود امل�س��تقات وذلك 
�س��عيًا اإىل حتقي��ق املزي��د م��ن التواف��ق مع اأف�سل املمار�س��ات العاملية، وامل�س��اهمة يف اجن��اح خطة ومبادرة ال�س��وق لإط��الق املن�سة اجلديدة 
لت��داول امل�س��تقات وت�س��جيع اجلمه��ور عل��ى الت��داول فيه��ا، فق��د واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة على مق��رتح تعديل عم��ولت التداول عل��ى عقود 
امل�س��تقات، وكذل��ك عل��ى اإج��راء التعدي��الت الت�س��ريعية املنظم��ة لعم��ولت الت��داول على عق��ود امل�س��تقات، وتعدي��ل بع�ض اأحكام قرار رئي���ض 
جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )32/ر.م( ل�س��نة 2018م ب�س��اأن الر�س��وم الفنية امل�س��تحقة للهيئة. كما وافق املجل���ض على متكني �س��ركات الإيداع 
املركزي ملمار�س��ة ن�س��اط اأمني �س��جل �سركات امل�س��اهمة اخلا�سة وال�سماح لها مب�سك �سجالت �س��ركات امل�ساهمة العامة غري املدرجة، وذلك 
باإجراء تعديل البند رقم )1( من املادة رقم )3( من قرار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم ) 3 / ر( ل�س��نة 2009م يف �س��اأن تنظيم ن�س��اط اأمني 
�س��جل �س��ركات امل�س��اهمة اخلا�س��ة والق��رار رقم )19/ر.م( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن تنظيم ن�س��اط الإيداع املرك��زي ، لت�سبح عل��ى النحو الذي 

يتي��ح حتقيق ذلك.

كم��ا قام��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع بن�س��ر م�س��ودة النظ��ام اخلا�ض بال�س��ركات املوؤ�س�س��ة لأغرا���ض ال�س��تحواذ والندماج عل��ى موقعها 
الإلك��رتوين، وذل��ك بغر���ض تلق��ي املالحظات والوقوف عل��ى راأي املتخ�س�سني وال�سناع��ة املالية واملهتمني ت�سمن م�س��روع النظام ٢١ مادة. 
ونوه��ت الهيئ��ة اإىل اأن الن�س��خة املعرو�س��ة عل��ى املوق��ع الإلك��رتوين للهيئ��ة تع��د م�س��ودة اأولية وقد يت��م تعديل بع���ض الأحكام عن��د الإ�سدار، 
واأن��ه �س��يتم اإ�س��دار ه��ذا الت�س��ريع بعد اإج��راء التعديالت الالزمة يف قانون ال�س��ركات. وق��د قامت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع كذلك بن�س��ر 
ق��رار رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئ��ة ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تنظيم الأ�س��ل الإفرتا�سي واملنت��ج الرقمي والتعدي��الت املرتبطة ب��ه يف كتيب القواعد 
اخلا���ض بالأن�س��طة املالي��ة، وقرار عمل ال�س��وق على موقعها الإلكرتوين، وذلك بغر���ض تلقي املالحظات والوقوف على مرئي��ات املتخ�س�سني 

واملهتم��ني وال�سناع��ة املالية عمومًا.

ويف ال�س��عودية، اأو�سح��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأنه��ا حّدث��ت خ��الل الع��ام املا�س��ي 2020م اأربع��ة لوائ��ح تنفيذي��ة واأ�س��درت لئح��ة تنفيذي��ة 
جدي��دة، اإ�ساف��ة اإىل عمله��ا عل��ى حتدي��ث �س��تة لوائ��ح تنفيذية اأخ��رى يف العام 2020م –مت اعتم��اد حتديث خم�س��ة منها لحق��ًا مطلع العام 
2021م–، وذل��ك وف��ق م��ا ت�سمن��ه تقريرها ال�س��نوي للعام املايل 2020م. وياأتي ذل��ك انطالقًا من اأه��داف الهيئة ال�س��رتاتيجية يف تطوير 

ال�س��وق املالي��ة مب��ا يتواف��ق م��ع اأه��داف روؤية اململك��ة 2030 يف بناء �س��وق مالية متقدم��ة ومنفتح��ة على العامل. وت�س��مل تل��ك اللوائح التي مت 
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حتديثه��ا واإ�سداره��ا: لئح��ة موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية )لئحة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم �س��ابقًا(، ولئحة اأعمال الأوراق املالي��ة، وال�سوابط 
والإج��راءات التنظيمي��ة ال�س��ادرة تنفيذًا لنظام ال�س��ركات اخلا�سة ب�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة، وتعليمات اإ�سدار �س��هادات الإيداع خارج 
اململك��ة، ولئح��ة �سنادي��ق ال�س��تثمار، ولئح��ة �سناديق ال�س��تثمار العق��اري، والقواع��د املنظمة للمن�س��اآت ذات الأغرا���ض اخلا�سة، ولئحة 
�س��لوكيات ال�س��وق، وقواع��د ط��رح الأوراق املالي��ة واللتزام��ات امل�س��تمرة، وقائم��ة امل�سطلح��ات امل�س��تخدمة يف لوائ��ح هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة 
وقواعده��ا. وتع��د لئح��ة موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة م��ن اأب��رز اللوائح الت��ي مت حتديثه��ا يف العام 2020م. وق��د ت�سم��ن التحديث ا�س��تحداث 
اأح��كام ترف��ع م��ن م�س��توى اخلدمات املقدمة اإىل امل�س��تثمرين وتع��زز من حمايتهم، وم��ن اأبرزها تطوي��ر املتطلبات املفرو�سة على موؤ�س�س��ات 
ال�س��وق املالي��ة فيم��ا يتعل��ق بتمك��ني العميل من فهم خماطر ال�سفقات التي �س��يربمها، ومتطلبات درا�س��ة مالءمة ال�سفقة اأو امل�س��ورة للعميل 
قب��ل تقدميه��ا، وذل��ك م��ن خ��الل فر���ض التزام على موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة باأن تاأخ��ذ يف العتبار عوام��ل عدة، ومنه��ا امل�س��توى التعليمي 
واملع��ريف للعمي��ل، وجمال��ه العمل��ي، وخربت��ه يف الأ�س��واق املالي��ة، اإ�سافة اإىل فر���ض التزام على موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية بتق��دمي تقرير اإىل 
العميل حول مالءمة ال�سفقة اأو امل�س��ورة املقدمة اإليه قبل اإمتامها. كما اأن التحديث زاد من جاذبية الرتخي�ض يف ممار�س��ة اأعمال الأوراق 
املالي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل تطوي��ر وتي�س��ري متطلب��ات الرتخي���ض والبدء يف ممار�س��ة العم��ل، مبا يف ذلك تي�س��ري متطلبات راأ���ض امل��ال ملقدم 
طل��ب الرتخي���ض. وق��د اأت��ى اعتم��اد حتدي��ث لئحة موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة بعد اأن ن�س��رت الهيئ��ة م�س��روع الالئحة يف موقعه��ا الإلكرتوين 
ل�س��تطالع مرئي��ات العم��وم حياله، وبعد عقدها لور�س��ة عمل ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية للتعري��ف بالتعديالت املقرتحة وا�س��تطالع مالحظات 
امل�س��اركني ومقرتحاته��م حياله��ا، وتلق��ت بن��اًء عل��ى ذلك ما يق��ارب )700( مالحظة ومق��رتح، والتي كانت حم��ل العناية والدرا�س��ة لغر�ض 

اعتم��اد ال�سيغة النهائية للم�س��روع.

اأم��ا يف هيئ��ة الأوراق املالي��ة العراقي��ة، قام��ت الهيئة بتعدي��ل املادة 16 من تعليمات ت��داول الوراق املالية املحدثة ل�س��نة 2015، حيث يحظر 
عل��ى جمي��ع ممثل��ي الو�س��يط وجميع العاملني معه التداول بالوراق املالية املدرجة يف ال�س��وق ال من خالل الو�س��يط ال��ذي يعملون لديه، كما 

يحظ��ر عل��ى مطلعي �س��ركات الو�س��اطة التداول بالوراق املالية ال من خالل �س��ركاتهم .

ويف �س��لطنة عم��ان، ومتا�س��يًا الق��رارات الت��ي اتخذته��ا اللجن��ة العليا املكلف��ة ببحث اآلي��ة التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�س��ار فريو���ض 
كورون��ا )كوفي��د19( واحلاق��ا بالتعمي��م رق��م )خ/4/2021( ال�س��ادر م��ن الهيئ��ة بتاريخ 24 يناي��ر 2021، ق��ررت الهيئ��ة يف تعميمها رقم 
)خ/6/2021( تعلي��ق العم��ل ب�س��رط حتدي��د مق��ر لنعق��اد اجلمعي��ة العام��ة لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة وال�سنادي��ق ال�س��تثمارية وح��ق 
احل�س��ور ال�س��خ�سي للم�س��اهم اىل ه��ذا املق��ر وذل��ك حت��ى ا�س��عار اآخ��ر، ويقت�سر انعق��اد اجلمعية يف ه��ذه الفرتة ال�س��تثنائية عرب و�س��ائل 
التقني��ة احلديث��ة الت��ي ت�س��رف عليه��ا �س��ركة م�س��قط للمقا�س��ة والإي��داع. واأعلن��ت الهيئ��ة يف تعميمه��ا ال�س��ابق ع��ن ا�س��تعدادها ل�س��تقبال 
طلب��ات انعق��اد اجلمعي��ات العامة ال�س��نوية لهذا العام، ووجهت الهيئة لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة و�سناديق ال�س��تثمار ومراقبي احل�س��ابات 
ومكات��ب ال�ست�س��ارات القانوني��ة باأهمية اللتزام باأحكام قانون ال�س��ركات التجاري��ة املنظمة للجمعيات العام��ة بالإ�سافة اإىل �سوابط انعقاد 
اجلمعي��ات العام��ة ل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سنادي��ق ال�س��تثمار با�س��تخدام و�س��ائل التقنية احلديثة. ويج��در بالذك��ر اأن الهيئة و�سحت 
يف تعميمه��ا ال�س��ابق اأن املوع��د املح��دد لن�س��ر اإعالن الدعوة وجدول الأعم��ال لنعقاد اجلمعية العامة وار�س��اله للم�س��اهمني يكون قبل املوعد 
املح��دد لالجتم��اع ب��� 15 يوما على الأقل بعد اعتمادها من الهيئة، وي�س��ري التعميم اأي�سا باأن اإر�س��ال الدعوات للم�س��اهمني وحاملي الوحدات 
ال�س��تثمارية �س��تكون تلقائي��ة ع��رب من�س��ة اإدارة اجلمعي��ات الإلكرتوني��ة التي ت�س��رف عليها �س��ركة م�س��قط للمقا�سة والإي��داع دون اأن يكون 

هناك اإلزام باإر�س��ال دعوات مطبوعة على كل م�س��اهم ح�س��ب عنوانه امل�س��جل يف �س��جل امل�س��اهمني. 

كما اأ�سدر وزير املالية رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق املال قرارا باعتماد الالئحة التنفيذية لقانون ال�س��ركات التجارية اخلا�سة 
بال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة، والت��ي ج��اءت مت�سمن��ة لكاف��ة اجلوان��ب التنظيمية املتعلق��ة بال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، مرك��زًة على توفري 
الإط��ار الت�س��ريعي لكافة عملياتها واأن�س��طتها الدورية، واأ�س��ار الق��رار املعتمد باأنه يعمل باأح��كام الالئحة من اليوم التايل لتاأريخ ن�س��ره فيما 
ع��دا الأح��كام اخلا�س��ة باعتم��اد املراق��ب الداخل��ي وامل�ست�س��ار القان��وين والت��ي �س��يتم العمل به��ا بعد انق�ساء �س��تة اأ�س��هر من تاأريخ ن�س��ره. 
وج��اء ا�س��دار الالئح��ة ا�س��تنادا عل��ى اأح��كام قان��ون ال�س��ركات التجاري��ة ال�س��ادر باملر�س��وم ال�س��لطاين رق��م 18 / 2019، ومبا ي�س��هم يف 
حتقي��ق الكفاي��ة واجلاهزي��ة الت�س��ريعية والتقني��ة التي تعزز من ثقة اأ�سحاب املبادرات ال�س��تثمارية وامل�س��تثمرين يف قطاع �س��وق راأ���ض املال 
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العم��اين، وجتعل��ه قطاع��ا حم��ركا م�س��تداما للنم��و القت�سادي ال�س��امل وتكوين ال��رثوات، ويكون امل�س��در الأول لتمويل امل�س��اريع واملبادرات 
ال�س��تثمارية واحلا�سن��ة لقي��ام ال�س��تثمارات الإنتاجي��ة الكب��رية. وم��ن منطلق ت�س��هيل وحت�س��ني بيئة ال�س��تثمار وت�س��جيع املب��ادرات وتعزيز 
دور القط��اع اخلا���ض يف التنمي��ة امل�س��تدامة فق��د رك��زت الهيئة عند و�سع الالئح��ة على جعل الجراءات �س��هلة ومي�س��رة واقت�سر دور الهيئة 
يف ال�س��راف واملتابع��ة واعط��اء ال�س��ركات والقائم��ني عليها حرية اتخاذ مايرونه ح�س��ب خططهم وا�س��رتاتيجياتهم يف اإطار ت�س��ريعي وا�سح 
وم��رن ميك��ن ال�س��ركات والقائم��ني عليها م��ن القيام بدورهم ويف نف���ض الوقت يحفظ ال�س��فافية والف�س��اح ويوفر المان واحلماية لل�س��ركة 
وم�س��اهميها وامل�س��تثمرين ب�س��كل ع��ام. وت�سمن��ت الالئحة )12( اثنا ع�س��ر ف�سال اأهمها تنظيم عملية تاأ�سي���ض ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
والإج��راءات املتبع��ة يف ذل��ك، اإىل جان��ب تنظي��م اآلي��ة ا�س��دار الأ�س��هم يف الكتتاب الع��ام، كما ن�س��ت الالئحة يف هذا اجلان��ب على اأحكام 
اجلمعي��ة العام��ة التاأ�سي�س��ية. ويف مو�س��وع التح��ول واندم��اج ال�س��ركات نظم��ت الالئحة عملي��ة اندماج ال�س��ركات واخلطوات الت��ي متر بها، 
بالإ�سافة اإىل و�سع �س��روط واإجراءات خا�سة لتحول ال�س��ركات التجارية اإىل �س��ركات م�س��اهمة عامة وحتول ال�س��ركة امل�س��اهمة العامة اإىل 
�س��كل قان��وين اآخ��ر. وفيم��ا يخ���ض اإدارة ال�س��ركة توجه��ت الالئحة لتنظي��م اإمكاني��ة ح�سور اجلمعي��ات العامة عرب و�س��ائل التقني��ة احلديثة 

والت�سوي��ت على مقرراتها.

كم��ا ن�س��ت الالئح��ة يف الف�س��ل التا�س��ع اأن على كل �س��ركة القي��ام باأعمال التدقي��ق الداخلي اإما من خالل ت�سم��ني هيكله��ا التنظيمي وحدة 
م�س��تقلة للتدقي��ق الداخل��ي اأو التعاق��د م��ع اإح��دى مكاتب تدقيق احل�س��ابات املعتم��دة لدى الهيئة. كم��ا اأوجبت على كل �س��ركة اأن يكون لديها 
م�ست�س��ارا قانوني��ا، ويك��ون ذل��ك اإم��ا من خالل تعيني موظ��ف متفرغ بال�س��ركة يتمتع مبوؤهالت وخ��ربات قانونية منا�س��بة، اأو التعاقد مع اأحد 
املكات��ب القانوني��ة املرخ�س��ة يف ال�س��لطنة وامل�س��جلة ل��دى الهيئ��ة. وحدث��ت الالئح��ة الأح��كام املعمول به��ا يف تنظي��م عملية اعتم��اد مراقبي 
احل�س��ابات. كم��ا ح��دد الف�س��ل العا�س��ر ال�سالحي��ات الت��ي يتمتع به��ا ماأمورو ال�سب��ط الق�سائ��ي الذي ي�س��در بتحديدهم قرارا م��ن الهيئة 
بالتن�س��يق م��ع وزي��ر الع��دل، بحي��ث تكون تل��ك ال�سالحيات وا�سحة دون الدخ��ول يف خالف حول اأحقية ماأم��ور ال�سب��ط الق�سائي يف القيام 
به��ا، ومت ال�سرت�س��اد يف و�س��ع ه��ذا الف�س��ل بالعدي��د م��ن الأحكام املق��ررة يف الالئح��ة التنفيذي��ة لقانوين الرقاب��ة املالية والإداري��ة للدولة 
وقان��ون حماي��ة امل�س��تهلك. واأفردت الالئح��ة ف�سول خا�سة باجلزاءات الإدارية والت�سال��ح يف املخالفات املتعلقة بالأح��كام املن�سو�ض عليها 

يف الالئح��ة والف�س��ل الأخ��ري جاء حمدد للر�س��وم التي ت�س��توفيها الهيئ��ة نظري اخلدمات الت��ي تقدمها للجهات اخلا�سع��ة لرقابتها. 

واأ�س��در الرئي���ض التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال العماني��ة ق��رارًا باعتم��اد �سواب��ط حتدي��د �س��عر الكتت��اب الع��ام يف الأ�س��هم، والتي 
ته��دف اإىل تنظي��م �س��وق ال�س��دارات الأولي��ة م��ن خ��الل حتدي��د الطرق املعتم��دة يف حتديد �س��عر الطرح لأ�س��هم ال�س��ركات الت��ي ترغب يف 
ط��رح اأ�س��همها للجمه��ور، والإج��راءات التي يج��ب اتباعها ل�سمان �س��المة اأداء عملية ت�س��عري الكتت��اب، حيث ياأتي ا�س��دار هذا القرار رقم 
)43/2021( ا�س��تنادا لأحكام لئحة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة ال�سادرة خالل الربع الأول من العام اجلاري. واجازت ال�سوابط للجهة 
امل�س��درة اإذا م��ا رغب��ت يف ال�س��تمرار يف حتدي��د �س��عر الط��رح عن طريق مدي��ر الإ�سدار با�س��تخدام طريقة ال�س��عر الثابت املعم��ول به منذ 
�س��نوات ال�س��تمرار عل��ى ذل��ك النهج، ولكن يف هذه احلالة �س��وف تقوم الهيئة بتعي��ني طرف ثالث وذلك على نفق��ة اجلهة امل�سدرة، لإجراء 
تقيي��م م�س��تقل م��ن ب��ني اجله��ات املرخ�سة مبمار�س��ة ن�س��اط اإدارة الإ�سدارات، اأو م��ن مكاتب تدقيق احل�س��ابات املعتم��دة لديه��ا، للتو�سية 
بال�س��عر املنا�س��ب للط��رح، وعل��ى اجله��ة امل�سدرة اللت��زام بطرح الأ�س��هم للجمهور بال�س��عر الوارد يف تقري��ر املقيم امل�س��تقل اأو تقرير مدير 
الإ�س��دار، اأيهم��ا اأق��ل. وتعت��رب طريق��ة بناء �س��جل الوامر والتي تع��رف ب� )Book Building(  من اأكرث الأ�س��اليب �س��فافية وا�س��تخداما يف 
ت�س��عري الإ�س��دارات الأولي��ة يف الأ�س��واق املالي��ة الإقليمي��ة والعاملي��ة، حيث ي�س��اهم هذا الأ�س��لوب يف حتديد ال�س��عر الع��ادل للطرح من خالل 
اإ�س��راك �س��ريحة اأكرب من امل�س��تثمرين يف اكت�س��اف وحتديد �س��عر الكتتاب، مقارنة بطرفني فقط يف طريقة ال�س��عر الثابت،  المر الذي من 
�س��انه رف��ع كف��اءة ال�س��وق املالي��ة وا�س��تقرارها. وتعتمد هذه الطريق��ة على ا�س��تقبال الطلبات م��ن كب��ار املكتتبني والتي حتت��وي على عرو�ض 
بكمي��ات واأ�س��عار خمتلف��ة �سم��ن النطاق ال�س��عري املحدد، بحيث يحدد �س��عر الطرح عند ال�س��عر الأعل��ى الذي يتم الكتتاب في��ه بكامل قيمة 
الأ�س��هم املطروح��ة لالكتت��اب الع��ام، وم��ن ثم ي�س��مح لفئ��ة �سغار املكتتب��ني بالكتتاب مبوجب هذا ال�س��عر اأو ب�س��عر اأقل اإذا م��ا رغبت اجلهة 
امل�س��درة يف من��ح خ�س��م. واجلدي��ر بالذك��ر اأن الالئح��ة ت�سمنت عدد م��ن البن��ود التف�سيلية والإجرائي��ة املنظم��ة للعمليات اخلا�س��ة باآلية 
حتدي��د �س��عر الط��رح لالإ�س��دارات اجلدي��دة، حيث تتكون الالئح��ة من اأربع ف�س��ول، فبالإ�ساف��ة اإىل الف�سل اخلا���ض بالتعريفات والأحكام 
العام��ة، هن��اك ف�س��ل يو�س��ح اآلي��ة تقييم �س��عر الط��رح، فيما ج��اء الف�سل الثال��ث بالبنود الت��ي تو�سح اإج��راءات و�سوابط حت�سي��ل طلبات 
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الكتت��اب، والف�س��ل الأخري ي�س��ري اإىل الأح��كام اخلتامية، وياأتي هذا التف�سيل يف تنظيم هذا اجلانب انطالقا من حر���ض الهيئة على �سمان 
�س��المة تنفي��ذ عملي��ة الكتت��اب وتهيئة املناخ املالئ��م لكافلة الأطراف لتحديد �س��عر الكتتاب بطريقة �س��فافة وعادلة.

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال على اإج��راء التعديالت الالزم��ة على الت�س��ريعات املنظمة لقطاع �س��وق راأ���ض املال للبدء 
يف ترخي���ض وتنظي��م من�س��ات التموي��ل اجلماع��ي يف ال�س��لطنة )Crowdfunding�Platforms(، والت��ي تعت��رب م��ن اأه��م اأدوات التموي��ل 
املبتك��رة �سم��ن التقني��ات املالي��ة احلديث��ة الت��ي مكن��ت رواد العم��ال وامل�س��روعات متناهي��ة ال�سغ��ر وال�سغرية واملتو�س��طة م��ن النفاذ اإىل 
اآلي��ات اأك��رث مالئم��ة للتموي��ل. واأك��د املجل���ض عل��ى اأهمية الإ�س��راع نحو طرح ه��ذا النوع م��ن املنتج��ات التمويلية نظ��را لالأهمية الت��ي متثلها 
باعتبارها واحدة من اخليارات التمويلية الالزمة لدعم امل�س��اريع القت�سادية ال�سغرية واملتو�س��طة يف ال�س��لطنة والتي يعول عليها يف تعزيز 
التنمي��ة القت�سادي��ة واإيج��اد فر���ض عمل وبالت��ايل تعزيز ال�س��مول املايل. وياأتي �س��عي الهيئة نحو ط��رح وتنظيم من�س��ات التمويل اجلماعي 
يف ال�س��لطنة انطالق��ا م��ن حر���ض احلكوم��ة الر�س��يدة عل��ى �س��رورة توف��ري الت�س��هيالت التمويلي��ة لقط��اع امل�س��روعات ال�سغرية واملتو�س��طة 
ومتناهي��ة ال�سغ��ر وت�س��جيع املب��ادرات ال�س��بابية، والعمل عل��ى تقلي�ض واحدة من اأبرز التحدي��ات التي تعاين منها هذه امل�س��روعات واملتمثلة 
يف اإحج��ام القط��اع امل�س��ريف ع��ن متويل هذ النوع من امل�س��روعات ملا يرتب��ط بها من خماطر وع��دم امتالكها لل�سمانات املالئم��ة التي تكفي 
لإقن��اع البن��وك مبنحه��ا التمويل الالزم. من جانب اآخر، انعك�س��ت الأزمة املالي��ة العاملية الأخرية وجائحة كوفيد 19 �س��لبا على قدرة القطاع 
يف احل�س��ول عل��ى التموي��ل نظ��را ل�س��ح ال�س��يولة. واجلدي��ر بالذكر باأن �سواب��ط الرتخي���ض ملن�سات التموي��ل اجلماع��ي اأ�سبحت يف مراحل 
الإع��داد النهائي��ة، كم��ا ان الهيئة �س��رتاعي يف تنظيم هذا النوع من املنتجات و�س��ع ال�سوابط والأحكام املنا�س��بة لتنظم الأنواع املختلفة من 
ط��رق التموي��ل الت��ي توفره��ا تل��ك املن�س��ات، وللحيلولة دون حتوله��ا اإىل موؤ�س�س��ات اقرا�سية باملعنى املتع��ارف عليه وبالتايل متار���ض اعمال 
اأخ��رى ق��د تتعار���ض م��ع القوان��ني والت�س��ريعات املعمول بها يف ال�س��لطنة، كم��ا اأن الهيئة �س��تقوم فور النته��اء من اإعداد �سواب��ط الرتخي�ض 
بطرحه��ا للجمه��ور به��دف ا�س��تطالع مرئياته��م ومالحظاته��م قبل اعتمادها ون�س��رها. كم��ا تاأمل الهيئ��ة ان يتم ترخي���ض اأول من�سة متويل 

جماعي يف ال�س��لطنة قب��ل نهاية العام احلايل.

اأم��ا يف هيئ��ة �س��وق را���ض املال الفل�س��طينية، فقد قرر جمل���ض اإدارة هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية تعدي��ل نظام الإف�ساح ال�س��اري لدى 
بور�س��ة فل�س��طني به��دف تعزي��ز ق��درة امل�س��تثمرين عل��ى اتخ��اذ قراراتهم ال�س��تثمارية ا�س��تنادا عل��ى معلومات اأكرث دق��ة و�س��فافية. وين�ض 
الق��رار عل��ى اإلزام ال�س��ركات املدرجة مبراجع��ة اف�ساحه��ا للربيعني الأول والثالث من قب��ل املدقق اخلارجي، والزامية ا�س��تخدام الإف�ساح 
الإلك��رتوين عن��د قي��ام ال�س��ركة بالإف�س��اح امل��ايل واملعلومات��ي، بالإ�ساف��ة اىل الف�س��اح باللغت��ني العربي��ة والجنليزية وف��ق النموذج الذي 
تعتم��ده البور�س��ة به��ذا ال�س��اأن. وت�سم��ن القرار �سرورة تفعيل زاوي��ة خا�سة للتوا�سل مع جمهور امل�س��تثمرين ع��رب املوقع اللكرتوين لدى كل 
�س��ركة. ووفقا للقرار يتوجب على ال�س��ركات التي تتجاوز خ�س��ائرها الرتاكمية اأعلى من 20 % من راأ���ض مال ال�س��ركة اإرفاق حتليل تف�سيلي 
لتل��ك اخل�س��ائر ومقداره��ا، ون�س��بتها اإىل راأ���ض امل��ال، والأ�س��باب الرئي�س��ة التي اأدت اإىل بل��وغ هذه اخل�س��ائر، وتاريخها، والإج��راءات التي 
�س��يتم اتخاذه��ا ملعاجلته��ا. ومين��ح الق��رار البور�س��ة �سالحي��ة اإ�سافة عالمات مميزة بجانب ا�س��م ال�س��ركة على �سا�س��ة الت��داول املعرو�سة 
عل��ى اأم��ام جمه��ور امل�س��تثمرين تفي��د بن�س��بة اخل�س��ائر املرتاكم��ة لل�س��ركة، حي��ث �سي�س��ري الل��ون ال�سف��ر اىل اأن ال�س��ركة بلغ��ت خ�س��ائرها 
الرتاكمي��ة م��ن راأ���ض امل��ال م��ا بني 20 % اىل 50 %، يف حني �سي�س��ري اللون الحمر اىل ال�س��ركات التي جت��اوزت خ�س��ائرها الرتاكمية اأعلى 

من 50 % من راأ���ض مالها.

كما قرر جمل���ض اإدارة هيئة �س��وق راأ���ض املال تنظيم التعامل بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة يف البور�سات الأجنبية، وفقًا لأحكام قرار 
بقان��ون رق��م )17( ل�س��نة 2009 ب�س��اأن التعام��ل يف البور�س��ات الأجنبية، و مبا ين�س��جم مع اأح��كام كل من قان��ون الأوراق املالية رقم )12( 
ل�س��نة 2004، وقان��ون هيئ��ة �س��وق راأ���ض املال رق��م )13( ل�س��نة 2004. وقامت الهيئ��ة بدرا�س��ة تنظيم التعام��ل يف البور�س��ات الأجنبية مبا 
ي�س��مل العم��الت الأجنبي��ة واملع��ادن الثمين��ة وغريها م��ن قبل �س��ركات الأوراق املالية املرخ�س��ة من قب��ل الهيئة بالقدر ال��ذي يحقق اأهداف 
الهيئ��ة وخطته��ا ال�س��رتاتيجية بتنظي��م القطاع املايل غري الر�س��مي وحماية املتعامل��ني فيها من التعامل مع العديد من اجلهات والأ�س��خا�ض 

غ��ري املرخ�س��ة للقيام بهذا الن�س��اط ب�س��كل يخالف قرار بقانون رقم )17( ل�س��نة 2009 وحتقيقًا لل�س��مول املايل يف فل�س��طني.
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ويف قط��ر، اأ�س��درت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة نظامه��ا اجلديد "نظام ط��رح واإدراج الأوراق املالية يف الأ�س��واق املالي��ة" وذلك يف اإطار 
دوره��ا التنظيم��ي والإ�س��رايف والرقابي على قطاع �س��وق راأ���ض املال يف الدول��ة، لتكون اإج��راءات ومتطلبات الطرح والإدراج متاحة ل�س��ريحة 
اأك��رب م��ن ال�س��ركات. وياأت��ي ه��ذا الإ�س��دار اجلدي��د �سم��ن التطوي��ر والتحديث امل�س��تمر لأنظمة وت�س��ريعات �س��وق راأ���ض املال، ومب��ا يواكب 
التطور العاملي لهذا القطاع احليوي، واحتياجات قطاع �س��وق راأ���ض املال يف الدولة. واأهم ما يت�سمنه النظام اجلديد لطرح واإدراج الأوراق 
املالي��ة، دم��ج كل م��ن متطلب��ات ط��رح واإدراج الأوراق املالية يف ال�س��وقني الرئي�س��ية والثانية، وتنظيم العالق��ة فيما بينهما م��ن خالل اإ�سافة 
�س��روط لنق��ل اإدراج ال�س��ركات من ال�س��وق الرئي�س��ية اىل ال�س��وق الثاني��ة، وذلك بهدف زيادة درج��ة الرتباط فيم��ا بينهما وتفعيل وتن�س��يط 
الت��داولت والدراج بال�س��وق الثاني��ة، وحت�س��ني معاي��ري ا�س��تمرار اإدراج ال�س��ركات يف ال�س��وق الرئي�س��ية. كم��ا ت�سمن النظ��ام اجلديد اإتاحة 
الإدراج املبا�س��ر يف كل من ال�س��وقني، وا�س��تحداث بع�ض الآليات احلديثة وفقا لأف�سل املمار�س��ات الدولية املتعلقة بطرح الأوراق املالية، وما 
ينا�س��ب ال�س��وق املحلية منها ومبا ي�س��اهم يف اإيجاد بدائل متعددة لت�س��عري اأ�س��هم الكتتابات العامة مثل اآلية البناء ال�س��عري، وكذلك اإتاحة 
الفر�س��ة لل�س��ركات الت��ي تطرح اأ�س��همها يف اكتتاب عام للجمهور ل�س��تخدام الآليات املنا�س��بة للمحافظة على ال�س��تقرار ال�س��عري لالأ�س��هم 
بع��د الإدراج.  كم��ا ت�سم��ن النظ��ام اجلدي��د العدي��د من ال�سواب��ط التي ت�س��اهم يف زيادة درجة ال�س��فافية ورف��ع معدلت الإف�ساح بال�س��وق 
الرئي�س��ية ب�سف��ة خا�س��ة، ومبا يواكب ا�س��تخدامات التكنولوجية احلديثة بهذا ال�س��اأن. وتاأمل الهيئة يف اأن ي��وؤدي تطبيق النظام اجلديد اإىل 
زي��ادة ع��دد ال�س��ركات املدرج��ة ومعدلت دوران وحجم �س��يولة اأ�س��همها، وكذل��ك تفعيل ال�س��وق الثانية وت�س��جيع الإدراج به��ا، وزيادة درجة 
الرتب��اط و�سب��ط النتق��ال ب��ني ال�س��وقني، واأن ي�س��اهم يف زيادة الوزن الن�س��بي لل�س��ركات القطرية يف املوؤ�س��رات الدولية وج��ذب املزيد من 

ال�س��تثمارات اىل �س��وق راأ���ض املال القطري، و�س��يبداأ تطبيق النظام من تاريخ 1 / 4 / 2021.

واأ�س��درت هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية، ال�سوابط اخلا�سة املتعلقة ب�س��راء ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة لأ�س��همها، لغاي��ة تنفيذ ودعم برامج 
حتفي��ز املوظف��ني لديه��ا، وفقًا ل�س��روط واإجراءات حمددة. ووفقا لل�سوابط اجلديدة امل�سدرة، فاإن هناك عدة اإجراءات وا�س��رتاطات يجب 
اأن يت�سمنها برنامج اأ�س��هم التحفيز منها، األ يتجاوز عدد الأ�س��هم ن�س��بة )7 %( من اإجمايل راأ���ض املال املدفوع مع فقدها حلق الت�سويت، 
واأل تتج��اوز ح�س��ة الف��رد الواحد ن�س��بة )10 %( من الأ�س��هم الداخلة يف الربنام��ج، وحتديد الفئات امل�س��تفيدة من برنام��ج التحفيز، على 
األ ت�س��مل هذه الفئات اأع�ساء جمل���ض اإدارة ال�س��ركة، وحتديد التواريخ املقررة لتوزيع الأ�س��هم، بالإ�سافة ال�سوابط وال�س��رتاطات الأخرى 

ال��وارد تف�سيلها يف الت�س��ريع اجلديد. 

اأم��ا يف الكوي��ت، فق��د اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال قرارها رق��م )11( ل�س��نة 2021  ب�س��اأن تعديل بع���ض اأحكام الكت��اب التا�س��ع )الندماج 
وال�س��تحواذ( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وتعديالتهم��ا، ووفقا ملا جاء فيه فقد تقرر ا�س��تحداث اأحكام املادة �1�3
19 م��ن الكت��اب التا�س��ع )الندم��اج وال�س��تحواذ( م��ن الالئح��ة التنفيذية وذلك ببي��ان احلالت التي تقع يف حك��م امللكية غري املبا�س��رة، ما 

مل يت��م اإثب��ات العك���ض، ملكي��ة ال�س��خ�ض اأو مدي��ر حمفظ��ة ال�س��تثمار اأو مدير ال�سن��دوق اأو مدير نظام ال�س��تثمار اجلماع��ي التعاقدي غري 
املبا�س��رة التي توؤدي اإىل �س��يطرة فعلية على ال�س��ركة املدرجة، وملكية ال�س��خ�ض من خالل جمموعة اأو �س��ركات زميلة اأو تابعة يف راأ���ض مال 
ال�س��ركة املدرجة، وملكية ال�س��خ�ض عن طريق املحافظ ال�س��تثمارية، وملكية مدير حمفظة ال�س��تثمار مع عمالء هذه املحافظ اإذا ا�س��تخدم 
مدير حمفظة ال�س��تثمار حقوق الت�سويت عن الأ�س��هم املوجودة يف هذه املحافظ، وملكية مدير ال�سندوق يف ال�س��ركة املدرجة التي ي�س��تثمر 
به��ا ال�سن��دوق، واملجموع��ة املرتبط��ة بال�سندوق، يف ح��ال عدم وجود نظ��ام الف�سل الكامل ب��ني ال�سندوق ومدير ال�سن��دوق واملجموعة، و 
ملكي��ة مدي��ر نظ��ام ال�س��تثمار اجلماع��ي التعاقدي يف ال�س��ركة املدرج��ة التي ي�س��تثمر بها نظ��ام ال�س��تثمار اجلماعي التعاق��دي، واملجموعة 
املرتبط��ة بنظ��ام ال�س��تثمار اجلماع��ي، يف ح��ال ع��دم وجود نظ��ام الف�سل الكام��ل بني نظام ال�س��تثمار اجلماع��ي التعاقدي ومدي��ر النظام 
واملجموع��ة، و كل م��ا يرتب��ط بال�س��خ�ض ع��ن طري��ق امللكي��ة اأو الإدارة امل�س��رتكة لأي كي��ان قان��وين، ت�س��مح ل��ه با�س��تخدام حق��وق الت�سويت 
يف راأ���ض م��ال ال�س��ركة املدرج��ة، و اأي ح��الت اأخ��رى تقررها الهيئة. ويت��م احت�س��اب امللكية غري املبا�س��رة وفق��ًا للمعايري املحا�س��بية الدولية 
املن�سو���ض عليه��ا يف الآلي��ة املق��ررة يف امللح��ق رقم )7( "اآلية احت�س��اب امللكية غري املبا�س��رة" من الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( 

من الالئح��ة التنفيذية.

بالإ�ساف��ة اإىل تعدي��ل اأح��كام امل��ادة 3�5�3 م��ن الكت��اب التا�س��ع )الندم��اج وال�س��تحواذ( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة لبي��ان احت�س��اب امللكي��ة 
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غ��ري املبا�س��رة وفق��ًا للمعاي��ري املحا�س��بية املبين��ة يف امللح��ق رق��م )7( "اآلي��ة احت�س��اب امللكي��ة غري املبا�س��رة" م��ن ذات الكتاب حي��ث تنطبق 
اأح��كام ال�س��تحواذ اللزام��ي املن�سو���ض عليه��ا يف الكت��اب التا�س��ع )الندم��اج وال�س��تحواذ( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة على ال�س��خ�ض اأو اأي 
م��ن الأط��راف التابع��ة ل��ه اأو واملتحالف��ة معه، نتيجة حيازة ال�س��خ�ض والأط��راف التابعة له واملتحالفة معه ب�سورة مبا�س��رة اأو غري مبا�س��رة 
لن�س��بة جممع��ة تزي��د عل��ى 30 % م��ن الأوراق املالية املتداولة ل�س��ركة م�س��اهمة مدرجة. ويتم احت�س��اب امللكي��ة غري املبا�س��رة وفقًا للحالت 
ال��واردة باآلي��ة احت�س��اب امللكي��ة غري املبا�س��رة واملن�سو���ض عليها باأحكام املادة )3 � 1 � 19( ، وح�س��ب املعايري املحا�س��بية املبينة يف امللحق 
رق��م )7( "اآلي��ة احت�س��اب امللكي��ة غري املبا�س��رة" من الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من الالئح��ة التنفيذية. وتود الهيئة الإ�س��ارة 
اىل اأن التعديل املبني يف املرفق رقم )2( من القرار امل�س��ار اإليه ل يعترب ا�س��تحداثًا لآلية جديدة لحت�س��اب امللكية غري املبا�س��رة لل�س��خ�ض 
الطبيع��ي اأو العتب��اري، اإمن��ا ياأتي تو�سيحًا للبند "اأوًل: اآلية احت�س��اب امللكية غري املبا�س��رة لل�س��خ�ض الطبيعي اأو العتباري" من امللحق رقم 
7 "اآلية اإحت�س��اب امللكية غري املبا�س��رة" من الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من الالئحة التنفيذية.  كما ت�س��ري الهيئة اإىل اأنه يتعني 
عل��ى كاف��ة املجامي��ع امل�س��يطرة على �س��ركة اأو �س��ركات مدرجة يف بور�س��ة الأوراق املالية توفيق اأو�ساعه��ا يف موعد اأق�ساه 30 / 06 / 2021 
وه��و تاري��خ ب��دء العم��ل بالقرار رقم )11(  ل�س��نة 2021 ب�س��اأن "تعدي��ل بع�ض اأح��كام الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من الالئحة 
التنفيذي��ة للقان��ون رق��م )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعديالتهما" واللت��زام باأحكام 
الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون �س��الف الذكر، والتقدم بنموذج "ب�س��اأن بيع اأو �س��راء امل�س��يطر على 
�س��ركة مدرجة" الوارد يف امللحق رقم )6( من الكتاب امل�س��ار اإليه خالل تلك الفرتة وذلك لبيان ن�س��بة ملكية املجموعة يف ال�س��ركة املدرجة 

يف بور�س��ة الأوراق املالي��ة  اإثر تطبيق القرار امل�س��ار اإليه.

كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ق��رار رقم )15( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تعديل بع�ض اأح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعديالتهم��ا، وال��ذي ي�س��مل تعدي��ل كل م��ن: الكت��اب العا�س��ر )الإف�س��اح 
وال�س��فافية(، والكت��اب الث��اين ع�س��ر )قواع��د الإدراج( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة، وم��ن اأب��رز الأهداف الت��ي ت�س��عى الهيئ��ة اإىل حتقيقها من 
خ��الل ه��ذا التعدي��ل، حماي��ة امل�س��تثمرين م��ن التعام��ل بال�س��ركات الت��ي لديها مالحظ��ات جوهري��ة يف البيان��ات املالية املعلن��ة، ورفع جودة 
البيان��ات املالي��ة وتعزي��ز درج��ة العتم��اد عليه��ا، ورفع درج��ة جتاوب وتعاون ال�س��ركات يف تق��دمي البيانات وامل�س��تندات التي متك��ن مراقبي 
احل�س��ابات م��ن اأداء الأعم��ال املناط��ة بهم، وتعزيز م�س��توى الإف�ساح وال�س��فافية يف الإعالن عن معلوم��ات اإ�سافية ب�س��كل حمدث ومف�سل، 
يف ح��ال وج��ود مالحظ��ات م��ن قبل مراق��ب احل�س��ابات.  ويت�سمن ه��ذا القرار بع���ض التعدي��الت الهامة واخلا�س��ة باإيقاف الت��داولت على 
اأ�س��هم ال�س��ركات الت��ي يب��دي مراق��ب احل�س��ابات على بياناته��ا املالية راأي��ًا معاك�س��ًا )Adverse Opinion( اأو يقرر عدم اإبداء راأي��ه عليها 
)Disclaimer of Opinion(، م��ع الت��زام ال�س��ركة بالإف�س��اح املف�س��ل ب�س��اأن ه��ذه الأم��ور والإع��الن عن خط��وات معاجلتها، عل��ى اأن يتم 
اإع��ادة ال�س��ركة للت��داول ف��ور معاجلته��ا له��ذه الأمور اأو اإذا قبل��ت الهيئة عودة ال�س��هم للتداول ح�س��ب احلالة، كم��ا يت�سمن الق��رار تعديالت 

اأخ��رى لتطوير بع�ض اجلوان��ب املتعلقة بتق��دمي البيانات املالية.  

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الق��رار رق��م )16( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تعدي��ل امل��ادة )2 � 5 � 1( -الن�س��حاب الختياري لأ�س��هم ال�س��ركات 
امل�س��اهمة م��ن البور�س��ة- م��ن الف�س��ل الثاين )اإدراج اأ�س��هم ال�س��ركات امل�س��اهمة يف البور�سة( م��ن الكتاب الثاين ع�س��ر )قواعد الإدراج( 
لالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعديالتهم��ا.  وت�سمن هذا 
الق��رار بع���ض التعدي��الت الهام��ة املرتبط��ة بال�س��روط والإج��راءات اخلا�س��ة بتق��دمي طل��ب الن�س��حاب الختياري م��ن البور�سة لكل �س��ركة 
م�س��اهمة مدرج��ة وبالأخ���ض حتدي��د ن�س��بة ت�سويت ل تق��ل عن 75 % من ح�س��ور اجلمعية العام��ة لالن�س��حاب الختياري ك�س��رط للموافقة 
عل��ى طل��ب الن�س��حاب الختي��اري من البور�س��ة. حيث تهدف الهيئة م��ن وراء و�سع هذا املعيار ك�س��رط لقبول طلب الن�س��حاب، هو اأن تقوم 
ال�س��ركات بو�سع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات املختلفة مل�س��اهميها مبا يحقق القبول العام لقاعدة م�س��تثمري ال�س��ركة ملقرتح الن�س��حاب.  
وق��د ا�س��تثنى الق��رار ال�س��ركات املدرج��ة يف البور�سة التي عق��دت جمعيتها العامة ووافقت على بند الن�س��حاب الختياري م��ن البور�سة قبل 
تاري��خ �س��دوره.  وياأت��ي ه��ذا القرار ان�س��جامًا م��ع اجلهود التي تق��وم بها الهيئ��ة لرفع كفاءة ال�س��وق وتطوي��ره وتعزيز العدال��ة يف تعامالته، 
وا�س��تكماًل لدوره��ا يف رف��ع املعاي��ري املتعلقة بتح�س��ني بيئة الأعمال وحماية الأقليات يف ال�س��ركات مب��ا يتوافق مع اأف�سل املمار�س��ات العاملية.
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وقام��ت الهيئ��ة ب��اإدراج من��وذج جدي��د بعن��وان " من��وذج طلب الط��الع واحل�سول عل��ى املعلوم��ات والوثائ��ق املرتبط��ة بها وف��ق القانون رقم 
12 ل�س��نة 2020"، وبري��د اإلك��رتوين حت��ت عن��وان raid@cma.gov.kw "ح��ق الط��الع عل��ى املعلوم��ات والوثائ��ق"، وذل��ك يف بواب��ة الهيئة 

اللكرتوني��ة �سم��ن حزم��ة خدماته��ا، وال��ذي يتيح لالأ�س��خا�ض ذوي امل�سلح��ة الطالع عل��ى املعلومات والوثائ��ق التي اأجاز له��م القانون حق 
الط��الع اأو احل�س��ول عليه��ا. كم��ا اأ�س��درت هيئة اأ�س��واق املال يوم الحد املوافق 07/مار���ض/2021 القرار رقم )23( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن 
تعدي��ل بع���ض اأح��كام الكتاب الأول )التعريفات( والكتاب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالية والأ�س��خا�ض امل�س��جلون( من 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 الأوراق املالية وتعديالتهما. ويعترب هذا التعديل نتاج للدرا�سات 
الت��ي قام��ت به��ا هيئة اأ�س��واق املال �سمن املبادرات والتغيريات الت��ي تقوم بتطبيقها والتي ت�س��عى من خاللها اإىل املزيد من التطور والرتقاء 
يف جم��ال اأ�س��واق امل��ال، حي��ث قام��ت الهيئ��ة بدرا�س��ة املقرتح��ات واملالحظ��ات املقدمة م��ن املوؤ�س�س��ات املالية واجله��ات املعني��ة، كما قامت 
بتحلي��ل الو�س��ع الراه��ن ودرا�س��ة املعايري الدولية املطبقة م��ن قبل اجلهات الأجنبية واجله��ات الرقابية املحلية الأخ��رى، حيث ارتاأت الهيئة 

اإج��راء بع���ض التعدي��الت التي من �س��اأنها تطوير العدالة والتناف�س��ية يف اأ�س��واق املال و مواكبة اأحدث املعاي��ري املعتمدة دوليًا. 

وميك��ن تلخي���ض اأب��رز م��ا ج��اء يف ه��ذا الق��رار ب��اأن التعدي��الت املتعلق��ة باملنا�س��ب والوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل اخلا�س��ة بالف�س��ل الثالث 
)الأ�س��خا�ض امل�س��جلون( م��ن الكت��اب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالي��ة والأ�س��خا�ض امل�س��جلون( وم��ا يقابله��ا م��ن تعدي��الت عل��ى املالحق 
اخلا�س��ة له��ذا الكت��اب، وق��د ت�سمنت التعديالت بع�ض ال�س��روط املتعلق��ة باملوؤهالت العلمي��ة واملهنية واخلربات العملي��ة الواجب توافرها يف 
املنا�س��ب والوظائ��ف واجبة الت�س��جيل لدى ال�س��خ�ض املرخ�ض ل��ه. والتعديل على الوظائف واجبة الت�س��جيل وحتديدًا على �س��اغلي الوظائف 
املتعلق��ة باجله��از القائ��م عل��ى اإدارة املحافظ ال�س��تثمارية واأنظمة ال�س��تثمار اجلماعي والتي بدورها �س��ملت نطاق اأكرب ل�س��تيفاء الطلبات 
املتعلق��ة مبج��ال الوظائ��ف املذك��ورة.  اإ�ساف��ة جم��الت جدي��دة والت��ي بدورها ته��دف اإىل تو�س��يع النطاق يف جم��ال �س��روط املنا�سب واجبة 
الت�س��جيل ل��دى ال�س��خ�ض املرخ���ض ل��ه.  اإ�ساف��ة اأن�س��طة جديدة من�س��وبة اإىل الن�س��اطات الأ�سا�س��ية للموؤ�س�س��ة، والتي ت�س��عى اإىل خل��ق بيئة 
اأعم��ال وفق��ًا لالأ�س���ض واملعايري الدولية لأ�س��واق املال. تو�س��يع نطاق تبعية وظائف الإدارة الو�س��طى للموؤ�س�س��ات املالي��ة وامل�سرفية.  حتديث 
اخلدم��ات ذات ال�سل��ة مبه��ام الرتاخي���ض والت�س��جيل اخلا�س��ة بالأ�س��خا�ض امل�س��جلني والت��ي يت��م تقدميه��ا عرب بواب��ة الهيئ��ة الإلكرتونية.  
وتاأت��ي ه��ذه التعدي��الت انطالق��ًا م��ن �س��عي الهيئة خلل��ق بيئة اأعم��ال تعزز املج��ال لأ�سحاب الكف��اءة والنزاهة ل�س��غل املنا�س��ب اأو الوظائف 
واجب��ة الت�س��جيل ل��دى الأ�س��خا�ض املرخ���ض لهم لالرتقاء يف املنا�سب القيادية يف اأ�س��واق املال.   واأخريًا جتدر الإ�س��ارة اإىل �سرورة التزام 

الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م مبا جاء يف القرار رقم )23( ل�س��نة 2021 ابت��داء من تاريخ �سدوره. 

كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال القرار رقم )29( ل�س��نة 2021 بتعدي��ل بع�ض اأح��كام الكتاب الثاين )هيئة اأ�س��واق املال( والكت��اب الثالث 
)اإنف��اذ القان��ون( 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 الأوراق املالي��ة 
وتعديالتهم��ا.  وتاأت��ي ه��ذه التعدي��الت لتعزي��ز دور الأف��راد وت�س��جيعهم عل��ى ممار�س��ة دوره��م يف الرقاب��ة املجتمعي��ة عل��ى ن�س��اط الأوراق 
املالي��ة، وكذل��ك حث ال�س��ركات والأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم وامل�س��جلون على اللتزام بالقوان��ني والنظم واللوائح والق��رارات والتعليمات ذات 
العالق��ة بن�س��اط الأوراق املالي��ة، حي��ث كان اأب��رز م��ا تناوله التعدي��ل التاأكيد عل��ى دور الهيئ��ة يف و�سع نظ��ام للحوافز واملكافاأة لالأ�س��خا�ض 
الأك��رث التزام��ا بالقان��ون وه��ذه الالئح��ة والق��رارات والتعليم��ات ذات العالق��ة بن�س��اط الأوراق املالية. ومراعاة اأح��كام الندب ب�س��اأن عدد 
اأع�س��اء جلن��ة ال�س��كاوى والتظلم��ات وم��دة عمله��م .وتعزي��ز الرقاب��ة املجتمعي��ة م��ن خ��الل حتفيز الف��راد للم�س��اركة يف الرقاب��ة من خالل 
القن��وات الت��ي ر�س��مها القان��ون )تقدمي البالغات وال�س��كاوى(. وتنطلق هذه التعديالت من حر�ض هيئة اأ�س��واق املال على تاأكيد دور الأفراد 
وحثهم على ممار�س��ة واجبهم بامل�س��اركة يف الرقابة على ن�س��اط الأوراق املالية، وذلك على غرار اأف�سل املمار�س��ات املطبقة يف الت�س��ريعات 
املقارن��ة، مم��ا ي��وؤدي اإىل ت�س��جيع الأفراد وتعزيز امل�س��ئولية املجتمعية يف الك�س��ف عن املخالفات واجلرائم التي متار���ض يف اإط��ار اخت�سا�ض 

الهيئ��ة واآلي��ة التبليغ عنه��ا واإي�سالها للهيئ��ة وفق �سوابط واإجراءات منظمة و�س��ليمة.  

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال قراره��ا رقم )49( ل�س��نة 2021، وال��ذي يق�س��ي بتعديل بع���ض اأحكام الالئح��ة التنفيذي��ة اخلا�س��ة بالتعامل 
بامل�س��تقات املالي��ة، ووفق��ا مل��ا جاء فيه تقرر تعدي��ل الكت��اب الأول )التعريفات( والكتاب الثام��ن )اأخالقيات العمل( والكتاب احلادي ع�س��ر 
)التعام��ل يف الأوراق املالي��ة( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط الأوراق 
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املالي��ة وتعديالتهم��ا وفق��ًا للمرف��ق رق��م )1( له��ذا القرار. ويج��ب على ال�س��ركات الت��ي تت�سمن اأغرا�سه��ا الو�س��اطة يف التعامل بامل�س��تقات 
املالي��ة، اأو تل��ك ال�س��ركات الت��ي ت�س��وق خدمات متعلق��ة بتداول امل�س��تقات املالي��ة التقدم بطل��ب لتوفيق اأو�ساعه��ا وفقًا لأح��كام القانون رقم 
)7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالي��ة ولئحته التنفيذي��ة وتعديالتهما وتعليم��ات الهيئة ال�سادرة 
به��ذا ال�س��اأن، وذل��ك من خالل التق��دم بطلب ترخي�ض خالل ف��رتة انتقالية مدتها �س��نة بحد اأق�سى من تاريخ �سدور ه��ذا القرار. وتخت�ض 
الهيئ��ة بالرقاب��ة عل��ى تعامالت امل�س��تقات املالية وف��ق تعريف الورقة املالية وامل�س��تق املايل والتي يتم التعامل فيه��ا داخل دولة الكويت ابتداًء 
م��ن �س��دور ه��ذا القرار ووفق اأحكام امل��ادة الثانية منه. تقت�سر اخلدمات املقدمة ب�س��اأن الو�س��اطة يف امل�س��تقات املالية وخدمات ت�س��ويقها، 
عل��ى العم��الء املحرتف��ني فق��ط. ويحظ��ر طرح اأو اإ�سدار امل�س��تقات املالية يف دولة الكويت، ما مل تق��رر الهيئة خالف ذلك. كما ت�س��ري الهيئة 
اإىل �س��رورة الت��زام الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م مبا جاء يف القرار رقم )49( ل�س��نة 2021 والتعميم رقم )06( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن التعامل 

بامل�س��تقات املالية ابتداء م��ن تاريخ �سدورهما. 

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال قراره��ا رق��م )52 ( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تعديل بع�ض اأح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
وتعديالتهم��ا لغر���ض تنظي��م ت��داول حق��وق الأولوي��ة. ويتلخ���ض ه��ذا الق��رار يف تعدي��ل الكت��اب الأول )التعريف��ات( والكتاب احلادي ع�س��ر 
)التعام��ل يف الأوراق املالي��ة( والكت��اب الثاين ع�س��ر )قواعد الإدراج( من الالئح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وتعديالتهما. كما 
قام��ت الهيئ��ة باعتم��اد التعدي��الت الالزمة على قواعد ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�سة وقواعد �س��ركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية ل�س��تكمال 
الإطار القانوين والعملي لدخول تداول حقوق الأولوية حيز النفاذ. وكما هو معلوم فاإن حقوق الأولوية هي حق مكت�س��ب مل�س��اهمي ال�س��ركات 
متنح حاملها الأحقية يف الكتتاب بالأ�س��هم املطروحة عند زيادة راأ���ض املال لل�س��ركات املدرجة. لذا �سيتيح هذا القرار اإدراج حقوق الأولوية 
يف البور�س��ة ب�سف��ة موؤقت��ة خالل فرتة الكتتاب فقط، مما �سي�س��مح مل�س��اهمي ال�س��ركة يف بيع هذه احلق��وق يف بور�سة الأوراق املالية والذي 
ب��دوره �س��ينقل ح��ق الكتت��اب اإىل امل�س��رتي.  وتاأتي ه��ذه التعديالت �س��عيًا من هيئة اأ�س��واق املال لتنويع و�س��ائل الت�س��رف يف حقوق الأولوية، 
حي��ث اأن��ه يف حال��ة ط��رح حق��وق الأولوي��ة، اأ�سبح للم�س��اهم املقررة ل��ه تلك احلق��وق الت�س��رف فيها باأح��د اأو بكل م��ن الو�س��يلتني التاليتني، 
اإم��ا الت��داول عل��ى كل اأو ج��زء م��ن حقوق الأولوية اأو التنازل عن حقوق الأولوية مل�س��اهم اآخ��ر اأو للغري بدون مقاب��ل. ويعترب طرح هذه الأداة 
ال�س��تثمارية نت��اج عم��ل م�س��رتك قامت به هيئة اأ�س��واق املال و�س��ركة بور�سة الكويت ل��الأوراق املالية وال�س��ركة الكويتية للمقا�س��ة. كما ياأتي 
ا�س��تكماًل للجه��ود املبذول��ة يف تطوي��ر وتنمي��ة منظوم��ة �س��وق امل��ال عن طريق ا�س��تحداث اأوراق مالي��ة يف بور�سة الأوراق املالي��ة.   كما توؤكد 
الهيئة على موا�سلة وتكثيف هذه اجلهود من اأجل تنويع الأدوات ال�س��تثمارية يف بور�سة الأوراق املالية وتطوير �س��وق املال يف دولة الكويت. 

واأ�س��درت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال قراره��ا رقم )53( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تعدي��ل بع�ض اأح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
وتعديالتهم��ا وذل��ك لغر���ض تنظي��م الت��داول بالهام���ض، وال��ذي يعت��رب خدمة ا�س��تثمارية تتي��ح للعم��الء احل�سول عل��ى الت�س��هيالت الالزمة 
مل�ساعف��ة قوته��م ال�س��رائية وال�س��تفادة من الفر�ض ال�س��تثمارية املتاح��ة للتداول يف الأوراق املالية يف بور�س��ة الأوراق املالية. وهذا التعديل 
ياأت��ي بع��د عم��ل م�س��رتك قامت به هيئة اأ�س��واق املال و�س��ركة بور�س��ة الكويت لالأوراق املالية وال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�س��ة.  وينح�سر تقدمي 
ه��ذه اخلدم��ة على الأ�س��خا�ض املرخ���ض لهم مبزاولة ن�س��اط مدير حمفظة ال�س��تثمار، على اأن يتم تو�س��يع قاعدة الأ�س��خا�ض املرخ�ض لهم 
لتق��دمي اخلدم��ة لحق��ًا. والهدف من تنظيم التداول بالهام���ض هو زيادة ال�س��يولة يف بور�سة الأوراق املالي��ة، بالإ�سافة اإىل رفع الكفاءة، مع 
ع��دم الخ��الل يف حماي��ة املتعاملني. وتتلخ���ض قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهام���ض باإ�ساف��ة التعريفات اخلا�سة بالتداول بالهام���ض يف 
الكت��اب الأول )التعريف��ات( م��ن الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وتعديالتهما. واإ�سافة الأح��كام املنظمة للتداول بالهام���ض 
يف الكت��اب احل��ادي ع�س��ر )التعام��ل يف الأوراق املالية( من الالئح��ة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 وتعديالتهم��ا. واعتماد تعديالت 
قواع��د ال�س��ركة الكويتي��ة للمقا�س��ة فيم��ا يخ���ض الت��داول بالهام���ض. وياأتي هذا الق��رار كجزء من �سل�س��لة الق��رارات التي ته��دف اإىل تنويع 
الأدوات ال�س��تثمارية املتما�س��ية م��ع اأف�س��ل املمار�س��ات واملعاي��ري العاملية لتطوير منظومة �س��وق املال يف دولة الكويت. وت��ود الهيئة باأن تنتهز 
الفر�س��ة للتاأكي��د عل��ى التزامه��ا لأداء دوره��ا املن�س��ود يف دع��م القت�ساد املحل��ي وحتقيق اأهداف روؤي��ة "كويت جدي��دة 2035" الرامية اإىل 

حتوي��ل الكويت اإىل مركز م��ايل وجتاري اإقليمي.

كم��ا قام��ت الهيئ��ة بالإع��داد لإج��راء تعدي��الت مقرتحة عل��ى اأح��كام الكتاب الثالث ع�س��ر )اأنظم��ة ال�س��تثمار اجلماعي( من كت��ب الالئحة 
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التنفيذي��ة للقان��ون رق��م 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم اأن�س��طة الأوراق املالي��ة وتعديالتهم��ا لتحقيق امل�س��تهدفات 
اآنف��ة الذك��ر. ه��ذا، وتت��وزع التعدي��الت املقرتح��ة عل��ى الكت��اب املذكور وف��ق حماور ثالث��ة تعر�سه��ا اجل��داول التالية، يت�س��ل اأوله��ا بتحقيق 
"الأم��ن القان��وين واحلوكم��ة امل�س��تمرة"، يف ح��ني يتن��اول ثانيه��ا "مواكبة اأف�س��ل املمار�س��ات العاملية"، اأما ثال��ث حماور التعدي��الت املقرتحة 
فمخ�س���ض للمنتج��ات امل�س��تحدثة ذات ال�سل��ة ب�سناديق ال�س��تثمار. واأخريًا، فاإن هيئة اأ�س��واق املال انطالق��ا من قناعتها باأهمية ا�س��تبيان 
اآراء اأ�سح��اب امل�سال��ح وال��روؤى، واملهتم��ني باأن�س��طة الأوراق املالي��ة على وج��ه العم��وم، واملتعاملني يف ال�س��وق ب�سورٍة خا�سة ب�س��اأن خمتلف 
توجهاته��ا ذات ال�سل��ة بتل��ك الأن�س��طة، فاإنه��ا تدعوهم للم�س��اركة يف ا�س��تطالع ال��راأي الذي جتريه ب�س��اأن التعديالت املقرتح��ة اآنفة الذكر، 
كم��ا ت�س��تقبل مقرتحاته��م واآرائه��م ب�س��اأنها م��ن خ��الل املوقع الإلك��رتوين املخ�س���ض لذلك ابتداًء م��ن يوم الأحد املواف��ق 22 / 08 / 2021 
وحت��ى ي��وم اخلمي���ض املواف��ق 09 / 09 / 2021، وذل��ك �س��عيًا لو�س��ع ت�س��وراٍت متكامل��ة ب�س��اأنها متهي��دًا لعتماده��ا ب�سورٍة حتق��ق م�سالح 
خمتل��ف الأط��راف ذات ال�سل��ة به��ا، ومتكن الهيئة م��ن بلوغ م�س��تهدفاتها جراء التعدي��الت املنتظرة، ل�س��يما على �سعيد حماي��ة املتعاملني، 

ومواكب��ة املعاي��ري الدولية، وفتح اآفاق ا�س��تثمارية جديدة.

واأ�سدرت هيئة اأ�س��واق املال قرارها رقم )123( ل�س��نة 2021 ب�س��اأن تنظيم عمليات انق�س��ام ال�س��ركات املرخ�ض لها اأو املدرجة يف بور�سة 
الكويت لالأوراق املالية، ووفقا ملا جاء فيه تقرر ا�س��تحداث الف�سل اخلام���ض )النق�س��ام( من الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من 
الالئح��ة التنفيذي��ة للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعديالتهما، وال��ذي يت�سمن 
الأح��كام املنظم��ة لعملي��ات انق�س��ام ال�س��ركات املرخ�ض لها اأو املدرج��ة يف بور�سة الأوراق املالية. وا�س��تحداث امللحق رقم )11( "اإجراءات 
تنفيذ عمليات النق�س��ام" من الكتاب التا�س��ع )الندماج وال�س��تحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�ساء هيئة 
اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعديالتهما.  كما قامت الهيئة باإ�سدار القرار رقم )123( ل�س��نة 2021 لتعديل جدول الر�س��وم 
ال�س��ادر بالق��رار رق��م 9 ل�س��نة 2016 باإ�ساف��ة ر�س��وم التق��دم لتنفي��ذ عملي��ات النق�س��ام. ويف اإطار النه��ج الذي تتبن��اه الهيئ��ة يف التوا�سل 
والتن�س��يق م��ع اجله��ات املعني��ة، وحر���ض الهيئة الدائم على تعزي��ز متانة القطاع املايل واملوؤ�س�س��ات العاملة به، قامت الهيئة با�س��تطالع راأي 
جه��ات حملي��ة مرموق��ة خ��الل الف��رتة املمتدة من تاريخ 01 / 06 / 2021 وحت��ى 01 / 07 / 2021 والذي اأثرى بنتائجه امل�سمون امل�س��تهدف 
ل�س��تكمال عملي��ة تعدي��ل اللوائ��ح وال�سوابط التنظيمي��ة. وتاأتي هذه التعديالت بغر�ض ا�س��تكمال ا�سدار اللوائح وال�سوابط املنظمة لأ�س��واق 
امل��ال الالزم��ة لتنفي��ذ اأحكام قانون ان�س��اء الهيئة والالئحة التنفيذية وتوافقًا مع البند رقم )6( من املادة )4( للقانون رقم 7 ل�س��نة 2010 
ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعديالت��ه. وذلك لتمكني �س��وق املال من امت��الك مقومات املناف�س��ة اإقليميًا 
ودولي��ًا م��ن خالل توف��ري بيئة جاذبة لال�س��تثمارات اخلارجية وتوطني ال�س��تثمارات املحلية وخلق فر�ض ا�س��تثمارية منا�س��بة يف ظل احلماية 

للمتعاملني. املنا�س��بة 

وقام��ت الهيئ��ة بالإع��داد لإج��راء تعدي��الت تطويري��ة مقرتح��ة عل��ى اأح��كام كل م��ن الكت��اب اخلام���ض )اأن�س��طة الأوراق املالية والأ�س��خا�ض 
امل�س��جلون( والكت��اب ال�ساد���ض )ال�سيا�س��ات والإج��راءات الداخلي��ة لل�س��خ�ض املرخ���ض ل��ه( والكت��اب الثام��ن )اأخالقي��ات العم��ل(، حيث 
تت�سم��ن ه��ذه التعدي��الت تطوي��را جوهري��ا ل�سواب��ط ممار�س��ة ن�س��اط م�ست�س��ار ال�س��تثمار لكاف��ة الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م، كم��ا تت�سم��ن 
كذل��ك اإ�ساف��ة كي��ان قان��وين جدي��د لقائم��ة الكيان��ات الت��ي ي�س��مح له��ا مزاول��ة اأن�س��طة الأوراق املالي��ة املتمث��ل ب�س��ركة ال�س��خ�ض الواح��د. 
وي�س��لط التنظي��م امل�س��تحدث ال�س��وء على اأهمية مبداأ الإف�ساح وال�س��فافية بني ال�س��خ�ض املرخ�ض ل��ه وعمالئه خالل فرتة تقدمي اخلدمات 
ال�ست�س��ارية واأح��كام وا�سح��ة حتاك��ي كيفية التعام��ل حال وجود اأي تعار�ض للم�سالح اأو الدخول يف عمليات ا�ست�س��ارية يكون فيها ال�س��خ�ض 
املرخ���ض ل��ه �س��خ�سا مطلع��ا. كذل��ك ح��دد التنظي��م الإط��ار الع��ام ملتطلب��ات من��ح الرتخي���ض ل�س��ركة ال�س��خ�ض الواح��د وجتدي��ده واإلغائه 
اآخ��ذا بالعتب��ار ن��وع الن�س��اط والكي��ان القان��وين اجلدي��د. وختام��ا، ف��اإن الهيئة تعمل ب�س��كل م�س��تمر عل��ى حت�س��ني وتطوير اأح��كام الالئحة 
التنفيذية م�سرت�س��دة باأف�سل القواعد واملعايري واملمار�س��ات التي تهدف لتوفري تنظيم ن�س��اط الأوراق املالية مبا يت�س��م بالعدالة والتناف�س��ية 
وال�س��فافية ع��رب تطوي��ر 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 الأوراق املالي��ة 
وتعديالتهم��ا وفق��ا لنتائ��ج الدرا�س��ات والأبح��اث املرتبطة باملمار�س��ات العاملية عالوة على طرح ا�س��تطالعات ال��راأي العام��ة التفاعلية وفقا 
ملو�س��وع ال�س��تطالع، كم��ا توؤكد الهيئة على اأهمية امل�س��اركة يف ا�س��تطالع الراأي ب�س��اأن التعديالت املذكورة وتدعو اأ�سح��اب الروؤى وامل�سالح 
وحتدي��دًا الراغبني باحل�سول على ترخي�ض ن�س��اط م�ست�س��ار ال�س��تثمار نح��و التقدم باآرائهم واملعلومات الالزمة عرب تعبئة خانة ال�س��تبيان 
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يف �سفح��ة ا�س��تطالع ال��راأي وال��ذي يه��دف اإىل بناء اأ�سا���ض لقاعدة بيان��ات الأ�س��خا�ض الطبيعيني وموؤهالته��م وخرباتهم ب�س��كل عام والتي 
�ستنعك���ض ب�س��كل مبا�س��ر عل��ى ح��دود متطلب��ات املنا�س��ب والوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل املرتبطة بن�س��اط م�ست�س��ار ال�س��تثمار مم��ا يوؤثر على 

التوج��ه الرقاب��ي نح��و حوكمة تلك املنا�س��ب والوظائف واآليات الهيئ��ة يف التعامل معهم.

اأما يف م�سر، فقد اأ�سدر رئي���ض هيئة الرقابة املالية القرار التنفيذي رقم )23( ل�س��نة 2021 بعد موافقة جمل���ض اإدارة الهيئة على حتديد 
احل��د الأق�س��ى للتعام��ل بالبور�سة لفئات ال�س��باب من �س��ن 16 لأقل من 21 عام ب 10,000 جني��ه م�سري على اأن يقت�سر التعامل املبا�س��ر 
بالبور�س��ة عل��ى البي��ع وال�س��راء دون ال�س��ماح با�س��تخدام اآلي��ات ال�س��راء بالهام���ض اأو اقرتا���ض الأوراق املالي��ة بغر�ض البي��ع. وقد جاء ذلك 
يف �س��وء م��ا عر�ست��ه الإدارات املخت�س��ة بالهيئ��ة م��ن اإح�سائي��ات ُتو�س��ح اأن َع��دد املتعامل��ني املكودي��ن الذين ميتلكون اأ�س��هم يف ال�س��ركات 
املقي��دة بالبور�س��ة امل�سري��ة ي�س��ل حلوايل 383 األ��ف متعامل منهم 337 األف متعامل بن�س��بة 88 % ميتلكون حماف��ظ بقيمة 3.4 مليار جنيه 
مبتو�س��ط قيم��ة للمحفظ��ة 10.000 جني��ه م�س��ري.  وتو�سح الإح�سائيات اأن 56 % اأو مبا يقرب من 215 األ��ف متعامل ميتلكون حمافظ اأقل 
م��ن 5000 جني��ه م�س��ري بقيم��ة اإجمالي��ة 263 جنيه م�س��ري ومبتو�س��ط قيمة للمحفظ��ة 1,220 جنيه م�س��ري، يف حني اأن ثلث��ي املتعاملني 
اأو 253 األ��ف ُمتعام��ل مَيتلك��ون حماف��ظ اأقل م��ن 10.000 باإجمايل قيمة 540 مليون مبتو�س��ط 2,140 جني��ه م�سري للمحفظ��ة.  على �سعيد 
اآخ��ر، ُتو�س��ح الح�سائي��ات اأن هن��اك 2,280 �َس��خ�ض اعتب��اري ميتلك��ون ح��وايل 571 مليار جنيه مبتو�س��ط رب��ع مليار اأو 250 ملي��ون جنيه 

م�س��ري للمحفظة.

كما وافق جمل���ض الإدارة على ا�س��تحداث م�سدر لتمويل ن�س��اط عمليات �س��راء الأوراق املالية بالهام���ض، وذلك بال�سماح ل�س��ركات التخ�سيم 
بتق��دمي خدم��ة تخ�سي��م احلق��وق املالي��ة الآجل��ة ل�س��ركات ال�سم�س��رة يف الأوراق املالي��ة النا�س��ئة ع��ن مزاول��ة ن�س��اط �س��راء الأوراق املالي��ة 
بالهام���ض، ومب��ا يتي��ح ل�س��ركات ال�سم�س��رة م�س��ادر جدي��دة للتموي��ل متكنه��ا م��ن التو�س��ع يف ن�س��اط عملي��ات ال�س��راء بالهام���ض، وما يرتتب 
علي��ه بالتبعي��ة مزي��د م��ن تن�س��يط عملي��ات الت��داول يف الأوراق املالي��ة يف البور�س��ة امل�سري��ة. وتاأت��ي تلك اخلط��وة يف اإطار حتقي��ق التكامل 
ب��ني الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية، وان ق��رار الهيئة ال�س��ادر رقم )25( ل�س��نة 2021 قد ت�سمن يف مادت��ه الثانية اللتزامات وال�س��روط 
الواج��ب توافره��ا مل��زاول �س��ركات التخ�سي��م لن�س��اط التخ�سي��م للحق��وق املالية النا�س��ئة عن عمليات ال�س��راء بالهام���ض، ج��اء يف مقدمتها 
اللتزام مبزاولة الن�س��اط وفقا لأحكام الباب الثالث) اخلا�ض بن�س��اط التخ�سيم( من القانون رقم )176( ل�س��نة 2018 واخلا�ض بتنظيم 
ن�س��اطي التاأجري التمويلى والتخ�سيم، وكذا قرار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )163( ل�س��نة 2018 ب�س��اأن ال�سوابط التنفيذية ملمار�س��ة ن�س��اط 
التخ�سي��م.  ويع��د ن�س��اط التخ�سي��م اأح��د الركائز الهامة لتوفري راأ���ض املال العامل وت�س��ريع دورته، وعلى وجه الأخ���ض يف تخ�سيم احلقوق 
املالي��ة ق�س��رية الأج��ل، وق��د بل��غ حج��م الأوراق املخ�سمة ما يزيد ع��ن 11 مليار جنية يف نهاي��ة 2020 مقارنة ب 10.6 ملي��ار جنية عن عام 

2019 وبزي��ادة قدرها 6.6 %.

كم��ا اأ�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالية ثالث��ة قرارات تنفيذية ب�سوابط ت�س��كيل والرت�س��ح لع�سوية جمال���ض اإدارات �س��ركات الإيداع والقيد 
املرك��زي الث��الث وه��ي �س��ركة الإيداع والقي��د املركزي ل��الأوراق املالية بالقرار رق��م )38( ل�س��نة 2021، و�س��ركة املقا�سة والت�س��وية للعقود 
الت��ي يج��ري التعام��ل عليه��ا يف بور�سات العقود الآجلة بالقرار رقم )39( ل�س��نة 2021، و�س��ركة الإي��داع والقيد املركزي لالأوراق والأدوات 
املالي��ة احلكومي��ة بالق��رار رق��م )40( ل�س��نة 2021 وذل��ك عق��ب موافق��ة جمل���ض اإدارة الهيئ��ة يف اجتماع��ه بنهاية ال�س��هر اجلاري. وراعت 
الق��رارات ال�س��ادرة اأن تك��ون �سواب��ط ت�س��كيل جمال���ض اإدارات تل��ك ال�س��ركات متطابق��ة م��ع قواع��د حوكم��ة ال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال 
الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة -ال�س��ابق اإقرارها يف منت�سف العام املا�سي- بحيث تكون مدة دورة جمل���ض اإدارة ال�س��ركة ثالث �س��نوات، 
واأل يقل عدد اأع�ساء جمل���ض اإدارة ال�س��ركة عن خم�س��ة اأع�ساء ول يزيد على ت�س��عة، يكون غالبيتهم من ذوي اخلربة ومن غري التنفيذيني، 
عل��ى اأن يت�سم��ن الت�س��كيل ع�سوي��ن عل��ى الأق��ل من امل�س��تقلني، كم��ا ن�ست عل��ى ت�سمني عن�سرًا ن�س��ائيًا على الأقل بت�س��كيل جمل���ض الإدارة، 
وح��ددت ب��األ يج��وز لرئي���ض جمل���ض اإدارة ال�س��ركة واأع�س��اء جمل���ض الإدارة التنفيذي��ني اأن يكونوا اأع�ساء باملجل���ض لأك��رث من ثالث دورات 
مت�سلة اأو منف�سلة، ويف ذات الوقت ل يجوز لع�سو جمل���ض اإدارة ال�س��ركة اأن ي�س��غل ع�سوية جمل���ض اإدارة �س��ركة اأخرى تبا�سر ن�ساط الإيداع 
والقي��د املرك��زي. واجلدير بالذكر اأن ما �سدر عن املجل���ض ياأتي يف �سوء ا�س��تكمال الهيئ��ة خلطوات تفعيل احكام مواد القانون رقم )143( 
ل�س��نة 2020 واخلا���ض بتعدي��ل بع���ض اأح��كام قانون الإي��داع والقيد املرك��زي لتنظي��م كافة �س��ركات الإيداع والقي��د املركزى لي�سب��ح قانونا 
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عام��ا و�س��امال مت�سمن��ا كافة الأح��كام املنظمة لالإيداع والقيد املركزي لالأ�س��واق احلا�سرة واأ�س��واق العقود الآجلة لالأوراق املالية وال�س��لع.

وك�س��ف رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة ع��ن موافق��ة جمل���ض الإدارة يف جل�س��ته املنعق��دة على م�س��روع لإج��راء تعديل عل��ى بع�ض اأح��كام قانون 
�س��وق راأ���ض املال رقم )95( ل�س��نة 1992 واإر�س��اله للجهات املخت�سة بهدف ا�س��تحداث اآلية لتوريق احلقوق وامل�س��تحقات املالية امل�س��تقبلية 
املتوقع��ة، كبدي��ل متوي��ل غ��ري تقلي��دي يتيح توفري التموي��ل الالزم للجهات القائمة على �س��ئون املراف��ق واخلدمات العامة يف الدول��ة لتمكينها 
م��ن القي��ام باأعماله��ا واأن�س��طتها يف م�س��روعات البني��ة التحتي��ة من م�س��روعات الط��رق واملوا�س��الت. و�سي�س��مح التعديل لأ�س��خا�ض القانون 
الع��ام وعل��ى الأخ���ض التي توؤدى خدم��ات يف جمال املرافق العامة، بجانب الأ�س��خا�ض العتباري��ة اخلا�سة يف احل�سول عل��ى التمويل مقابل 
التدفق��ات النقدية-املتوقعة-الت��ي �س��رتد اإليه��ا يف امل�س��تقبل م��ن خالل اإ�سدار �س��ندات قابل��ة للتداول توج��ه ح�سيلته��ا لتمويل هذه اجلهات 
مقاب��ل م��ا ين�س��اأ ل�سال��ح هذه اجله��ات من حقوق وم�س��تحقات مالي��ة م�س��تقبلية متوقعة. كما �س��يدعم التعدي��ل املقرتح العديد من اأ�س��خا�ض 
القان��ون الع��ام و�س��ركات القط��اع اخلا���ض الت��ي ميك��ن اأن تق��وم باحل�س��ول عل��ى التمويل املطل��وب من خ��الل توريق حقوقه��ا املالي��ة املتوقع 

دخوله��ا يف ذمتها املالية يف امل�س��تقبل.

كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عل��ى اإجراء تعدي��ل على بع���ض اأحكام قواع��د قيد و�س��طب الأوراق املالي��ة بالبور�سة 
متهي��دًا ل�س��تقبال طروح��ات ك��ربى لع��دد م��ن امل�س��روعات ذات ال�س��يولة والأ�س��ول ال�سخم��ة املتوق��ع اأن ت�س��هدها البور�س��ة امل�سرية خالل 
الف��رتة القادم��ة. وقال رئي���ض هيئة الرقاب��ة املالية اأن قواعد القيد بالبور�سة امل�سرية قد و�سعت حدًا اأدنى لن�س��بة الأ�س��هم الواجب طرحها 
ولن�س��بة الأ�س��هم ح��رة الت��داول، واأن��ه ح��ال تطبيق هذين املعياري��ن على ال�س��ركات الكربى التي قد تتجاوز روؤو���ض اأموالها ع�س��رات اأو مئات 
امللي��ارات، ف��اإن الأم��ر �س��يتطلب قيم��ًا مالي��ًة �سخم��ة للطرح عل��ى نحو قد ُيعي��ق اأو يوؤدى اإىل تردده��ا يف امل�سي ُقدم��ًا نحو عملي��ة القيد ومن 
ث��م ط��رح اأ�س��همها للت��داول. وتابع اأن جمل���ض اإدارة الهيئة قد بادر بتي�س��ري قيد ال�س��ركات والكيانات ذات الأ�س��ول ال�سخمة لت�س��جيعها على 
قيد اأ�س��همها ومبا ُي�س��هم يف تعزيز وتن�س��يط معدلت ال�س��يولة بالبور�سة امل�سرية، حيث اأجرى تعدياًل على بع�ض اأحكام قواعد قيد و�س��طب 
الأوراق املالي��ة بالبور�س��ة امل�سري��ة با�س��تحداث ن�س��بة %1 من قيمة راأ���ض املال ال�س��وقى ُحر الت��داول كبديل جديد لقيمة الأ�س��هم املطروحة 
يقابل احلد الأدنى لالأ�س��هم الواجب طرحها. بالإ�سافة اإىل ا�س��تحداث معيار اآخر لقيمة الأ�س��هم حرة التداول بواقع 0.5 % من قيمة راأ���ض 
املال ال�س��وقي ُحر التداول يقابل احلد الأدنى من الأ�س��هم حرة التداول يف تلك ال�س��ركات، ودون التطرق لن�س��ب حمدده من اأ�س��هم ال�س��ركة 

اإذا م��ا تواف��رت تلك املعايري مبا يالءم روؤو���ض الأموال ال�سخم��ة التي تتمتع بها ال�س��ركات الكربى. 

واأ�س��در رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة القرار رقم )146 ( ل�س��نة 2021 واخلا���ض بال�سواب��ط املنظمة لعملية الإي��داع وقيد الأدوات والأوراق 
املالي��ة احلكومي��ة وت�س��وية املراك��ز املالية النا�س��ئة ع��ن تداولها-وذلك بعد موافق��ة جمل���ض اإدارة الهيئة واأخذ راأى البن��ك املركزي امل�سري 
ووزارة املالية، متهيدًا لبدء العمل الفعلي ل�س��ركة الإيداع والقيد املركزى لالأدوات والأوراق املالية احلكومية والتي جرى تاأ�سي�س��ها مبقت�سى 
�س��دور القان��ون رق��م 143 ل�س��نة 2020 واملُع��ِدل لبع���ض اأحكام قان��ون الإيداع والقي��د املركزي ل��الأوراق املالية، بحيث ي�س��تطيع كل �س��خ�ض 
طبيع��ي اأو اعتب��اري يرغ��ب يف ال�س��تثمار يف الأوراق املالي��ة والأدوات املالي��ة احلكومي��ة اأن يق��وم بذلك من خ��الل اأع�ساء الإيداع والت�س��وية 
لل�س��ركة امل�س��تحدثة. وق��د �سنف القرار اأع�ساء الإيداع والت�س��وية ب�س��ركة الإي��داع والقيد املركزي لالأدوات والأوراق املالي��ة احلكومية لأربع 
فئ��ات يف مقدمته��م البن��وك وف��روع البن��وك الأجنبي��ة امل�س��جلة ل��دى البنك املرك��زي امل�س��ري، وال�س��ركات العاملة يف جم��ال الأوراق املالية 
امل�س��رح له��ا مبزاول��ة ه��ذا الن�س��اط وفق��ا للقواع��د املتبعة م��ن الهيئة، وال�س��ركات واجلهات الأجنبية التي متار���ض ن�س��اط الإي��داع املركزى 
لالأوراق املالية، وح�سر الفئة الرابعة يف اجلهات الأخرى التي يقبل جمل���ض اإدارة �س��ركة الإيداع والقيد ع�سويتها وفقا لل�س��روط والأو�ساع 
الت��ي يحدده��ا جمل���ض اإدارة الهيئ��ة. كم��ا واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئة عل��ى ال�س��ماح بتاأ�سي���ض وترخي�ض ال�س��ركات ذات غر�ض ال�س��تحواذ-
واملعروف��ة ب SPAC-ب�س��جالت الهيئ��ة �سم��ن ن�س��اط ال�س��ركات ذات راأ���ض امل��ال املخاطر وفقًا لأحكام قانون �س��وق را���ض امل��ال والقرارات 
ال�سادرة نفاذا له، وذلك بعد درا�س��ة العديد من املمار�س��ات الدولية والتي انتهت اإىل اأن ال�س��ركات ذات غر�ض ال�س��تحواذ على �س��ركة اأو 
اأك��رث تعت��رب طريق��ة مف�سل��ة للعدي��د من املوؤ�س�س��ني وامل�س��اهمني الرئي�س��ني )Sponsors( من ذوى اخلربة. ويعك���ض قرار املجل���ض الهتمام 
بابت��كار حل��ول متويلي��ة من �س��اأنها ت�س��هيل و�سول امل�س��تثمرين وعلى الأخ�ض ال�س��ركات ال�سغ��رية واملتو�س��طة اإىل التمويل من اأجل دعم روؤية 
م�س��ر 2030 والت��ي ت�س��عى اإىل متك��ني القطاع اخلا�ض ودعم تو�س��عه، واأن مبادرة الهيئة �س��تتيح الفر�سة اأمام ال�س��ركات النا�س��ئة والواعدة 
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م��ن جه��ة وب�سف��ة خا�س��ة يف جم��ال التكنولوجي��ا والتقني��ات الرقمية، وامل�س��تثمرين من جه��ة اأخرى لتحقي��ق الأهداف ال�س��تثمارية املرجوة 
ل��كل منهم��ا ع��ن طريق تاأ�سي���ض �س��ركة له��ذا الغر�ض يت��م قيد اأ�س��همها بالبور�س��ة ويكون هدفها ال�س��تحواذ اأو اإدماج ال�س��ركات امل�س��تهدفة 

)Target Company( على اأن يتم اإتاحة اأ�س��هم ال�س��ركة للتداول.

واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة على م�س��روع اإج��راء تعديل عل��ى بع�ض اأحكام امل��واد املنظمة لل�س��ندات و�س��ندات التوريق 
وال�سكوك بالالئحة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���ض املال رقم 95 ل�س��نة 1992، واإدراج اأربعة اأدوات متويل جديدة ب�س��وق راأ���ض املال تت�سمن 
ال�سندات الجتماعية Social Bonds، و�سندات ال�ستدامة Sustainable Development Bonds، وال�سندات املرتبطة بالنواحي البيئية 
والجتماعية واحلوكمة Environmental Social and Governance Bonds، وال�س��ندات املتعلقة بامل�س��اواة بني اجلن�س��ني ومتكني املراأة 
Gender equality and women’s empowerment Bonds  لتن�سم اىل ال�س��ندات اخل�سراء لل�س��ركات ال�س��ابق العمل بها منذ نوفمرب 

2018 ب�س��وق امل��ال ملواكب��ة َتوُج��ه الدول��ة امل�سري��ة نحو دع��م القت�ساد الأخ�س��ر باأدوات متويلي��ة متعددة تتف��ق مع روؤية م�س��ر 2030 وفقا 

لأف�س��ل املمار�س��ات الدولي��ة. وتبنى م�س��روع التعديل �س��ريان نف���ض الأحكام واملب��ادئ املطبقة على اخلم�س��ة اأنواع املرتبطة مبج��الت التنمية 
امل�س��تدامة وه��ى )ال�س��ندات الجتماعي��ة- �س��ندات ال�س��تدامة- ال�س��ندات املرتبط��ة بالنواح��ي البيئي��ة والجتماعية واحلوكمة- ال�س��ندات 
املتعلق��ة بامل�س��اواة ب��ني اجلن�س��ني ومتكني املراأة- ال�س��ندات اخل�سراء( على �س��ندات التوري��ق وال�سكوك  وذلك اإذا كانت موجه��ة لتمويل اأو 
اإع��ادة متوي��ل م�س��روعات متعلق��ة بتحقق اه��داف التنمية امل�س��تدامة اأو الأه��داف ذات البعد الجتماع��ي وق�سايا متكني امل��راأة؛ بحيث يجب 
اأن ُيراع��ى يف �س��ندات التوري��ق اأن تك��ون ال�س��ركات املُحيلة تت�س��ق �سيا�س��اتها مع مبادئ التنمي��ة امل�س��تدامة اأو اأن تتوافر فيها معاي��ري متعلقة 
باأه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة، اأو اأن يك��ون احلق��وق املالي��ة املحال��ة مرتبط��ة مب�س��روعات غر�سه��ا حتقي��ق اأه��داف ال�س��تدامة، كم��ا ي�س��رى 
ذل��ك عل��ى اجله��ات امل�س��تفيدة م��ن التمويل الناجت عن اإ�س��دار ال�سكوك. واجلدي��ر بالذكر اأن اأحكام مواد قانون �س��وق املال رقم 95 ل�س��نة 
1992 ولئحت��ه التنفيذي��ة والقواع��د والإجراءات املنظمة لإ�سدار ال�س��ندات، و�س��ندات التوريق، وال�سكوك؛ ت�سل بنا اإىل اأن ال�س��ندات يتم 

اإ�سداره��ا م��ن خ��الل �س��خ�ض اعتب��اري م�س��ري اأو غري م�سري اأي��ا كانت طبيعت��ه اأو النظام القان��وين اخلا�سع له )�س��ركات، جهات اأخرى 
م�سرية اأو دولية اأو اإقليمية( لتمويل اأن�س��طة ُم�سدر ال�س��ندات، بينما ت�سدر �س��ندات التوريق مقابل حقوق مالية نا�س��ئة عن ن�س��اط املُحيل، 

واأم��ا ال�سك��وك فت�سدر لتمول ن�س��اط �س��خ�ض اعتباري وامل�س��تفيد من التمويل الناجت ع��ن الت�سكيك.

اأم��ا �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة، فق��د قامت باإطالق الإط��ار التنظيمي ب�س��اأن الأ�س��ول املالي��ة الرقمية لغر�ض ال�س��تثمار، وه��و قائم على 
املقرتح��ات ال��واردة يف الورق��ة الإ�ست�س��ارية رقم  138 ال�سادرة عن ال�س��لطة يف مار���ض 2021، ويعد املرحلة الأوىل لنظ��ام الأ�سول الرقمية 
ل�س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة. ويع��ّرف الإط��ار التنظيم��ي الأ�س��ول املالي��ة الرقمي��ة لغر�ض ال�س��تثمار عل��ى اأنها اإم��ا اأ�سول مالي��ة رقمية اأو 
اإح��دى امل�س��تقات املالي��ة الرقمي��ة الأخ��رى. وت�س��تمل تل��ك ب�س��كل اأ�سا�س��ي الأوراق املالية وامل�س��تقات املالي��ة يف هيئة رقمي��ة موؤمنة بالت�س��فري 
لتمثي��ل احلق��وق واللتزام��ات التي يتم اإ�سدارها، ونقلها، وتخزينها با�س��تخدام تقنية ال�س��جالت املوزعة )DLT( اأو ما �س��ابهها من تقنيات؛ 
اأو اأي هيئ��ة رقمي��ة موؤمن��ة بالت�س��فري لتمثيل احلق��وق واللتزامات التي يتم اإ�سدارها، ونقلها، وتخزينها با�س��تخدام تقنية ال�س��جالت املوزعة 
)DLT( اأو م��ا �س��ابهها م��ن تقني��ات، و: )1( ين�س��اأ عنه��ا حقوًق��ا والتزام��ات م�س��ابهة اإىل ح��د كب��ري يف طبيعتها لتل��ك النا�س��ئة عن الأوراق 
املالي��ة اأو امل�س��تقات املالي��ة؛ اأو )2( له��ا غر���ض اأو تاأث��ري مماثل اإىل حد كبري ل��الأوراق املالية وامل�س��تقات املالي��ة. وينطبق الإط��ار التنظيمي 
لالأ�سول املالية الرقمية لغر�ض ال�س��تثمار على الأ�س��خا�ض املهتمة بت�س��ويق، اأو اإ�سدار، اأو تداول، اأو امتالك الأ�سول املالية الرقمية لغر�ض 
ا على ال�س��ركات املرخ�سة الراغبة يف تق��دمي اخلدمات املالية املتعلقة  ال�س��تثمار يف اأو م��ن مرك��ز دبي املايل العاملي. كما ينطبق الإطار اأي�سً
بالأ�س��ول املالي��ة الرقمي��ة لغر���ض ال�س��تثمار ، كالت��داول،  اأو تق��دمي امل�س��ورة، اأو الرتتي��ب ملعام��الت تتعلق بال�س��ول املالية الرقمي��ة لغر�ض 
ال�س��تثمار، اأو اإدارة املحاف��ظ التقديري��ة اأو �سنادي��ق ال�س��تثمار اجلماع��ي الت��ي ت�س��تثمر يف الأ�سول املالي��ة الرقمية لغر�ض ال�س��تثمار. كما 
اأن ال�س��لطة ب�س��دد اإع��داد مقرتح��ات للرموز امل�س��فرة الغري مغطاه حتت  الإط��ار التنظيمي لالأ�س��ول املالية الرقمية لغر�ض ال�س��تثمار، مثل 
 ،)Utility Tokens( والرموز امل�س��فرة حلقوق ا�س��تخدام اخلدمات )ا بالعمالت امل�س��فرة�� الرم��وز امل�س��فرة القابل��ة للتب��ادل )املعروف��ة اأي�سً

والرم��وز امل�س��فرة املدعوم��ة بالأ�سول )العمالت امل�س��تقرة(. وتعتزم ال�س��لطة اإ�سدار ورقة ا�ست�س��ارية ثاني��ة يف الربع الأخري من العام.
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ثانيًا: الرقابة على األسواق
قام��ت هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية خالل عام 2021 باتخاذ عدة اإجراءات تتعلق بالرقابة على الأ�س��واق املالي��ة وتنظيم الأعمال املرتبطة 
بتلك الأ�س��واق، ف�سمن هذا الإطار، قرر جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية الأردنية رفع احلد الأدنى لن�س��بة هام���ض ال�سيانة حل�س��ابات 
التموي��ل عل��ى الهام���ض لي�سب��ح 20 % ب��دًل من 15 % وذلك لل�س��وقني الأول والثاين، وتخفي�ض ف��رتة تغطية النق�ض يف هام���ض ال�سيانة من 
قب��ل العمي��ل لت�سب��ح يوم��ي عم��ل ب��دًل من ثالث��ة اأيام. جاء ذل��ك �سمن اجله��ود املبذولة من قب��ل هيئ��ة الأوراق املالية يف متابع��ة التطورات 
اجلارية يف بور�سة عمان وبعد درا�س��ة وحتليل و�سع ح�س��ابات التمويل على الهام���ض لدى �س��ركات الو�س��اطة املالية العاملة يف بور�سة عمان 

والن�س��ب املالي��ة املتعلقة بها.

ويف الإم��ارات، واف��ق جمل���ض اإدارة هيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع على اإ�س��دار )كتّيب القواعد اخلا�ض بالأن�س��طة املالي��ة rule book( للهيئة 
وذل��ك عل��ى النح��و ال��ذي ل يتداخل م��ع الخت�سا�سات التي �س��يتم حتويلها اإىل الأ�س��واق املالية مبوجب املر�س��وم بقانون احتادي رقم )22( 
ل�س��نة 2020 ب�س��اأن توزي��ع الخت�سا�س��ات وال�سالحي��ات ب��ني هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع واأ�س��واق الأوراق املالي��ة وال�س��لع املرخ�س��ة يف 
الدول��ة. حي��ث اأق��ر جمل���ض اإدارة الهيئ��ة نق��ل ال�سالحي��ات الت�س��غيلية والتنفيذية التي �س��يتم اإحالته��ا اإىل الأ�س��واق املتفق عليها ب��ني الهيئة 
و�س��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالي��ة و�س��وق دبي املايل، وواف��ق على قيام ال�س��وق باإ�سدار القواع��د الت�س��غيلية ومواف��اة الهيئة بها بع��د مراجعتها 
م��ن الإدارة القانوني��ة لديه��ا وقب��ل اعتمادها من جمل���ض اإدارة ال�س��وق امل��ايل، وذلك لتمك��ني الهيئة م��ن مراجعتها واإب��داء مالحظاتها على 
ه��ذه القواع��د اإن وج��دت، واق��رتاح اإجراء التعدي��الت التي ترى �سرورتها لت�س��اقها م��ع املعايري ال�سادرة م��ن منظمة اأيو�س��كو، اإ�سافة اإىل 
املوافق��ة عل��ى توقي��ع الهيئ��ة لتفاقي��ة م�س��توى اخلدمة SLA مع الأ�س��واق املالية. ويف اإط��ار احلر�ض على متكني امل��راأة الإماراتية وت�س��جيعها 
عل��ى ممار�س��ة دور اأك��رب يف جمال���ض اإدارة ال�س��ركات املدرج��ة.. اأقر جمل���ض اإدارة الهيئة اإل��زام ال�س��ركات ب�سرورة وجود متثي��ل للمراأة يف 
جمل���ض الإدارة على األ تقل ن�س��بة متثيل املراأة يف كل جمل���ض اإدارة �س��ركة مدرجة عن ع�سو واحد، وذلك من خالل تعديل ن�ض البند )3( 
م��ن امل��ادة )9( م��ن قرار رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن اعتماد دلي��ل حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة. 
واأق��ر جمل���ض اإدارة الهيئ��ة اإدراج جمموع��ة جديدة م��ن اأزواج العمالت الأجنبية واملع��ادن �سمن العقود امل�س��تقبلية املتج��ددة يف بور�سة دبي 
للذه��ب وال�س��لع، وذل��ك وفق جمموعة م��ن ال�سوابط وال�س��روط التنظيمية، يف مقدمتها اإجراء البور�سة الدرا�س��ات الالزمة ل�س��تطالع راأي 
اأط��راف ال�س��وق لتحدي��د الطلب املتوقع على كل من تل��ك العقود واحتمالت جناح الإدراج، وحتقق البور�سة من عدم وجود اأي موانع قانونية 
ل��دى البن��وك املركزي��ة امل�س��درة للعمالت التي ترتب��ط بها العقود على اإدراج تلك العق��ود على اأن يتم اإخطار الإدارة املخت�س��ة بالهيئة بتلك 
الدرا�س��ة قبل الإدراج مبدة �س��هر، واإجراء درا�س��ة لتقييم اأداء العقود التي يتم اإدراجها دوريًا لتقييم مدى جناح العقود التي يتم اإدراجها، 
عل��ى اأن تق��وم البور�س��ة بالرتوي��ج لكل عقد جدي��د يتم اإدراجه قبلها بف��رتة كافية جلذب امل�س��تثمرين حمليًا وعامليًا. كما اطلع جمل���ض اإدارة 
الهيئ��ة عل��ى الدرا�س��ة املع��دة م��ن ا�ست�س��اري خارج��ي تتعلق بتق��دمي مقرتح��ات لتقدمي الدع��م لل�س��ركات امل�س��اهمة ذات البع��د القت�سادي 
ال�س��رتاتيجي  Too Big To Fail، واأو�س��ى بت�س��كيل جلن��ة متخ�س�س��ة برئا�س��ة وزارة القت�س��اد وامل�س��رف املرك��زي ووزارة املالي��ة وهيئ��ة 
الأوراق املالي��ة وال�س��لع لتنفي��ذ خمرج��ات الدرا�س��ة. كم��ا كل��ف اإدارة الهيئ��ة بتقدمي مقرتح ح��ول �سيا�س��ة التوطني بقط��اع الأوراق املالية مع 

اإي�س��اح اآليات التوطني واحلوافز لت�س��جيع ال�س��ركات املرخ�س��ة على التوطني.

ويف اإط��ار جه��ود هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع املبذول��ة لالرتق��اء بقط��اع الأوراق املالي��ة وتطوي��ره، ويف �سوء املر�س��وم بقان��ون احتادي رقم 
)22( ل�س��نة 2020 ب�س��اأن توزيع الخت�سا�سات وال�سالحيات بني الهيئة واأ�س��واق الأوراق املالية وال�س��لع املرخ�سة يف الدولة مبا يهدف اإىل 
تعزي��ز كف��اءة عملي��ات الأوراق املالي��ة وترقي��ة مرتبة ال�س��وق املايل بالدول��ة مل�ساف الأ�س��واق املتقدمة، وقع��ت كل من الهيئة و�س��وق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالي��ة بروتوك��وًل للتعاون ب��ني الطرفني. ير�س��م الربوتوكول اإطارًا عامًا للتن�س��يق بني اجلهت��ني فيما يخ�ض تنفيذ املر�س��وم اخلا�ض 
بتوزي��ع الخت�سا�س��ات وال�سالحي��ات بينهم��ا وو�سع��ه مو�س��ع التنفي��ذ الفعلي. وتطبيق��ًا ملا ت�سمنه املر�س��وم وعلى غرار ما ه��و معمول به يف 
املمار�س��ات العاملي��ة املتقدم��ة، يحدد بروتوك��ول التعاون اإطارًا تن�س��يقيًا متكام��اًل لالخت�سا�سات التي يتولها كل طرف؛ بحي��ث تتوىل الهيئة 
الخت�سا�س��ات التنظيمي��ة والرقابي��ة وال�س��رافية، فيم��ا يت��وىل ال�س��وق امل��ايل الخت�سا�س��ات الت�س��غيلية، وكذلك يح��دد الربوتوكول قنوات 
الت�س��ال ب��ني الطرفني، وطريقة ومدة الخطار فيما يتعلق بالإجراءات املت�سلة بالأن�س��طة امل�س��رتكة. ومبوجب الربوتوكول املوقع مت التفاق 
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على نقل عدد من الخت�سا�سات الت�س��غيلية لل�س��وق كالتايل: املوافقة على اإدراج ال�س��ركات، واملوافقة على اإعادة �س��راء ال�س��ركات اأ�س��همها ، 
وحتديد �سوابط �س��جل امل�س��اهمني بال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، وتوزيعات الأرباح على امل�س��اهمني، وتنظيم بيع الأ�س��هم غري امل�سدد قيمتها 
بالكام��ل، وو�س��ع �سواب��ط �س��وؤون الع�سوي��ة ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق. ووفق��ًا لبن��ود الربوتوك��ول املوق��ع عليها تع��د الخت�سا�س��ات ال�س��الف ذكرها 
منتقل��ة لالأ�س��واق م��ن تاري��خ اإق��رار الت�س��ريعات املنظم��ة له��ذه الخت�سا�سات من قبل جمل���ض اإدارة ال�س��وق بالت�س��اور مع الهيئ��ة، فيما تظل 

بقي��ة الخت�سا�س��ات كما هي ل��دى كل جهة دون اأي تغيري.

واأب��رم الطرف��ان مذك��رة تفاهم ب�س��اأن التعاون الإ�س��رايف والرقابي يف جمال طرح واإدراج اأ�س��هم �س��ركات �س��وق اأبوظب��ي العاملي يف الدولة.  
وبن��اء عل��ى املذك��رة اتف��ق الطرف��ان عل��ى تعزي��ز التع��اون الإ�س��رايف والرقاب��ي امل�س��رتك ب��ني الطرف��ني ب�س��اأن عمليات ط��رح وادراج اأ�س��هم 
�س��ركات املنطق��ة احل��رة يف الدول��ة، وذل��ك عل��ى نح��ٍو مُيك��ن الطرف��ني م��ن تنفي��ذ مهامهم��ا التنظيمي��ة والإ�س��رافية والرقابي��ة مب��ا ي�سم��ن 
اللت��زام بالت�س��ريعات املعم��ول به��ا كاًل يف منطق��ة اخت�سا�سه. كما اتفقا اأي�سًا على توفري احلماية الالزمة للم�س��تثمرين يف اأ�س��هم �س��ركات 
املنطقة احلرة والعمل على حماية ال�س��وق و�س��المة املعامالت من خالل التعاون ال�س��رايف والرقابي امل�س��رتك وتبادل املعلومات وامل�س��اعدة 
يف عملي��ات التفتي���ض والتحقي��ق وفق��ًا لأح��كام ه��ذه التفاقي��ة و�سم��ن احل��دود التي ت�س��مح به��ا الت�س��ريعات املنظم��ة لعمل الطرف��ني. ووفقًا 
لبن��ود املذك��رة يتمث��ل نط��اق التعاون امل�س��رتك بني الطرفني يف الإ�س��راف والرقابة على عمليات طرح واإدراج اأ�س��هم �س��ركات املنطقة احلرة 
يف الدول��ة ومتطلب��ات الف�س��اح ذات العالق��ة بهم��ا، واإنف��اذ الت�س��ريعات املتعلق��ة بعملي��ات اإ�سدار وطرح اأ�س��هم �س��ركات املنطقة احلرة يف 
الدول��ة، واإنف��اذ الت�س��ريعات املتعلق��ة ب��اإدراج اأ�س��هم �س��ركات املنطق��ة احل��رة يف اأ�س��واق الدول��ة ومتطلب��ات الإف�س��اح امل�س��تمر واحلوكم��ة. 
ويتع��اون اجلانب��ان كذل��ك يف الرقاب��ة عل��ى تداولت وملكيات اأ�س��هم �س��ركات املنطقة احلرة املدرجة يف ال�س��وق، والإ�س��راف والرق���ابة على 
الأ�س��واق، وكذلك على عمليات املقا�سة والت�س��وية ومتابعة اللتزام بالت�س��ريعات ال�سادرة بهذا ال�س��اأن، وكذلك امل�ساع���دة يف ك�س��ف واتخاذ 
الإج��راءات �س��د الت��داولت التي تتم بناء عل��ى معلومات داخلية وكذلك حالت التالعب يف ال�س��وق وغريها من حالت الحتيال يف تعامالت 
الأوراق املالي��ة، واإنف��اذ الت�س��ريعات املتعلق��ة بالتعامل بالأوراق املالي��ة وتنظيم التعامل بها واإدارته��ا وتقدمي امل�س��ورة بخ�سو�سهاوف�ساًل عن 
ذل��ك توؤك��د ن�سو���ض املذكرة عل��ى تعزيز و�سمان تاأهي��ل وكفاءة الأ�س��خا�ض املرخ�سني والعمل على رفع م�س��تواهم املهني مب��ا ي�سمن نزاهة 
املعام��الت وكف��اءة اأداءه��م مهنيًا، واملنع والك�س��ف عن الغ���ض والأن�س��طة املالية غ��ري املرخ�سة، والو�س��ائل الأخرى غري النظامية والأن�س��طة 
املخالفة فيما يتعلق بطرح اأو اإدراج اأو تداول اأ�س��هم �س��ركات املنطقة احلرة، اإ�سافة اإىل منع وك�س��ف اأن�س��طة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب 
ومتوي��ل التنظيم��ات غ��ري امل�س��روعة. ويت�سم��ن نط��اق التع��اون ب��ني اجلانب��ني الرقاب��ة على �س��ركات املنطقة احل��رة والتفتي���ض عل��ى اأعمالها 
ودفاترها اأو اأية اأوراق اأو �س��جالت لدى فروعها و�س��ركاتها التابعة يف املنطقة احلرة وداخل وخارج الدولة، اأو لدى مدقق ح�س��اباتها اأو لدى 
�س��ركة اأخ��رى ذات عالق��ة بال�س��ركة حمل التفتي���ض. ويج��وز للطرفني ال�س��تعانة مع فريق التفتي���ض بخبري اأو اأكرث م��ن اجلهات ذات اخلربة 
الفني��ة واملالي��ة مبو�س��وع التفتي���ض، للتحق��ق من التزام ال�س��ركات بالت�س��ريعات املعم��ول بها واأنظمته��ا ال�سا�س��ية، ولفريق التفتي���ض طلب ما 

ي��راه �سروري��ًا م��ن بيانات اأو معلومات من جمل���ض الإدارة اأو الرئي���ض التنفيذي اأو من املديرين بال�س��ركة اأو من مدققي ح�س��اباتها.

كم��ا اأبرم��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع و�س��لطة املنطق��ة احلرة مبط��ار دبي ال��دويل )دافزا( اتفاقي��ة ب�س��اأن التعاون الإ�س��رايف والرقابي 
بينهم��ا يف جم��ال ط��رح واإدراج اأ�س��هم �س��ركات املنطق��ة احل��رة مبط��ار دبي ال��دويل يف الدول��ة. وتن��درج التفاقية �سم��ن م�س��اعي الطرفني 
لتمك��ني ال�س��ركات العامل��ة يف املنطق��ة احلرة من طرح اأ�س��همها لالكتتاب العام يف الدولة وفقًا لأحكام قرار جمل���ض اإدارة الهيئة رقم )11/ 
ر.م ( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن النظام اخلا�ض بطرح واإ�سدار اأ�س��هم ال�س��ركات امل�س��اهمة العامة وتعديالته، وكذلك اإدراجها يف اأ�س��واق الدولة 
املرخ�سة من قبل الهيئة وفقًا ل�سوابط الإدراج املعمول بها لدى هذه الأ�س��واق، وامتثاًل لأحكام نظام الطرح التي ت�س��رتط للموافقة ل�س��ركة 
املنطق��ة احل��رة عل��ى طرح اأ�س��همها لالكتتاب العام يف الدولة وجود اتفاقية تعاون بني الهيئة وم�س��جل ال�س��ركات يف املنطقة احلرة يف جمال 

الإ�س��راف والرقاب��ة وفقًا للنم��وذج املعد من قبل الهيئ��ة لهذه الغاية.

اأم��ا يف اجلزائ��ر، فق��د ن�س��رت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا موقفه��ا و تو�سيتها  ب�س��اأن توزي��ع منحة “اجلزء املتغ��ري” املدفوع 
للم��دراء التنفيذي��ني لل�س��ركات املدرج��ة يف البور�سة و التي ت�س��جل عجز حما�س��بي يف نهاية العام.

ويف هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية، فق��د اأك��دت الهيئة اأن خطته��ا ال�س��رتاتيجية )2021 � 2023(، متثل اأحد اأذرع برنام��ج تطوير القطاع 
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امل��ايل، وال��ذي يع��د اأح��د برام��ج حتقيق روؤي��ة اململكة 2030، م�س��ريًة اإىل اأنها �س��تعمل مع �س��ركائها على حتقي��ق م�س��تهدفات الروؤية يف هذا 
القط��اع. واأو�سح��ت الهيئة اأن اخلطة ال�س��رتاتيجية املحدثة تركز على عدة اأولويات ت�س��عى من خالله��ا اإىل حتقيق اأهدافها وهي باأن ت�سبح 
ال�س��وق املالية ال�س��عودية هي ال�س��وق املالية الرئي�س��ية يف منطقة ال�س��رق الأو�سط ومن اأهم الأ�سواق املالية يف العامل، واأن تكون �سوًقا متقدمًة 
وجاذب��ًة لال�س��تثمار املحل��ي والأجنب��ي، مبا ميّكنها من اأداء دور حم��وري يف تنمية القت�ساد وتنويع م�سادر الدخ��ل.  واأ�سافت الهيئة اأنه من 
خ��الل خطته��ا ال�س��رتاتيجية وم��ن اأج��ل حتقيق م�س��تهدفات روؤي��ة اململكة 2030، �س��تعمل على عدد م��ن املبادرات ومن ذل��ك حتفيز القطاع 
اخلا���ض ل��الإدراج يف ال�س��وق املالي��ة، وتطوي��ر ال�س��وق املوازية )من��و(، واإع��داد املفاهي��م التنظيمية لت�س��جيع ال�س��ركات الأجنبي��ة على طرح 
اأ�س��همها يف ال�س��وق ال�س��عودية، ورف��ع جاذبية ال�س��وق للم�س��تثمر الأجنبي. وا�س��تكماًل لالإجن��ازات التي حققتها ال�س��وق املالية، عمل��ت الهيئة 
عل��ى تطوي��ر خطته��ا لالأع��وام الثالثة القادمة )2021 � 2023( ملواكبة امل�س��تجدات القت�سادية والتغيريات املت�س��ارعة يف الأ�س��واق املالية. 
وت�س��تند اخلط��ة اإىل اأربع��ة حم��اور، وه��ي: املح��ور الأول )ت�س��هيل التمويل(: والذي �س��يتحقق من خ��الل تعميق ال�س��وق املالية، وتطوير �س��وق 
ال�سك��وك واأدوات الدي��ن، ودع��م من��و اآلي��ات التموي��ل البديلة. واملحور الث��اين )حتفيز ال�س��تثمار(: و�س��تعمل الهيئة عل��ى حتقيقه من خالل 
دع��م من��و اإدارة الأ�س��ول وتعزي��ز ال�س��تثمار املوؤ�س�س��ي، ورفع جاذبي��ة ال�س��وق للم�س��تثمر الأجنبي، وتنوي��ع املنتجات ال�س��تثمارية يف ال�س��وق 
املالي��ة، وحت�س��ني اآلي��ات الت��داول املتاح��ة يف ال�س��وق املالي��ة. واملح��ور الثال��ث )تعزي��ز الثقة(: وذلك م��ن خالل تبن��ي منهجية الإ�س��راف مع 
تعزي��ز اآلي��ات معاجلة املخالفات النوعية، وتعزيز ال�س��تقرار يف ال�س��وق املالية، وتعزيز حماية امل�س��تثمر واإج��راءات ف�ض املنازعات، وتعزيز 
م�س��توى احلوكم��ة وال�س��فافية للم�س��اركني يف ال�س��وق. واملح��ور الراب��ع )بن��اء الق��درات(: و�س��يتم ذل��ك م��ن خالل تطوي��ر قدرات موؤ�س�س��ات 
ال�س��وق املالية وموؤ�س�س��ات البنية الأ�سا�س��ية لل�س��وق، ورفع م�س��توى الوعي والثقافة املالية يف ال�س��وق املالية، والعمل على تطوير وت�س��هيل حلول 
البيانات والتقنية املالية. وتهدف الهيئة يف خطتها ال�س��رتاتيجية اإىل رفع جاذبية ال�س��وق للم�س��تثمرين الأجانب �س��واًء يف �س��وق الإ�سدارات 
اأو الت��داول املبا�س��ر، وزي��ادة ن�س��بة ال�س��تثمار الأجنب��ي من ر�س��ملة ال�س��وق، كما تطم��ح اإىل زيادة عمق ال�س��وق وجذب املزيد من ال�س��ركات 
النامية عرب �س��وق موازية تزخر بال�س��ركات، و�س��وق رئي�س��ية ت�س��تمر ب�سل�س��ة الإدراجات. وتتطلع الهيئة اأن يتخطى عدد ال�سركات املدرجة يف 
ال�س��وق الرئي�س��ية واملوازية 270 �س��ركة مدرجة. كذلك تاأمل رفع معدلت ال�س��يولة لُتحقق اأهداف امل�س��اركني يف ال�س��وق املالية، وال�س��تفادة 
م��ن روؤو���ض الأم��وال املتدفق��ة نتيج��ة لإدراج ال�س��وق ال�س��عودي �سمن املوؤ�س��رات الدولية النا�س��ئة، مبا ي�س��هم يف حتقيق اأهداف روؤي��ة اململكة 
2030 لي�سب��ح �س��وقًا ذات كف��اءة وجاذبي��ة عالي��ة. وعمل��ت الهيئة عل��ى تطوير جمموعة من املب��ادرات ال�س��رتاتيجية لتعزيز ثق��ة املتعاملني 

بال�س��وق املالي��ة وحماي��ة امل�س��تثمرين من خالل تطوير معايري احلوكمة وتعزيز م�س��تويات ال�س��فافية يف ال�س��وق. وتطمح الهيئ��ة اإىل م�ساعفة 
حج��م الأم��وال امل�س��تثمرة ع��رب القنوات املدارة ليتخطى 800 مليار. واجلدير ذكره باأن هيئة ال�س��وق املالية ت�س��عى اإىل تطوير ال�س��وق املالية 
ع��رب خل��ق التنظيم��ات ودع��م املنتجات ال�س��تثمارية وم�س��اركة العم��وم يف املرئيات التي تهم ال�س��ركات وامل�س��تثمرين، كما ت�س��عى اإىل حماية 
امل�س��تثمر عرب تعزيز ثقة امل�س��تثمرين وخلق بيئة ا�س��تثمارية �س��فافة ونزيهة مبنية على اإجراءات وحقوق وا�سحة للم�س��اركني وامل�س��تثمرين يف 
ال�س��وق املالية، وت�س��عى اأخريًا اإىل بناء القدرات عرب ال�س��تثمار يف الراأ���ض املال الب�س��ري وذلك من خالل تبنيها لأحدث الأ�ساليب والربامج 

التطويري��ة لبن��اء كفاءات وطنية يف ال�س��وق املالية.

واأو�سح��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة اأنه��ا تلقت خالل ع��ام 2020 2,924 طلبًا ع��رب اخلدم��ة الإلكرتونية لالإف�ساح ع��ن املوجودات ال�س��تثمارية 
للمتوف��ى الت��ي اأطلقته��ا يف منت�س��ف مايو 2019، يف حني كان معدل الطلبات ال�س��نوية التي ت��رد للهيئة قبل اإطالق هذه اخلدمة - التي كانت 
تت��م م��ن خ��الل احل�س��ور ال�س��خ�سي ملق��ر الهيئ��ة - )342 طلبًا(، وبذل��ك ارتفع معدل ورود ه��ذه الطلبات بن�س��بة بلغ��ت نحو 755 % خالل 
ع��ام 2020 مقارن��ًة مبع��دل الطلبات ال�س��نوية الواردة قبل اإطالق هذه اخلدم��ة. وتتيح هذه اخلدمة للورثة اأو وكيلهم ال�س��رعي الطالع على 
بيان��ات الأوراق املالي��ة واحل�س��ابات ال�س��تثمارية العائ��دة للمتوف��ى م��ن خ��الل الرب��ط املبا�س��ر للهيئة مع �س��ركة مركز اإي��داع الأوراق املالية 
وموؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة عرب م�س��ار اإلك��رتوين، حيث تت��وىل الهيئة اإحالة طلب��ات الإف�ساح الواردة له��ا اإىل تلك اجله��ات لالإف�ساح عنها، 
وذلك يف اإطار تطوير منظومة ال�س��وق املالية وتعزيز الثقة، و�س��عيًا من الهيئة اإىل ت�س��هيل اإجراءات الإف�ساح وم�س��اعدة الورثة على الإ�س��راع 

يف اإمت��ام عملية احل�س��ر لورثة املتوفى. 

كما �س��محت هيئة ال�س��وق املالية ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية قبول ا�س��رتاكات غري ال�س��عوديني يف ال�سندوق العقاري الذي ي�ستثمر جزء اأو كامل 
اأ�سول��ه يف عق��ار واق��ع داخ��ل ح��دود مدينتي مك��ة املكرم��ة واملدينة املن��ورة. واأكدت الهيئ��ة للموؤ�س�س��ات املالية عل��ى �سرورة اللت��زام بنظام 



35 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية34 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

متل��ك غ��ري ال�س��عوديني للعق��ار وا�س��تثماره عند اإدارتها ل�س��تثمارات ال�سناديق ال�س��تثمارية يف العق��ارات الواقعة داخل ح��دود مدينتي مكة 
املكرم��ة واملدين��ة املن��ورة اأو عن��د ت�سفي��ة تل��ك ال�سنادي��ق. واأ�س��ارت الهيئ��ة اإىل اأن الق��رار �سي�س��هم يف العتم��اد على ال�س��وق املالي��ة كقناة 
متويلي��ة متنوع��ة، وكذل��ك تعزي��ز مرتكزات روؤية ال�س��عودية 2030، الت��ي تهدف اإىل جعل ال�س��وق املالية ال�س��عودية جاذبة لال�س��تثمار املحلي 
والأجنب��ي وق��ادرة عل��ى لع��ب دور حم��وري يف تنمية القت�س��اد وتنويع م�س��ادر دخله.  وتعول هيئة ال�س��وق املالي��ة على تفعي��ل دور ال�سناديق 
ال�س��تثمارية لتك��ون اأداة للتموي��ل �سم��ن خطته��ا ال�س��رتاتيجية، وتاأم��ل الهيئ��ة اأن ت�س��هم ال�سناديق يف متوي��ل العديد من الأن�س��طة احليوية 
يف القت�س��اد، مث��ل القط��اع العق��اري والتمويل��ي وقطاع ال�س��ركات ال�سغرية واملتو�س��طة، بالإ�سافة اإىل الأن�س��طة الأخرى مث��ل اأعمال اإعادة 

التمويل.

ويف هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية، فق��د �سدر قرار جمل���ض مفو�سي هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية رقم )44/م( تاريخ 
15 / 3 / 2021 املت�سم��ن اعتم��اد اأربع��ة مدقق��ي ح�س��ابات لتدقي��ق ح�س��ابات اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئة لع��ام 2021. كما مت اإ�سدار 

التعمي��م رق��م /11/ املت�سم��ن متدي��د مهل��ة اإ�سافي��ة لقطاع امل�س��ارف لتقدمي الإف�ساحات ال�س��نوية لع��ام 2020 خالل م��دة اأق�ساها نهاية 
ي��وم اخلمي���ض 29 / 04 / 2021. لالإط��الع عل��ى م�سم��ون التعمي��م �سم��ن راب��ط الأنظمة والقوان��ني/ التعاميم. وا�س��تنادًا اإىل اأح��كام نظام 
الإف�س��اح وال�س��فافية للجه��ات اخلا�سع��ة لإ�س��راف ورقابة هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية ال�سادر بقرار رق��م /110/ بتاريخ 24 / 
04 / 2019 ول�س��يما امل��ادة 7 من��ه، مت اإ�س��دار التعميم رق��م /13/ املت�سمن حتديد مهل��ة لتقدمي اإف�ساحات الربع الأول لعام 2021 ب�س��كل 

ا�س��تثنائي خ��الل م��دة اأق�ساه��ا ي��وم الإثنني بتاري��خ 31 / 05 / 2021. كما مت اإ�س��دار التعميم رق��م /20/ املت�سمن طل��ب اإف�ساحات الربع 
الثال��ث لع��ام 2021 خ��الل املهل��ة القانوني��ة اأق�ساه��ا نهاية ي��وم 31 / 10 / 2021. لالإطالع عل��ى م�سم��ون التعميم �سمن رابط الت�س��ريعات 

التعاميم. والقرارات/ 

ويف الع��راق، و�س��عيًا م��ن الهيئ��ة للنهو���ض بواق��ع ال�س��تثمار يف ال�س��واق املالية تراأ���ض رئي���ض هيئ��ة الوراق املالي��ة اجتماع��ه الول مع اأدارة 
جمعية و�س��طاء اأوراق املال، حيث مت عر�ض املعرقالت وامل�س��اكل التي تواجه �س��ركات الو�س��اطة والوقوف على �س��بل املعاجلة التي من �س��اأنه 
اأن ت�س��اهم يف رف��ع م�س��توى اأداء �س��ركات الو�س��اطة لتو�س��يع حميطها ال�س��تثماري كما مت مناق�س��ة عدد م��ن املقرتحات والف��كار وو�سع الية 

عم��ل لتنفيذها .

اأم��ا يف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال ب�س��لطنة عمان، فقد اأكد الرئي���ض التنفيذي باأن حتويل �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية اإىل �س��ركة م�س��اهمة 
عمانية مقفلة با�س��م �س��ركة بور�سة م�س��قط )���ض.م.ع.م( ياأتي  اإدراكا باأهمية تطوير امل�س��هد التنظيمي لقطاع �س��وق راأ�ض املال يف ال�سلطنة، 
حي��ث اأن هذه اخلطوة املهمة يف تاأريخ �س��وق راأ���ض املال العم��اين متثل نقلة نوعية تقودنا اإىل مرحلة جديدة، وفق اإط��ار التطوراملنهجي الذي 
تتبع��ه ال�س��لطنة يف تطوي��ر قطاع �س��وق راأ���ض امل��ال والنهو�ض مبوؤ�س�س��اته وفق متطلب��ات املرحلة الراهن��ة، اإىل جانب اأنها من اأب��رز متطلبات  
املنظم��ات الدولي��ة الت��ي ت�سف��ي ال�س��تقاللية لل�س��وق وتك�س��به املزي��د من املهني��ة واملو�سوعي��ة يف اإدارة عمليات��ه، واأو�سح باأن حتويل ال�س��وق 
اإىل �س��ركة م�س��تقلة مملوك��ة م��ن قب��ل جه��از ال�س��تثمار العماين، ياأت��ي يف مرحلة مهم��ة متر بها ال�س��لطنة يف ظ��ل النه�سة املتج��ددة، ف�سال 
ع��ن اأهميته��ا يف توف��ري كل املمكن��ات الت��ي ت�س��اهم يف حتقيق روؤية عم��ان 2040، ول ريب باأن هذا التوج��ه يحقق املواءمة ويع��زز من القدرة 
عل��ى توف��ري البدائ��ل املنا�س��بة لتوفري الحتياج��ات التمويلية التي تدع��م برامج ومبادرات التنمية ال�س��املة والتحول نح��و التنويع القت�سادي 
املن�س��ود. وهذه اخلطوة �س��تتيح لبور�سة م�س��قط املرونة الكافية لإدارة �س��وؤونها وال�س��هولة وال�س��رعة يف اتخاذ القرارات، اإىل جانب التكيف 
م��ع املتغ��ريات القت�سادي��ة العاملي��ة واملحلي��ة، والعم��ل على التطوي��ر والبتكار يف توفري وت�س��ويق املنتج��ات التمويلية واخلدم��ات  التي جتذب 
امل�س��تثمرين مب��ا يدع��م التنمي��ة القت�سادي��ة، كم��ا اأن اأداء البور�س��ة �س��يخ�سع  ملعاي��ري الإدارة الر�س��يدة والأنظم��ة والت�س��ريعات التي تكفل 
ح�س��ن اأدائه��ا ويع��زز م��ن قدرته��ا يف مواجهة املناف�س��ة الإقليمية والعاملية، حي��ث اأن الف�سل يعزز دور اجله��ة الرقابي��ة والتنظيمية مبا يوؤدي 
اإىل حماية امل�س��تثمرين ورفع كفاءة البور�سة وعمليات التداول، كما اأنه يحقق املزيد من ال�س��فافية ويجعلها اأكرث كفاءة للم�س��اءلة والفح�ض 
امل�س��تمر، الأم��ر ال��ذي �س��يقود تلقائي��ا اإىل تعزيز ثقة امل�س��تثمرين بها ويعزز  م��ن قدرتها على الت�س��ويق وجذب مزيد من ال�س��تثمارات اإليها 
ب�س��كل خا���ض والقت�س��اد ب�س��كل ع��ام. وم��ن جه��ة اأخ��رى اأو�س��ح ال�س��املي باأن �س��دور املر�س��وم ال�س��لطاين 5 / 2021 بتحويل �س��وق م�س��قط 
ل��الأوراق املالي��ة اإىل �س��ركة م�س��اهمة مقفل��ة، وحت��رر ملكيته��ا وتبعيته��ا م��ن اجله��ة الرقابي��ة ممثل��ة بالهيئ��ة العامة ل�س��وق امل��ال، وذلك مبا 
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يلب��ي واح��دة م��ن املتطلب��ات الدولي��ة املهم��ة الت��ي ت�سفي املزي��د من ال�س��تقاللية لل�س��وق وترف��ع عنها ه��ذه امللحوظة الت��ي ر�سدته��ا العديد 
م��ن املنظم��ات الدولي��ة للجه��ات الرقابي��ة امل�س��رفة على اأ�س��واق راأ���ض امل��ال كمنظمة IOSCO و�سن��دوق النق��د والبنك الدولي��ني من خالل 
برنام��ج تقيي��م قط��اع اخلدم��ات املالية FSAP. م�س��ريا باأن ف�سل ال�س��وق الت��ام وا�س��تقالليته تعترب واحدة من اأبرز ممار�س��ات احلوكمة يف 
الهيكلي��ة الإداري��ة لقط��اع �س��وق راأ���ض املال، ومتكن ال�س��وق من ممار�س��ة ن�س��اطها مبهني��ة ومو�سوعي��ة عالية. وا�سرت�س��ل �س��عادته يف حديثه 
ع��ن م��ربرات التح��ول قائ��ال باأن��ه هناك عدة درا�س��ات ومنظم��ات اأو�ست ب�سرورة حتول �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية اإىل �س��ركة م�س��اهمة 
مقفل��ة متهي��دا لطرحه��ا لالكتت��اب لعام��ة اجلمه��ور باعتباره��ا واحدة من اأهم الو�س��ائل لزيادة كفاءة ال�س��وق وزي��ادة ثقة امل�س��تثمرين فيه، 
فق��د اأ�س��ار احت��اد البور�س��ات العامل��ي )WFE( يف الإح�س��اءات ال�س��ادرة عن��ه اإىل اأن التوجه العامل��ي يتمثل يف حتوي��ل البور�س��ات العاملية 
اإىل �س��ركات باعتباره��ا م��ن اأف�س��ل املمار�س��ات القائم��ة موؤخ��را يف تنظم اأ�س��واق الأوراق املالي��ة.  وبالنظر اإىل جتربة الأ�س��واق املجاورة يف 
اأبوظب��ي ودب��ي وقط��ر والبحري��ن وال�س��عودية والكوي��ت فه��ي بور�سات مملوك��ة لل�سناديق ال�س��يادية يف ه��ذه الدول، ومنها م��ن حتول موؤخرا 
اإىل �س��ركة م�س��اهمة عام��ة بع��د طرحه��ا لالكتتاب العام ك�س��وق دبي. هذا و�سدر مر�س��ومًا بتحويل �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية اإىل �س��ركة 
م�س��اهمة عماني��ة مقفل��ة با�س��م �س��ركة بور�س��ة م�س��قط ���ض.م.ع.م مملوكة جله��از ال�س��تثمار العماين، ون�ض املر�س��وم، ال��ذي اأوردته وكالة 
الأنب��اء العماني��ة، عل��ى اأن��ه توؤ�س���ض مبوجب اأحكام هذا املر�س��وم، �س��ركة م�س��اهمة عمانية مقفلة با�س��م �س��ركة بور�سة م�س��قط ���ض.م.ع.م، 
ت��وؤول ملكيته��ا اإىل جه��از ال�س��تثمار العم��اين. كما ن�ض املر�س��وم على اأنه توؤول اإىل ال�س��ركة اجلدي��دة كافة املخ�س�س��ات والأ�سول واحلقوق 
واللتزامات واملوجودات وال�س��جالت اخلا�سة ب�س��وق م�س��قط لالأوراق املالية، وينقل اإليها موظفو �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية، وتوؤول اإليها 
كافة اخت�سا�سات �س��وق م�س��قط لالأوراق املالية املن�سو�ض عليها يف قانون �س��وق راأ���ض املال، وذلك مبا ل يتعار�ض مع اأغرا�ض تلك ال�س��ركة 
املن�سو�ض عليها يف نظامها الأ�سا�س��ي. ون�ض على "اأنه على جهاز ال�س��تثمار العماين اإعداد عقد تاأ�سي���ض �س��ركة بور�سة م�س��قط �ض.م.ع.م، 

ونظامه��ا الأ�سا�س��ي، واإنه��اء اإجراءات ت�س��جيلها وفقا لأحكام قانون ال�س��ركات امل�س��ار اإليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا املر�س��وم”.

واأ�س��درت الهيئ��ة تعميم��ا لل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سنادي��ق ال�س��تثمار ومراقب��ي احل�س��ابات ومكات��ب ال�ست�س��ارات القانوني��ة وجه��ت 
فيه��ا  باأهمي��ة اللت��زام  باأح��كام قان��ون ال�س��ركات التجاري��ة املنظم��ة للجمعي��ات العام��ة بالإ�ساف��ة اإىل �سواب��ط انعق��اد اجلمعي��ات العام��ة 
ل�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة و�سناديق ال�س��تثمار با�س��تخدام و�س��ائل تقني��ة الت�سال احلديثة. وق��د ت�سمن التعمي��م رقم )4 / 2021( جملة 
م��ن الإج��راءات التنظيمي��ة الواج��ب اأخذه��ا يف العتب��ار يف مرحل��ة التح�سري لنعقاد مو�س��م اجلمعي��ات العامة لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة 
وال�سنادي��ق ال�س��تثمارية، ومنه��ا �س��رورة حتدي��د م��كان لنعق��اد اجلمعي��ة العام��ة يف اإعالن الدع��وة، حيث يحق للم�س��اهم وحام��ل الوحدة 
ممار�س��ة حق��ه القان��وين يف ح�س��ور اجلمعي��ة العام��ة والت�سوي��ت على مقرراتها �س��واء باحل�س��ور ال�س��خ�سي اأو عن طري��ق الت�سال املرئي، 
وال��ذي توفره �س��ركة م�س��قط للمقا�سة والإيداع. اأما بالن�س��بة لأع�ساء جمل���ض اإدارة ال�س��ركة، وم��ن يتطلب القان��ون ح�سورهم يف هذا النوع 
م��ن الجتماع��ات فعليه��م احل�س��ور يف املكان املح��دد لالنعقاد بحي��ث يتيح له��م التفاعل مع امل�س��اهمني وحاملي الوحدات �س��واء احلا�سرين 
ب�س��كل �س��خ�سي اأو ع��ن طري��ق الت�سال املرئي. كما يو�سح التعميم اأن املوعد املحدد لن�س��ر اإعالن الدعوة وجدول الأعم��ال لنعقاد اجلمعية 
العام��ة وار�س��اله للم�س��اهمني يك��ون قب��ل املوع��د املح��دد لالجتم��اع ب� 15 يوم��ا على الأق��ل بع��د اعتمادها م��ن الهيئة، وي�س��ري التعمي��م اأي�سا 
ب��اأن اإر�س��ال الدع��وات للم�س��اهمني وحامل��ي الوح��دات ال�س��تثمارية �س��تكون تلقائي��ة ع��رب من�س��ة اإدارة اجلمعي��ات الإلكرتونية التي ت�س��رف 
عليه��ا �س��ركة م�س��قط للمقا�س��ة والإي��داع دون اأن يك��ون هن��اك اإل��زام باإر�س��ال دع��وات مطبوع��ة على كل م�س��اهم ح�س��ب عنوانه امل�س��جل يف 
�س��جل امل�س��اهمني. وتتمت��ع اجلمعي��ة العام��ة لل�س��ركات وال�سنادي��ق ب�سالحيات وا�س��عة تتمث��ل يف حق امل�س��اهم بالت�سوي��ت والعرتا�ض على 
قراراته��ا بالإ�ساف��ة اإىل قيا���ض م��دى كف��اءة اأع�س��اء جمال���ض الإدارة وم��دى قدرته��م عل��ى امل�س��اهمة بفاعلي��ة يف توجي��ه الإدارة التنفيذية 
لل�س��ركة، ودوره��ا يف انتخ��اب اأع�س��اء جمل���ض اإدارة ق��ادر عل��ى قيادة دفة ال�س��ركة لتحقي��ق م�سالح امل�س��اهمني فيها. ويج��در بالذكر اأنه مت 
يف الع��ام املن�س��رم اعتم��اد ج��داول اأعم��ال لع��دد )171( جمعي��ة عامة قب��ل الفرتة ال�س��تثنائية لنت�س��ار جائح��ة كورونا. وبع��د �سدور قرار 
وق��ف اجلمعي��ات وم��ن ث��م �سدور القرار با�س��تئناف عقد اجلمعي��ات العامة مرة اأخرى عن طري��ق املن�سة الإلكرتوني��ة، مت العمل على اإعادة 
اعتم��اد ج��داول اأعم��ال جدي��دة واإلغاء جداول الأعمال الت��ي مت اعتمادها �س��ابقا. حيث بلغ ع��دد اجلمعيات التي مت اعتماد ج��داول اأعمالها 
لالنعق��اد ع��ن طري��ق املن�س��ة الإلكرتوني��ة )174( جمعي��ة عامة. كما مت خ��الل العام 2020 انعق��اد جمعيتني عامتني حلملة �س��ندات �س��ركة 

ظف��ار للتاأمني عن طري��ق املن�سة اللكرتونية.
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ويف فل�س��طني، ق��رر جمل���ض اإدارة هيئ��ة �س��وق راأ���ض امل��ال الفل�س��طينية متديد املوع��د النهائ��ي لإف�ساح ال�س��ركات ع��ن بياناته��ا املالية نظرا 
لالأزم��ة ال�سحي��ة جلائح��ة كورون��ا وتداعياته��ا عل��ى خمتلف امل�س��تويات. وين�ض الق��رار على متدي��د موعد الف�ساح لل�س��ركات ع��ن بياناتها 
املالي��ة ال�س��نوية املدقق��ة والتقري��ر ال�س��نوي ع��ن ع��ام 2020 حت��ى ي��وم 29 / 4 / 2021. فيم��ا مت��دد ف��رتة الف�س��اح ع��ن البيان��ات املالي��ة 
املراجعة عن الربع الأول لعام 2021 حتى يوم 31 / 5 / 2021. وي�س��مل القرار �س��ركات امل�س��اهمة العامة مبا فيها �س��ركات التاأمني، وكافة 
�س��ركات الأوراق املالية، والتاأجري التمويلي، ومتويل الرهن العقاري. كما اأطلقت هيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية، الإطار ال�س��رتاتيجي 
للخدم��ات املالي��ة الإ�س��المية يف فل�س��طني بال�س��راكة م��ع �س��لطة النق��د الفل�س��طينية وبالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة )IFC( وحتت 
رعاي��ة وزي��ر القت�س��اد الوطن��ي خال��د الع�س��يلي. ويعت��رب ه��ذا الإط��ار اخلط��وة الأوىل عل��ى طري��ق تطوي��ر اخلدم��ات املالي��ة الإ�س��المية يف 
فل�س��طني، ويج��ري العم��ل عل��ى و�سع اخلطط الالزم��ة للتنفيذ على اأر�ض الواقع من اأجل حتقيق النتائج الإيجابية املرجوة من هذا امل�س��روع، 
وتوفري ال�س��تثمارات والأدوات املالية الإ�س��المية داخل فل�س��طني، مبا يجعل فل�س��طني جاذبة لال�س��تثمارات املالية ب�س��كل عام، والإ�س��المية 
ب�س��كل خا���ض. كم��ا ق��ررت الهيئ��ة حظر التعام��ل لكافة املطلع��ني  اىل حني اللت��زام بالإف�ساح عن التقرير ال�س��نوي لع��ام 2020 و ذلك لكل 
من �س��ركة دار ال�س��فاء ل�سناعة الدوية و�س��ركة القد���ض للم�س��تح�سرات الطبية و�س��ركة بال عقار لتطوير واإدارة ت�س��غيل العقارات و�س��ركة 

املجموع��ة الهلية للتاأمني.

اأم��ا لبن��ان، فق��د وّقع��ت هيئ��ة الأ�س��واق املالي��ة وهيئ��ة التحقي��ق اخلا�سة مذك��رة تفاه��م للتعاون يف جم��ال مكافح��ة تبيي�ض الأم��وال ومتويل 
الإره��اب واجلرائ��م ذات ال�سلة، وذلك من منطلق الهتمام امل�س��رتك للمحافظة على �س��المة وا�س��تقرار القطاع املايل وامل�سريف يف لبنان. 
وته��دف التفاقي��ة اإىل و�س��ع اأط��ر تنظ��م تبادل املعلومات ب��ني الطرفني، وفقا لل�سيا�س��ات والإج��راءات املتبعة من قبل كل منهم��ا. ومع توقيع 
التفاقي��ة، يخط��و لبن��ان ع��رب هيئات��ه الرقابي��ة خط��وة اإيجابي��ة نح��و امل�س��اهمة يف حماي��ة املتعامل��ني يف النظ��ام امل��ايل اللبناين كم��ا تعزيز 

التع��اون الدويل مع الهيئ��ات الرقابية الأجنبية.

ويف هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال الكويتي��ة، اأعلن��ت الهيئ��ة عرب موقعها الإلك��رتوين عن اإطالق تقريرها ب�س��اأن م�س��رية خ�سخ�سة مرفق �س��وق الكويت 
ل��الأوراق املالي��ة 2010 – 2020. وتنوع��ت مو�سوعات هذا التقرير لتغطي جوانب عدة يف م�س��رية هذا املرفق املهم واحليوي الذي اأدى دورًا 
حموري��ًا يف تطوي��ر �س��وق امل��ال الكويت��ي وتنويع القت�س��اد الوطني مبا يتواف��ق مع اأهداف روؤية كوي��ت جديدة 2035. هذا، وقد ب��داأ التقرير 
بجولة يف عبق املا�سي �ساحبته ملحة تاريخية عن �س��وق الأ�س��هم يف دولة الكويت، ثم انعطف على م�س��روع روؤية دولة الكويت التنموية 2010 
� 2035، حي��ث اتخ��ذت دول��ة الكوي��ت يف اإط��ار هذه الروؤي��ة اإجراءات حا�س��مة لتنوي��ع القت�ساد وحت�س��ني بيئة الأعم��ال وال�س��تثمار وتعزيز 

دور القط��اع اخلا���ض باعتباره��ا حم��اور اأ�سا�س��ية، وقطع��ت اأ�س��واطًا كبرية نحو الإ�س��الح القت�س��ادي لتعزيز دور القط��اع اخلا�ض واإ�سالح 
البور�س��ة وتعدي��ل قوانني كالتاأمني وحماية املناف�س��ة وقانون ال�س��ركات وال�س��راكة ب��ني القطاعني احلكومي واخلا���ض، واخل�سخ�سة.

وانطالق��ًا م��ن �س��عي هيئ��ة اأ�س��واق املال املتوا�س��ل اإىل اإنفاذ القانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط 
الأوراق املالية ويف �س��بيل حتقيق هيئة اأ�س��واق املال لأهدافها، وما منحها القانون من �س��لطة فر�ض الر�س��وم مبا يتنا�س��ب مع اخلدمات التي 
تقدمها جلمهور املتعاملني يف ن�س��اط الأوراق املالية واأطراف ال�س��وق املعنية،  اأ�سدرت هيئة اأ�س��واق املال جدول ر�س��ومها ال�س��امل على �س��كل 
ملح��ق )رق��م 4( مت اإ�سافت��ه اإىل الكت��اب الثاين )هيئة اأ�س��واق املال( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 م��ع تعديل البند 
رق��م )1( م��ن امل��ادة )8 � 10( م��ن ذات الكت��اب، واإلغ��اء القرار رقم )9( ل�س��نة 2016 ب�س��اأن اإ�سدار جدول الر�س��وم ال�س��ادر بتاريخ 11 
/ 02 / 2016 وكاف��ة تعديالت��ه. كم��ا اأطلق��ت هيئة اأ�س��واق املال الي��وم عرب موقعه��ا الإلكرتوين �سفح��ة خم�س�سة لل�س��ركات واأي جهات غري 

مرخ�س��ة حت��ت م�س��مى )املواق��ع غري املرخ�ض لها مبزاولة اأن�س��طة الأوراق املالية يف دول��ة الكويت(، و ياأتي اطالق هذه ال�سفحة ا�س��تكمال 
لل��دور التوع��وي والرقاب��ي الذي متار�س��ه الهيئ��ة يف توعية جمه��ور املتعاملني بن�س��اط الأوراق املالي��ة باملنافع واملخاطر يف ال�س��تثمار يف هذا 
الن�س��اط، و ال��ذي يت�سم��ن اإتاح��ة البيان��ات و املعلوم��ات املتعلق��ة باملواقع غ��ري املرخ�ض له��ا مبزاولة ن�س��اط الأوراق املالي��ة املنظمة يف دولة 
الكوي��ت، بالإ�ساف��ة اإىل توف��ري حماية للمتعاملني يف ن�س��اط الأوراق املالية، و�سمان اللتزام بالقوانني واللوائح ذات العالقة بهذا بالن�س��اط. 
وتتي��ح ال�سفح��ة قائم��ة بال�س��ركات واأي جه��ات غري مرخ�ض لها من الهيئة مبزاولة اأن�س��طة الأوراق املالي��ة والتي يتم التحدي��ث عليها ب�سفة 
دوري��ة، مم��ا يوج��ب عل��ى امل�س��تثمر �س��رورة الرجوع اإليه��ا قبل اتخاذ ق��راره ال�س��تثماري وا�س��تثمار اأمواله ل��دى الغري، اإىل جان��ب التحوط 
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والتاأكد ب�س��كل م�س��تمر من تراخي�ض ال�س��ركات حيث ل ت�س��مل القائمة كافة ال�س��ركات واجلهات غري املرخ�سة، علما باأن الهيئة تتخذ كافة 
الإج��راءات القانوني��ة حي��ال تلك اجلهات، تنفيذا ملا ن�ست عليه املادة  )126( القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال 

وتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالية وتعديالته.

اأم��ا يف م�س��ر، اأ�س��در جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالية ق��رارًا ب�س��اأن “تنظيم �س��ئون اإدارة �سمان��ات العمالء فى الأن�س��طة املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة” تق�س��ى م��واده ب�س��رورة الت��زام اجلهات املرخ���ض لها م��ن الهيئة مبزاولة اأيًا م��ن الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية مبراعاة 
ال�سواب��ط القانوني��ة ال�سحيح��ة عن��د احل�س��ول عل��ى �سمانات من العم��الء، وحظ��ر ح�سولها على اإي�س��الت اأمانة من العم��الء و�سامنيهم 
اأو اأي��ة اأوراق موقع��ة عل��ى بيا���ض ك�سمان��ة مل��ا متنحه من متوي��ل، كما تلتزم با�س��تيفاء كاف��ة البيان��ات والتوقيع��ات املتعلقة مب�س��تندات توثيق 
املعام��الت املالي��ة وال�سمان��ات الت��ي حت�س��ل عليه��ا م��ن العم��الء، وع��دم ت��رك اأي بيان��ات عل��ى بيا�ض باأي من ه��ذه امل�س��تندات، مع ت�س��ليم 
العم��الء و�سامنيه��م م��ا يخ�سه��م م��ن �سمانات لدى املوؤ�س�س��ة املالية غ��ري امل�سرفية فور انته��اء التعامالت دون اإبط��اء. وياأتي اإ�سدار ذلك 
القرار يف �سوء ما ر�سدته اإدارات التفتي���ض املختلفة بالهيئة من ح�سول بع�ض ال�س��ركات واجلمعيات املرخ�ض لها مبمار�س��ة ن�س��اط التمويل 
باحل�س��ول عل��ى اإي�س��الت اأمان��ة م��ن العم��الء و�سامنيه��م وبع�سهم ي�س��تح�سل عل��ى اأوراق موقعة م��ن العميل على بيا���ض ك�سمان��ة للتمويل 
املمن��وح للعمي��ل وه��و م��ا دع��ا جمل���ض اإدارة الهيئ��ة للتدخ��ل واإعم��ال �س��ئونه وفق��ًا للقانون رق��م 10 ل�س��نة 2009 ب�س��اأن تنظي��م الرقابة على 
الأ�س��واق والأدوات املالي��ة غ��ري امل�سرفية، للحفاظ على ت��وازن حقوق املتعاملني يف الأ�س��واق املالية غري امل�سرفية، وتوفري الو�س��ائل والنظم 
واإ�سدار القواعد التي ت�سمن كفاءة هذه الأ�س��واق و�س��فافية الأن�س��طة التي مُتار���ض فيها، واتخاذ ما يلزم من الجراءات للحد من التالعب 

والغ���ض يف تلك الأ�سواق.

ووافق��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عل��ى من��ح اأول ترخي���ض ملزاول��ة ن�س��اط متوي��ل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغرية لإحدى ال�س��ركات 
املٌرخ���ض له��ا مبزاولة ن�س��اط متويل امل�س��روعات متناهية ال�سغر، وال�س��ماح له��ا بتقدمي التمويل لأ�سحاب امل�س��روعات ال�سغرية واملتو�س��طة 
للم��رة الأوىل يف القط��اع امل��ايل غ��ري امل�سريف، وذل��ك تطبيقًا للتعديل الت�س��ريعي الأخ��ري ال�سادر يف اأكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 ل�س��نة 
2020 ب�س��اأن “تنظي��م ن�س��اط متوي��ل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رية ومتناهي��ة ال�سغ��ر”، حي��ث �س��مح مبزاولة ن�س��اط متويل امل�س��روعات 

املتو�س��طة وال�سغرية من طرف ال�س��ركات واجلمعيات واملوؤ�س�س��ات الأهلية املرُخ�ض لها مبزاولة ن�س��اط التمويل متناهى ال�سغر من الهيئة. 
واجلدي��ر بالذك��ر اأن قان��ون “تنظي��م ن�س��اط متويل امل�س��روعات املتو�س��طة وال�سغ��رية ومتناهي��ة ال�سغر” الأخري قد ج��اء ا�س��تثمارًا ملا حققه 
ن�س��اط التموي��ل متناه��ي ال�سغر من جناح م�س��هود يف دفع معدلت ال�س��مول املاىل ب�سورة ملمو�س��ة يف خمتلف حمافظ��ات اجلمهورية، حيث 
ت�س��ري اإح�سائي��ات الن�س��اط بنهاي��ة ماي��و 2021 اإىل بلوغ ع��دد امل�س��تفيدين من خدمات متوي��ل امل�س��روعات متناهية ال�سغر نح��و 3.3 مليون 
م�س��تفيد، وبواق��ع حمفظ��ة متوي��ل قدرها نحو 21.7 مليار جم بلغ��ت ح�سة املراأة منهم نحو 62 % وبواقع 2 مليون م�س��تفيد، كما بلغت ح�سة 

ال�س��باب من اجلن�س��ني وامل�س��تفيدين من خدمات الن�س��اط نحو 63 % .

ويف املغ��رب، فق��د قام��ت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل مبراجعة احلد الأق�س��ى لعتبات التغي��ري اخلا�سة بالأدوات املالية.

ثالثًا: تطوير أســواق رأس المال ومواجهة مخاطر السيولة ودعم االستدامة
متكن��ت هيئ��ات الرقاب��ة الأع�س��اء بالحت��اد م��ن حتقيق تق��دم وا�سح يف جمالت تطوير اأ�س��واق را���ض امل��ال وخا�سة م��ا يتعلق منه��ا بق�سايا 

ال�س��تدامة ومواجه��ة املخاطر التي تتعر�ض لها اأ�س��واق را���ض امل��ال، خا�سة يف ظل ظروف جائحة كورونا والأزم��ات العاملية الأخرى. 

فق��د اأ�س��درت جمموع��ة عمل التمويل امل�س��تدام يف دول��ة الإمارات العربية املتح��دة، والتي ت�سم جه��ات تنظيمية اإحتادي��ة وحملية وبور�سات 
اإماراتي��ة بري��ادة �س��وق اأبوظب��ي العامل��ي، بياًن��ا رفي��ع امل�س��توى ب�س��اأن التموي��ل امل�س��تدام يو�س��ح بالتف�سيل الت��زام اجله��ات بتحقيق اأهداف 
ال�س��تدامة وحتقي��ق احلي��اد املناخ��ي لدول��ة الإم��ارات وال��ذي مت الإع��الن عنه لتك��ون الإمارات بذل��ك اأول دولة يف منطقة ال�س��رق الأو�س��ط 
و�س��مال اإفريقي��ا تعل��ن ع��ن ه��ذا اله��دف. وق��د �س��در البيان امل�س��رتك عل��ى هام���ض موؤمت��ر الأمم املتحدة ال�ساد���ض والع�س��رين لتغ��ري املناخ 
)COP26( ، وال��ذي يعق��د برئا�س��ة اململك��ة املتح��دة وبال�س��راكة م��ع اإيطالي��ا، حي��ث تع��د دول��ة الإم��ارات �س��ريًكا اأ�سا�س��يًا يلت��زم باحلفاظ 
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عل��ى البيئ��ة واحل��د م��ن النبعاث��ات واإيج��اد فر���ض اقت�سادي��ة م�س��تدامة. ياأت��ي البي��ان ا�س��تكماًل جله��ود اجله��ات التنظيمية الأ�سا�س��ية يف 
الدول��ة والت��ي ب��داأت عمله��ا �سم��ن جمموعة العمل يف ع��ام 2019، وهو يبن��ي على اللتزام��ات املن�سو���ض عليها يف املبادئ الإر�س��ادية حول 
التموي��ل امل�س��تدام يف الإم��ارات العربي��ة املتحدة، والتي مت ن�س��رها يف ع��ام 2020 لتوجيه تطبيق وتكامل املمار�س��ات امل�س��تدامة بني اجلهات 
املالي��ة يف الدول��ة الإم��ارات، مب��ا ي�س��اهم يف تعزيز �سح��ة ومرونة اقت�ساد الدول��ة. تعمل جمموع��ة عمل التمويل امل�س��تدام يف دولة الإمارات 
الت��ي اأ�س��درت البي��ان، الآن �سم��ن منت��دى مو�س��ع لتعزيز نط��اق تطوير �سيا�س��ات التمويل امل�س��تدام يف الدول��ة. وت�سم ه��ذه املجموعة وزارة 
القت�س��اد ووزارة املالي��ة ومكت��ب املبع��وث اخلا�ض لدولة الإمارات للتغري املناخ��ي ووزارة التغري املناخي والبيئ��ة وم�سرف الإمارات العربية 
املتح��دة املرك��زي وهيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع و�س��وق اأبوظبي العاملي و�س��لطة دب���ي للخدم��ات املالية و�س��وق اأبوظبي لالأوراق املالية و�س��وق 
دب��ي امل��ايل ونا�س��داك دب��ي. ي�س��ع البيان خارطة طري��ق وا�سحة، حتتاجه��ا اجلهات امل�س��اركة للم�س��اهمة يف حتقيق اأه��داف دولة الإمارات 
ب�س��اأن ال�س��تدامة وتغ��ري املن��اخ، واملو�سح��ة �سم��ن اأط��ر العم��ل العاملي��ة، مثل اتفاقي��ة باري���ض واأه��داف التنمية امل�س��تدامة ل��الأمم املتحدة، 
والت��ي تدعمه��ا دولة الإمارات ب�س��كل كامل، وذل��ك اإىل جانب املبادرة ال�س��رتاتيجية لدولة الإمارات لتحقيق احلي��اد املناخي بحلول 2050. 
ويت�سم��ن البي��ان ثالث��ة خمرج��ات رئي�س��ية �ست�س��عى اجلهات امل�س��اركة اإىل حتقيقها لعك���ض اهتمام ملمو���ض بهذه اللتزام��ات الدولية، حيث 
ت�س��مل ه��ذه املخرج��ات: اإج��راء درا�س��ة ته��دف اإىل ت�س��جيع معاي��ري الإف�ساح البيئ��ي والجتماع��ي واحلوكمة ب��ني ال�س��ركات يف جميع اأنحاء 
الدول��ة، م��ع درا�س��ة كيفي��ة تعزي��ز احلوكمة الر�س��يدة لل�س��ركات الإماراتية للم�س��اهمة يف دفع اأجن��دة ال�س��تدامة، وتطوير ت�سنيف لأن�س��طة 
ال�س��تدامة خا�ض بدولة الإمارات، كون هذه الأن�س��طة ت�س��كل عن�سرًا رئي�س��يا يف حتديد م�س��ار التحول القت�سادي نحو التنمية امل�س��تدامة. 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن��ه �س��يتم تنفيذ املخرج��ات الرئي�س��ية من خالل و�س��ائل ت�س��ريعية وغري ت�س��ريعية، بالتن�س��يق م��ع اجلهات الرئي�س��ية 
ب�س��اأن املراقب��ة والدع��م الفني الالزمني لإدماج ال�س��تدامة يف الأط��ر التنظيمية. وتاأت��ي التوجيهات الواردة يف البيان عقب ت�س��كيل جمموعة 
عم��ل التموي��ل امل�س��تدام يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة يف ع��ام 2019، والتي ت�س��م الآن جمموعة من اجله��ات التنظيمي��ة والبور�سات 
ا تقدمًا يف  والهيئ��ات احلكومي��ة وال��وزارات يف دولة الإمارات امل�س��وؤولة عن تطوير �سيا�س��ات متويل م�س��تدامة بيئي��ًا. هذا ويعترب البي��ان اأي�سً
اإط��ار املب��ادئ الإر�س��ادية ح��ول التمويل امل�س��تدام يف الإم��ارات العربية املتح��دة، لتوجيه تطبي��ق وتكامل املمار�س��ات امل�س��تدامة بني اجلهات 

املالي��ة يف الدول��ة الإمارات، مبا ي�س��اهم يف تعزيز �سحة ومرون��ة اقت�ساد الدولة.

اأم��ا يف ال�س��عودية، فق��د اأو�س��ح التقري��ر ال�س��نوي لهيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية للعام املايل 2020 اأن الرب��ع الثالث من العام املا�سي �س��هد 
اإط��الق �س��وق امل�س��تقات املالي��ة يف اململكة، وذلك انطالًقا م���ن اأه���داف الهيئ���ة ال�س��رتاتيجية لتطوي���ر ال�س���وق املالي���ة، ولتحقي���ق اأه���داف 
برنام���ج تطوي���ر القط���اع املال���ي، ومتا�س���ًيا م���ع روؤي����ة اململك����ة 2030، و�س���عًيا منه���ا اإل���ى اإيج���اد بيئ���ة جاذب���ة لال�ستثمار. وتكم����ن اأهمي��ة 
�س����وق امل�س����تقات ف����ي تطوي����ر ال�س����وق املالي����ة ال�س��عودية وتزوي����د امل�س����تثمرين واملتعاملي����ن في�ه مبزاي�ا خمتلف���ة تتمث�ل فامل�س���تقات املالي�ة 
تعد م���ن اأه���م الأدوات الت���ي ي�س���تخدمها امل�س���تثمرون الأجانب املوؤ�س�ساتيني كاأداة حت���وط لإدارة حمافظه���م ال�ستثمارية. كما اأن جزءا من 
ا�س����رتاتيجيات توزي����ع الأ�سول ل����دى مدي����ري ال�ستثمار تتطل����ب تخ�سي���ض ج��زء م����ن الأموال لالأ�سواق املالي��ة الت��ي يتوف����ر لديه��ا �س��وق 
للم�س����تقات املالي����ة. وهذه ال�س��وق اأي�سا تعمل على زيادة ال�س��يولة وتعزيز الكت�س��اف ال�س��عري يف ال�س��وق املالية، وعادة ما ت�س��اهم اأ�س��واق 
امل�س��تقات املالي��ة يف زي��ادة كف��اءة الأ�س��واق املالي��ة. ومم��ا يذك��ر باأن الهيئ��ة اتخ��ذت العديد من الإج��راءات املتعلق��ة بال�س��وق املالية يف ظل 
الظروف ال�س��تثنائية التي �س��هدها عام 2020، ومنها اإعفاء ال�س��ركات املدرجة من �س��داد املقابل املايل املح�سل للهيئة ملدة عام وم�سدري 
اأدوات الدي��ن حت��ى نهاي��ة عام 2025؛ به��دف تخفيف التكالي��ف املرتتبة على بع�ض الإجراءات مما �س��يتيح لها م�سادر متوي��ل غري تقليدية.

واأعلن املزود العاملي للموؤ�س��رات فوت�س��ي را�س��ل )FTSE Russell( ان�سمام ال�س��وق املالية ال�س��عودية ملوؤ�سر فوت�سي را�س��ل لالأ�سواق النا�سئة 
لل�س��ندات احلكومي��ة )FTSE Emerging Markets Government Bond Index �EMGBI( ومت الن�سم��ام اإىل موؤ�س��ر فوت�س��ي را�س��ل 
لالأ�س��واق النا�س��ئة لل�س��ندات احلكومي��ة نتيج��ة التط��ورات امللمو�س��ة واجله��ود الت��ي بذلته��ا هيئة ال�س��وق املالي��ة، بالإ�ساف��ة اإىل جهودها مع 
اجلهات ذات العالقة املعنية يف تطوير �س��وق ال�سكوك واأدوات الدين، حيث ا�س��تغرق �س��وق ال�سكوك واأدوات الدين ال�س��عودي مدة 6 اأ�س��هر 
فق��ط من��ذ ان�سمام��ه اإىل قائم��ة املراقب��ة اخلا�س��ة باملوؤ�س��ر يف مار���ض 2021 وحت��ى ان�سمام��ه الفعل��ي للموؤ�س��ر يف يوم 30 �س��بتمرب 2021. 
ي�س��ار اإىل اأن الن�سمام �س��يتيح لل�سكوك واأدوات الدين ال�س��عودية اأن تكون جزًء من موؤ�س��رات اأ�س��واق ال�سكوك واأدوات الدين التي يتبعها 
امل�س��تثمرين العاملي��ني، ج��اء ذل��ك بف�سل عدة اإجراءات اتخذته��ا الهيئة واجلهات ذات العالقة خالل الفرتة املا�سية لتطوير �س��وق ال�سكوك 
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واأدوات الدي��ن، وم��ن اأبرزه��ا اإدراج وت��داول اأدوات الدي��ن احلكومي��ة جلمي��ع فئ��ات امل�س��تثمرين يف ال�س��وق املحلي��ة ع��ام 2018، وال�س��ماح 
للم�س��تثمرين الأجانب بال�س��تثمار املبا�س��ر يف اأدوات الدين خالل عام 2020، كما مت خالل العام نف�س��ه اإعفاء املُ�سدرين الراغبني يف طرح 
اأدوات دي��ن طرح��ًا عام��ًا م��ن �س��داد املقاب��ل املايل املح�س��ل للهيئة عن��د تقدمي طلب الت�س��جيل و درا�س��ة الطلب وعن��د الت�س��جيل وذلك حتى 
نهاي��ة ع��ام 2025، ويف ع��ام 2021، قام��ت الهيئة باملوافقة عل��ى التعليمات اخلا�سة مبراكز اإيداع الأوراق املالي��ة الدولية والتي اأتاحت قناة 
اإ�سافي��ة للم�س��تثمرين الأجان��ب لال�س��تثمار يف �س��وق ال�سك��وك واأدوات الدين املحلية. وم��ن اأبرز اجلهود الت��ي اتخذتها الهيئة بالتن�س��يق مع 
اجله��ات ذات العالق��ة �سم��ن اإط��ار برنامج )تطوي��ر القطاع املايل( وهو اأحد برام��ج روؤية اململك��ة 2030، تخفي�ض القيمة ال�س��مية لأدوات 
الدي��ن احلكومي��ة اإىل 1000 ري��ال �س��عودي يف عام 2019، واإع��ادة هيكلة املقابل امل��ايل للخدم��ات املتعلقة بالت�س��جيل والإدراج والتداول يف 
�س��وق ال�سك��وك واأدوات الدي��ن م��ن قب��ل �س��ركة ت��داول ال�س��عودية، كما مت خالل عام 2020 اإن�س��اء موؤ�س��ر جدي��د خا�ض يف �س��وق ال�سكوك 
واأدوات الدين املحلية، ومت اإطالق املوؤ�س��ر اجلديد على موقع تداول ال�س��عودية. وت�س��عى هيئة ال�س��وق املالية اإىل امل�س��اهمة يف حتقيق اأهداف 
روؤي��ة اململك��ة 2030 م��ن خ��الل برنام��ج تطوي��ر القط��اع املايل، ويف �س��وء خطته��ا ال�س��رتاتيجية وحماوره��ا الرئي�س��ية املعنية بتطوير �س��وق 
ال�سك��وك واأدوات الدي��ن، واإيج��اد بيئ��ة جاذب��ة جلمي��ع فئ��ات امل�س��تثمرين املحلي��ني والدولي��ني على حد �س��واء. حيث �س��اهمت جه��ود الهيئة 
برف��ع ملكي��ة امل�س��تثمرين الأجان��ب لل�سك��وك واأدوات الدي��ن اإىل 223 % خ��الل الن�س��ف الأول م��ن ع��ام 2020 وحت��ى الن�س��ف الث��اين من 
ع��ام 2021. وتوؤم��ن هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة، ب��اأن ه��ذه اخلط��وة �ست�س��اهم يف تو�س��يع قاعدة امل�س��تثمرين يف ال�س��وق املالية وحت�س��ني م�س��تويات 
ال�س��يولة فيه��ا، واأنه��ا ما�سي��ة يف تنفي��ذ مبادراته��ا ال�س��رتاتيجية ل�سم��ان �س��وقًا مالي��ًا م�س��هلة للتموي��ل، حمف��زة لال�س��تثمار وداعم��ة لثق��ة 
املتعاملني فيها. جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن �س��وق الأ�س��هم ال�س��عودية اكتمل ان�سمامها لأهم موؤ�س��رات الأ�س��واق النا�سئة يف مطلع عام """"م، 
وذلك بان�سمامها اإىل موؤ�س��ر اأم اأ���ض �س��ي اآي لالأ�س��واق النا�س��ئة )MSCI( ، وموؤ�س��ر فوت�سي را�س��ل )FTSE Russell(، موؤ�سر اإ�ض اآند بي 

.)S&P(

واأطلق��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة الأجندة البحثية لعام 2021 يف دفعتها الثانية والتي ت�س��عى من خاللها اإىل ت�س��جيع عمل الدرا�س��ات والأبحاث 
القت�سادية واملالية الر�سينة، ومد ج�س��ور التوا�سل مع الباحثني يف املوؤ�س�س��ات الأكادميية واملراكز البحثية، مبا ينعك���ض على تطوير ال�س��وق 
املالي��ة وتنوي��ع منتجاته��ا ال�س��تثمارية. وته��دف الهيئ��ة اإىل الو�س��ول لأكرب �س��ريحة من الباحث��ني املتخ�س�س��ني لتق��دمي مقرتحاتهم وفر�سة 
احل�س��ول عل��ى الدع��م املادي واللوج�س��تي وتنفيذ تلك الأبحاث، بالإ�سافة اإىل ربط الأكادمييني بق�سايا ال�س��وق املالية ورفع م�س��توى الثقافة 
 Crypto – املالي��ة ل��دى عم��وم املطلع��ني، كمات�س��تهدف الهيئ��ة يف الدفع��ة الثاني��ة م��ن الأجن��دة البحثية املوا�سي��ع التالي��ة: الأ�س��ول الرقمية
 .Financial Sustainability - وال�س��تدامة املالي��ة ،Financial Innovation & Fintech – والبت��كار امل��ايل والتقني��ة املالي��ة ,Assets

وحتر���ض الهيئ��ة عل��ى دع��م الباحث��ني م��ن خ��الل تقدمي الدع��م الفني وتوف��ري البيان��ات )ح�س��بما ينطب��ق(، كذلك ترع��ى امل�س��اريع البحثية 
وتعقد ور���ض العمل ملناق�س��ة نتائج وتو�سيات الدرا�س��ات والأبحاث مع املعنيني داخل الهيئة وخارجها لالأجندة البحثية ب�س��كل دوري، لتقدمي 
مقرتحاته��م يف جم��الت متع��ددة ذات �سلة باأن�س��طة ال�س��وق املالية ووظائف الهيئة الرئي�س��ية. وتدعو هيئة ال�س��وق املالي��ة جميع الباحثني يف 
املوؤ�س�س��ات الأكادميي��ة واملراك��ز البحثي��ة لتقدمي مقرتح��ات بحثية يف املجالت البحثي��ة املحددة عرب النموذج الإلك��رتوين املخ�س�ض لذلك، 
وذل��ك م��ن خ��الل زي��ارة املوقع الر�س��مي للهيئة. ُي�س��ار اأن الن�س��خة الأوىل لأجندته��ا البحثية الت��ي اأطلقتها ع��رب موقعها الر�س��مي مطلع عام 
2021، �س��هدت طلب��ات التق��دمي عل��ى املقرتح��ات البحثية زخم��ًا عاليًا من قب��ل الباحثني يف اململكة وخارجه��ا. وتعمل الهيئ��ة جنبًا اإىل جنب 

م��ع الباحث��ني املر�س��حني لتوف��ري الدع��م املطلوب لإجناز الأبح��اث املختارة. حيث فاق ع��دد املقرتحات البحثية امل�س��تلمة من جمي��ع الباحثني 
يف املرحل��ة الأوىل م��ن الع��ام احل��ايل 40 مقرتح بحث��ي. كما اأن الهيئة تويل الدار�س��ات والبحوث الأكادميي��ة اهتمامًا وا�س��عًا، حيث بلغ عدد 

اجله��ات البحثي��ة والأكادميية الت��ي مت التعامل معها منذ عام 2017 ت�س��ع جهات.

واأعلن املزود العاملي للموؤ�س��رات اآي اإت���ض �س��ي ماركت )IHS Markit(  ان�سمام ال�سوق املالية ال�س��عودية ملوؤ�سر اآي بوك�ض لل�سندات احلكومية 
)iBoxx Global Government Bonds Index(. ومت الن�سمام اإىل موؤ�س��ر اآي بوك���ض لل�س��ندات احلكومية نتيجة التطورات امللمو�س��ة يف 
تطوير �س��وق ال�سكوك واأدوات الدين، حيث اأعلنت �س��ركة اآي اإت���ض �س��ي ماركت يف بياٍن لها عن ا�س��تيفاء ال�س��وق املالية ال�س��عودية ملتطلبات 
الن�سم��ام للموؤ�س��ر، والت��ي تت�سم��ن العدي��د من املعاي��ري، مثل انفتاح ال�س��وق املالية والقيمة ال�س��وقية لأدوات الدين احلكومية. ي�س��ار اإىل اأن 
الن�سم��ام �س��يتيح لل�س��وق املالي��ة ال�س��عودية اأن تكون جزًءا من موؤ�س��رات اأ�س��واق ال�سكوك واأدوات الدين الت��ي يتبعها امل�س��تثمرين العامليني، 



41 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية40 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

ويقي���ض موؤ�س��ر اآي بوك���ض ال�س��ندات احلكومي��ة املقوم��ة بالعمل��ة املحلي��ة لأك��رث م��ن 30 دول��ة. ومن املتوق��ع اأن ين�س��م 27 اأداة دي��ن حكومية 
مدرج��ة يف ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية للموؤ�س��ر، والت��ي �ست�س��كل م��ا ن�س��بته 0.19 % من وزنه، كما �ست�س��كل ما ن�س��بته 2.20 % من موؤ�س��ر اآي 
بوك���ض لل�س��ندات احلكومي��ة لل��دول النا�س��ئة التاب��ع له. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأنه �س��يتم تفعيل الن�سمام اإىل املوؤ�س��ر يف ي��وم 31 يناير 2022. 
يذك��ر اأن �س��ركة فوت�س��ي را�س��ل ) FTSE Russel ( كان��ت ق��د اأعلنت يف �س��هر اأكتوب��ر املا�سي عن ان�سمام ال�س��وق املالية ال�س��عودية ملوؤ�س��ر 
فوت�س��ي را�س��ل لالأ�س��واق النا�س��ئة لل�س��ندات احلكومي��ة )FTSE Emerging Markets Government Bond Index –EMGBI( . ج��اء 
ذل��ك بع��د ع��دة اإجراءات خ��الل الفرتة املا�سية لتطوير �س��وق ال�سك��وك واأدوات الدين، ومن اأبرزها اإدراج وت��داول اأدوات الدين احلكومية 
جلمي��ع فئ��ات امل�س��تثمرين يف ال�س��وق املحلي��ة ع��ام 2018، وال�س��ماح للم�س��تثمرين الأجان��ب بال�س��تثمار املبا�س��ر يف اأدوات الدين خالل عام 
2020، كم��ا مت خ��الل الع��ام نف�س��ه اإعف��اء املُ�سدري��ن الراغب��ني يف ط��رح اأدوات دين طرح��ًا عامًا من �س��داد املقابل امل��ايل املح�س��ل للهيئة 

عن��د تق��دمي طل��ب الت�س��جيل و درا�س��ة الطل��ب وعن��د الت�س��جيل وذل��ك حتى نهاي��ة عام 2025، ويف ع��ام 2021، قام��ت الهيئ��ة باملوافقة على 
التعليم��ات اخلا�س��ة مبراك��ز اإي��داع الأوراق املالي��ة الدولية والت��ي اأتاحت قن��اة اإ�سافية للم�س��تثمرين الأجانب لال�س��تثمار يف �س��وق ال�سكوك 
واأدوات الدي��ن املحلي��ة، كم��ا مت تخفي���ض القيم��ة ال�س��مية لأدوات الدي��ن احلكومي��ة اإىل 1000 ريال �س��عودي يف عام 2019، واإع��ادة هيكلة 
املقاب��ل امل��ايل للخدم��ات املتعلق��ة بالت�س��جيل والإدراج والت��داول يف �س��وق ال�سكوك واأدوات الدين من قبل �س��ركة ت��داول، كما مت خالل عام 
2020 اإن�س��اء موؤ�س��ر جدي��د خا���ض يف �س��وق ال�سك��وك واأدوات الدي��ن املحلية، ومت اإطالق املوؤ�س��ر اجلدي��د على موقع ت��داول. اجلدير ذكره 

ب��اأن اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لهيئ��ة ال�س��وق املالية ت�س��مل تطوير �س��وق ال�سكوك واأدوات الدي��ن، واإيجاد بيئة جاذب��ة جلميع فئات امل�س��تثمرين 
املحلي��ني والدولي��ني عل��ى حد �س��واء والتي �س��اهمت برفع ملكية امل�س��تثمرين الأجان��ب لل�سكوك واأدوات الدين بن�س��بة 455 % من عام الربع 

الثال��ث من عام 2020 وحتى الرب��ع الثالث من عام 2021.

ويف الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال العماني��ة، فق��د اأو�سح��ت باأنها انهت مرحل��ة ا�س��تقبال مالحظات ومرئي��ات اجلهات ذات العالق��ة واملهتمني 
ح��ول م�س��ودة م�س��روع الالئح��ة اخلا�س��ة بتنظي��م ال�س��ندات وال�سكوك، واأك��دت الهيئة باأن م�س��ودة الالئح��ة تت�سم��ن بنود لتنظيم �س��ندات 
و�سك��وك ال�س��تثمارات  امل�س��وؤولة وامل�س��تدامة )SRI ( وه��ي  م��ن اأدوات التمويل املبتك��رة واملخ�س�سة على �س��بيل املث��ال ل احل�سر لإ�سدار 
ال�س��ندات وال�سك��وك امل�س��تدامة يف امل�س��اريع اخل�سراء والزرق��اء والجتماعية، مبا يف ذلك �سكوك الوقف. وياأتي ذل��ك انطالقا من حر�ض 
الهيئ��ة عل��ى تطوي��ر البني��ة الت�س��ريعية يف القط��اع امل��ايل وحتديثه��ا مب��ا يتواكب م��ع متطلب��ات املرحلة الراهن��ة، وذلك من خ��الل التنويع يف 
اأدوات ال�س��تثمار والتموي��ل، حي��ث اأن تنظي��م ه��ذا الن��وع م��ن املنتج��ات التمويلي��ة يلب��ي اأه��داف روؤية عم��ان 2040، والت��ي تت�س��ارك الهيئة 
م��ع موؤ�س�س��ات القط��اع امل��ايل يف  حتقيقه��ا ، وم��ن اأبرز هذه الأهداف ال�س��رتاتيجية اإيج��اد اأمناط متويل مرنة ومي�س��رة تواكب امل�س��تجدات 
العاملي��ة وتلب��ي الحتياج��ات ال�س��تثمارية. وتت�سمن الالئح��ة ف�سال كامال لتنظيم �س��ندات و�سكوك متويل ال�س��تثمارات امل�س��وؤولة اجتماعيا 
وامل�س��تدامة، وه��ي ن��وع م��ن اأن��واع اأدوات التمويل املبتكرة ، ويق�سد بها  تلك التي �س��وف ي�س��تخدم عائده��ا ب�سورة ح�سرية لتمويل م�س��اريع 
ال�س��تثمار الت��ي ترتب��ط ب�سيان��ة وحماي��ة البيئ��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، وتر�س��يد ا�س��تهالك الطاق��ة، وت�س��جيع ا�س��تخدام الطاق��ة البديل��ة اأو 
املتج��ددة، اأو تخفي���ض انبعاثات غازات الحتبا���ض احل��راري، اأو معاجلة اأو التخفيف من م�س��ائل اجتماعية حمددة اأو ال�س��عي لتحقيق نتائج 
اجتماعية اإيجابية لفئة حمددة وم�س��تهدفة من ال�س��كان   وقد تطرق الف�سل التا�س��ع من الالئحة اإىل احلديث بالتف�سيل عن جوانب تنظيم 
ه��ذا الن��وع م��ن ال�سك��وك وال�س��ندات مع ذكر ال�س��كان امل�س��تهدفني مب�س��اريع ال�س��تثمار مع ذكر اأمثل��ة  ملختلف هذه امل�س��اريع مثل امل�س��اريع 
اخل�س��راء والزرق��اء ، وامل�س��اريع الجتماعية، واإج��راءات تنظيم عمل اجلهات امل�سدرة لهذا النوع م��ن ال�سدارات. وتاأتي اأهمية هذا النوع 
من ال�س��ندات وال�سكوك تاأكيدا ملبداأ عمل القطاع املايل األ وهو توجيه املوارد املالية بكفاءة وفعالية اإىل امل�س��اريع والأن�س��طة الإن�س��انية، ل 

�س��يما  الأن�س��طة التجارية امل�س��تدامة التي توازن بني الأه��داف القت�سادية والبيئي��ة والجتماعية.

2040، وا�س��تجابة ملتطلب��ات املتعامل��ني يف �س��وق امل��ال ورواد اأعم��ال امل�س��اريع ال�سغ��رية  وتنفي��ذا لالأه��داف ال�س��رتاتيجية لروؤي��ة عم��ان 
Crowdfunding�(واملتو�سطة، اأعلن الرئي�ض التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال باأن املنظومة الت�سريعية لن�ساط من�سات التمويل اجلماعي
Platforms( يف �س��لطنة عم��ان اأ�سبح��ت معتم��دة وجاه��زة ل��كل من يرغب مبمار�س��ة هذا الن�س��اط، وهي متاح��ة على املن�س��ات الإلكرتونية 

للهيئ��ة، موؤك��دا ب��اأن اللوائ��ح وال�سواب��ط املنظم��ة له��ذا الن��وع من التمويل تت�س��م مب�س��توى ع��اٍل من املرون��ة والت�س��هيالت الكافي��ة. جاء هذا 
الت�سري��ح بع��د اعتماد وزير املالية ورئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة العامة ل�س��وق املال، قرار رقم )151/ 2021( القا�س��ي بتعديل بع�ض اأحكام 
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الالئح��ة التنفيذي��ة لقانون �س��وق راأ���ض املال مبا ي�س��مح مبمار�س��ة ن�س��اط من�س��ات التمويل اجلماعي يف �س��لطنة عمان واملن�س��ور يف اجلريدة 
الر�س��مية بالع��دد 1417، ويف ذات ال�س��ياق اأ�س��در الرئي���ض التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة ل�س��وق امل��ال، الق��رار رق��م )153 / 2021( باعتم��اد 

ال�سواب��ط التنظيمية لهذا الن�س��اط. 

اأم��ا يف م�س��ر، فقد اأ�سدر رئي���ض جمل���ض اإدارة معه��د اخلدمات املالية-التاب��ع للهيئة العام��ة للرقابة املالية- القرار رقم )1( ل�س��نة 2021 
واملت�سمن اإن�س��اء "املركز الإقليمي للتمويل امل�س��تدام" وتنظيم العمل به، وذلك عقب موافقة جمل���ض اإدارة املعهد على اإن�س��اء املركز كخطوة 
نوعي��ة نح��و تعزي��ز وجود القت�ساد امل�س��ري على خريطة القت�ساد الأخ�سر العاملي، بعد اأن جتاوزت اأ�س��واق ال�س��ندات اخل�سراء يف العامل 
لأك��رب اإجن��از له��ا بالو�س��ول اإىل اأك��رث م��ن تريلي��ون دولر من ال�س��ندات امل�س��درة منذ ا�س��تحداث تل��ك الأداة املالية يف ع��ام 2007، وبلغت 
اإ�سدارات ال�س��ندات اخل�سراء يف عام 2020 فقط لأكرث من 200 مليار دولر. و�س��يخت�ض بتقدمي الدعم وامل�س��ورة الفنية للتاأكد من التزام 
اجله��ات احلا�سل��ة عل��ى متوي��ل اأخ�سر با�س��تثمار هذا التمويل يف الغر���ض املخ�س�ض له، بجانب اإن�س��اء من�سة اإلكرتوني��ة لعر�ض الجتاهات 
والتط��ورات يف جم��ال التموي��ل امل�س��تدام واملو�سوعات املرتبط��ة به، كما اأن "املرك��ز الإقليمي للتمويل امل�س��تدام" �سي�س��تكمل البناء املوؤ�س�س��ي 
 Knowledge– والتنظيم��ي ملعه��د اخلدم��ات املالي��ة -التاب��ع للهيئ��ة العام��ة للرقابة املالي��ة، وميثل خط��وة هامة يف تاأ�سي���ض "جُمَم��ع املعرفة
Hub" ال��ذي ُتن�س��ئه الهيئ��ة -حاليًا-ومب��ا �س��يحققه من نقلة نوعية داخل الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية عرب تن�س��يق وتناغم اخلدمات التي 

تقدمه��ا اجلهات التابعة. 

ويف اإطار الدور الذي َيقوم به البنك املركزي امل�سري لدعم الأ�س��واق ومنها بور�سة الأوراق املالية، و�س��عيًا ُمنه لتن�س��يط اأحجام التعامالت 
بالبور�س��ة، مت عق��د لق��اء بني البنك املركزي امل�سري وهيئة الرقابة املالية ومت التفاق على اإن�س��اء �سندوق لتمويل �س��ركات الو�س��اطة املالية 
مب��ا يعم��ل عل��ى زيادة حج��م ال�س��يولة بالبور�سة امل�سرية ودخول م�س��تثمرين ج��دد بالإ�سافة اإىل زيادة املالءة والق��درة املالية للم�س��تثمرين 
احلالي��ني. وياأت��ي ه��ذا التوج��ه م��ن اإميان البن��ك املركزي امل�س��ري ب�س��رورة تهيئة املن��اخ ال�س��تثماري وتن�س��يط بور�س��ة الأوراق املالية من 
خ��الل العم��ل على منح متويل ل�س��ركات الو�س��اطة املالية من خالل هذا ال�سندوق. واأ�س��اد رئي���ض الهيئ��ة باملبادرات امل�س��تمرة التي يقوم بها 

البن��ك املرك��زي امل�سري لدعم الأ�س��واق وكذلك بالتن�س��يق والتعاون امل�س��تمر بني اجلانبني.

وطال��ب رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة اللجان ال�ست�س��ارية امل�س��كلة بالهيئ��ة، والحتادات العامل��ة يف جمالت الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية 
بالقي��ام باإج��راء ح��وار جمتمعي م��ع اأع�سائها، ومع ال�س��ركات املقيدة بالبور�سة امل�سرية ل�س��تطالع اأراءهم ح��ول القواعد املقرتحة لإعداد 
ال�س��ركات لتقاري��ر اإف�س��اح ع��ن املمار�س��ات البيئي��ة واملجتمعي��ة واحلوكمة املوؤ�س�س��ية، متهي��دًا لإ�سدار قرار م��ن الرقابة املالي��ة بتقدمي تلك 
الإف�ساح��ات كملح��ق بتقري��ر جمل���ض اإدارة ال�س��ركة م��ع اإعط��اء ف��رتة توفيق اأو�ساع مل��ا �س��يقرره جمل���ض اإدارة الهيئة واملقرتح له��ا اأن تكون 
بنهاية عام 2022. واأ�س��ار رئي���ض الهيئة اإىل اأن معايري )ESG( �س��يتم تطبيقها على كافة ال�س��ركات املدرجة بالبور�سة امل�سرية، بالإ�سافة 
لل�س��ركات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة يف كاف��ة الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة والتي يبلغ راأ���ض ماله��ا املدفوع اأو �س��ايف حق��وق ملكيتها 100 
مليون جنيه م�سري فاأكرث. يف حني �َس��ُتطالب جميع ال�س��ركات التي يبلغ راأ�س��مالها املدفوع اأو �سايف حقوق ملكيتها 500 مليون جنيه م�سري 
فاأك��رث اأن ُتع��د تقاري��ر اإف�ساح وفقًا لتو�سي��ات جمموعة العمل لالإف�ساح عن التاأثريات املالي��ة للتغري املناخى واملعروفة ب )TCFD(، وذلك 
بالإ�ساف��ة اإىل اإف�ساحه��م ع��ن معاي��ري ESG. وك�س��ف عمران عن قي��ام الهيئة بو�سع مقرتح لقواع��د اإعداد تقارير الأداء البيئ��ي واملجتمعي 
وحوكم��ة ال�س��ركات ذات ال�سلة بال�س��تدامة وفقًا لأف�سل املمار�س��ات الدولي��ة، وتوظيف خلربات عدة م�سادر دولي��ة واإقليمية بهدف اإخراج 
مق��رتح قواع��د اإع��داد التقري��ر ب�س��كل يتفق م��ع املعايري املطبق��ة مبختلف ال��دول، بجانب ت�س��هيل اإعدادها من جان��ب ال�س��ركات التي متتلك 

فروع��ًا يف دول اأخ��رى لتحقي��ق التقارب يف متطلب��ات كتابة التقارير ب��ني م�سر وغريها من الدول. 

كم��ا عمل��ت الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة على تبن��ى التطور فى املهام الرقابية منذ ن�س��اأتها وبداية ر�س��م مالمح اجله��از الرقابي يف الدولة 
امل�سري��ة من��ذ �س��دور املر�س��وم الع��ايل بالالئحة العام��ة للبور�سات امل�سري��ة يف 8 نوفمرب 1909، ومرورا بعام 1939 وال��ذى ير�سد �سدور 
اأول ت�س��ريع يوؤ�س���ض لأول كيان للرقابة والأ�س��راف على ن�س��اط التاأمني يف م�سر والعامل العربى . اأكد رئي���ض هيئة الرقابة املالية اأن الرقيب 
عل��ى الأن�س��طة املالي��ة غري امل�سرفي��ة كان على موعد مع العقد الثانى من القرن الواحد والع�س��رين بتحمل عبء جديد ملنظومة املهام املوكلة 
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اإلي��ه وبالتحدي��د ف��ى جم��ال مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب، حيث توج��ت الهيئة "موؤخ��رًا- تاريخه��ا العريق بتجربة فري��دة اأثبتت 
جم��ددًا تاأكي��د ثق��ة املوؤ�س�س��ات املهني��ة الدولي��ة ف��ى اجله��ود الرقابي��ة للهيئ��ة، وذلك فى اإط��ار عملي��ة تقييم النظ��م املطبق��ة لديها يف جمال 
MENA�  مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب، والتي قام بها خرباء من جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اإفريقيا
FATF والت��ي تتمت��ع م�س��ر بع�سويته��ا. حي��ث مت��ت عملية التقيي��م جله��ود جمهوري��ة م�سرالعربية فى جم��ال مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل 

 ،FATF الإره��اب وانت�س��ار الت�س��لح بالدول��ة خالل الف��رتة 2014 � 2019 وفقًا ملنهجي��ة تقييم اللت��زام ال�سادرة عن جمموع��ة العمل املايل
وه��ي اجله��ة املهنية امل�س��ئولة عن و�س��ع املعايري الدولية الت��ي يتعني على الدول اللتزام به��ا فى هذا ال�سدد.

كم��ا طال��ب رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة املجل���ض ال�ست�س��اري للمرك��ز الإقليم��ي للتمويل امل�س��تدام بالتوا�س��ل مع �س��ركاوؤنا يف عملي��ة التنمية 
م��ن ال�س��ركات والهيئ��ات بالقط��اع اخلا�ض لتقدمي امل�س��ورة الفنية له��م وتاأهيلهم للو�س��ول لآليات التمويل امل�س��تدام الواعدة والتي �س��ت�سبح 
املجل���ض  اأوىل اجتماع��ات  انعق��اد  العاملي��ة. ج��اء ذل��ك خ��الل  للتوجه��ات  القريب-وفق��ا  امل�س��تقبل  امل�س��روعات-فى  اأ�سا���ض عملي��ة متوي��ل 
ال�ست�س��اري للمرك��ز الإقليم��ي للتموي��ل امل�س��تدام مب�س��اركة كال م��ن رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالية وتناول��ه للدور ال�ست�س��اري للمرك��ز متهيدًا 
ليحت��ل املرك��ز موق��ع ال�س��دارة اقليميًا، وه�س��ام رم�سان-الرئي���ض التنفي��ذي ملعهد اخلدم��ات املالية والذى اأعرب ع��ن ثقته يف قدرة وخربة 
املجل���ض ال�ست�س��اري للمرك��ز عل��ى فت��ح اآفاق وفر���ض تنموية جديدة اأمام ال�س��ركات العامل��ة بالقطاع املايل غري امل�سريف والتو�س��ع يف جذب 

ال�س��تثمارات مب��ا �س��يتيحه م��ن خدمات ا�ست�س��ارية وبرامج تدريبي��ة للعاملني توؤهلهم لواق��ع جديد يتجه نح��و القت�ساد الأخ�سر.

واأعلن��ت  الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة مبقرها-�سب��اح الي��وم- يف القري��ة الذكية ع��ن موافقته��ا على اأول اإ�س��دار من ال�س��ندات اخل�سراء 
لل�س��ركات يف م�س��ر بقيم��ة 100 ملي��ون دولر للبن��ك التج��اري ال��دويل -م�س��ر بالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ة التموي��ل الدولي��ة، حيث �س��يتم توجيه 
ح�سيل��ة الإ�س��دار لتموي��ل م�س��روعات بيئي��ة م��ن �س��اأنها ا�س��تعمال الطاق��ات النظيفة والتخفي��ف من العوام��ل التي ت��وؤدي اإىل ارتفاع حرارة 
الأر���ض يف ع��دد م��ن امل�س��اريع اخل�سراء القائمة مب��ا يف ذلك املباين اخل�س��راء والطاقة املتجددة وكف��اءة الطاقة �سم��ن حمفظة الإقرا�ض 
للبن��ك، وذل��ك بح�س��ور الدكت��ورة راني��ا امل�س��اط-وزيرة التع��اون الدوىل والدكت��ور حمم��د عمران-رئي���ض الهيئة وقي��ادات موؤ�س�س��ة التمويل 
الدولي��ة والبن��ك التج��اري ال��دوىل. وتاأت��ى اأهمي��ة هذا الإ�س��دار باعتباره عالمة فارقة ورئي�س��ية فى م�س��اهمة �س��وق راأ���ض امل��ال يف اجلهود 
املبذول��ة لدع��م حت��ول القت�س��اد امل�سري اإىل القت�ساد الأخ�س��ر ولعب دور حيوي موؤثر يف حتقيق اأجندة م�س��ر 2030 واأهدافها يف التنمية 
امل�س��تدامة، بالإ�ساف��ة اإىل ان��ه الأول م��ن نوع��ه يف م�س��ر. وجدي��ر بالذك��ر اأن الدول��ة امل�سري��ة تعم��ل بن�س��اط وجدية نح��و تعزيز �سيا�س��ات 
التموي��ل امل�س��تدام من��ذ ع��ام 2019، حي��ث �س��بق واأ�س��در جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة الق��رار رقم 113 لع��ام 2019 وحدد 
القائم��ة الأولي��ة للمراقب��ني الدولي��ني التابع��ني جلهات خارجي��ة للم�س��اريع اخل�سراء، كما يعترب ه��ذا القرار مرجًع��ا اأولًيا لل�س��ركات املهتمة 
باإ�س��دار اأدوات مالي��ة �سديق��ة للبيئ��ة. توؤي��د القائمة اأف�س��ل 11 مدقًقا تابًعا جله��ة خارجية مع اأعلى ح�س�ض يف ال�س��وق الدولي��ة، بالإ�سافة 
للقرار رقم 127 ل�س��نة 2019 ب�س��اأن اإن�س��اء �س��جل للمراقبني البيئيني املحليني لدعم اإ�سدار ال�س��ندات اخل�سراء يف م�سر وخلق �س��وق حملي 
ق��وي م��ن املدقق��ني البيئي��ني لت�س��هيل اإ�س��دار ال�س��ندات اخل�سراء يف ال�س��وق امل�س��ري وعدم اقت�ساره��ا على ال�س��ركات الكب��رية فقط. كما 

ي�س��اعد ه��ذا الق��رار يف حتدي��د وتو�سيح املتطلبات الت��ي ميكن حتقيقه��ا لتحفيز اخلرباء املحلي��ني ليكونوا طرًفا ثالًثا يرثي ال�س��وق املحلي.

واأ�س��در ت الهيئ��ة الق��رار رق��م )109( ل�س��نة 2021 واملت�سم��ن اإج��راء تعدي��ل عل��ى قواع��د قي��د و�س��طب الأوراق املالي��ة برف��ع ن�س��بة متثيل 
العن�س��ر الن�س��ائي يف جمال���ض اإدارة ال�س��ركات املقي��د له��ا اأوراق مالي��ة بالبور�سة امل�سري��ة بحيث ل تقل ع��ن 25 % او ع�سوتني على الأقل، 
بالإ�ساف��ة اإىل تعدي��ل البن��د )5( م��ن �سواب��ط من��ح الرتخي���ض وا�س��تمرارها وقواع��د متل��ك اأ�س��هم ال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال الأن�س��طة 
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة بالقرار رقم ) 110( ل�س��نة 2021 باأل تقل ن�س��بة متثيل املراأة يف جمل���ض اإدارة ال�س��ركات العاملة يف الأن�س��طة املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة ع��ن  25 % او ع�سوت��ني عل��ى الأق��ل. واجلدير بالذكر اأن��ه نتيجة جله��ود الهيئ��ة امل�س��تمرة يف تنفيذ برامج توعي��ة املواطنني 
والتعري��ف بتطبي��ق “متك��ني املراأة” خالل  18 �س��هرًا من �سدور اأول قرارات تنفيذية لتمكني املراأة بالقطاع املايل غ��ري امل�سريف والتي منحت 
امل��راأة فر�س��ة القي��ادة وامل�س��اركة يف �سن��ع الق��رار الإداري، فق��د بلغ عدد املتقدم��ات للت�س��جيل يف قاعدة بيان��ات تطبيق متك��ني املراأة الذي 
اأطلقت��ه الهيئ��ة لإتاح��ة بيانات ال�س��يدات الأك��رث تاأهياُل ملنا�سب قيادية على م�س��توى خمتل��ف القطاعات امل�سرفية وغ��ري امل�سرفية اإىل 377 

�س��يدة ، وذلك للتي�س��ري على ال�س��ركات يف الو�سول للعنا�سر والكوادر الن�س��ائية القادرة على �س��غل مقعد مبجل���ض اإدارة ال�س��ركة.
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كم��ا انته��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة م��ن و�سع الإط��ار التنظيم��ي ل�سواب��ط اإعداد ال�س��ركات لتقاري��ر اإف�س��اح جديدة ع��ن املمار�س��ات البيئية 
واملجتمعي��ة واحلوكم��ة املوؤ�س�س��ية بع��د جناحه��ا يف اإمت��ام املوافقة على الإ�سدار الأول من ال�س��ندات اخل�سراء يف �س��وق راأ���ض امل��ال امل�سري 
بقيم��ة 100 ملي��ون دولر لإح��دى ال�س��ركات املقيدة يف البور�سة امل�سرية، وذل��ك يف نقلة نوعية لالأن�س��طة املالية غري امل�سرفية كي تتما�س��ى 
م��ع التوجه��ات واملب��ادرات العاملية التي ت�س��عى اإىل تقليل اآث��ار حتديات خماطر املناخ اإىل احلد الأدنى واحَلد منه��ا على املدى الطويل، حيث 
رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة القراري��ن رقم��ي)107( ، ) 108( ل�س��نة 2021 مبطالبة ال�س��ركات املقي��دة يف البور�سة امل�سرية، وال�س��ركات 
ESG En�  العامل��ة يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة بتق��دمي تقاري��ر اإف�س��اح بيئي��ة وجمتمعي��ة وحوكم��ة ذات �سل��ة بال�س��تدامة؛ معايري
 TCFD Task Force on ؛ واأخ��رى متعلق��ة بالآث��ار املالي��ة للتغ��ريات املناخي��ة متث��ل تو�سي��اتvironmental Social and Governance

Climate Financial Disclosure �سمن تقرير جمل���ض اإدارة ال�س��ركة ال�س��نوي واملرفق بالقوائم املالية ال�س��نوية، مع منح ال�س��ركات مهلة 

للتواف��ق م��ع موؤ�س��رات قيا���ض الأداء اخلا�س��ة بتل��ك الإف�ساح��ات، حت��ى موعد تق��دمي القوائم املالية ع��ن العام امل��ايل املنتهي يف 2022، مع 
مواف��اة الهيئ��ة ببي��ان رب��ع �س��نوي بالإج��راءات التي اتخذتها ال�س��ركة اأو �س��تتخذها ب�س��اأن تل��ك الإف�ساح��ات اعتبارا م��ن اأول يناير 2022. 
ووفقا لقراري رئي���ض جمل���ض اإدارة الهيئة رقمي )107(، )108( ل�س��نة 2021 �َس��ُتمَنح ال�س��ركات مهلة للتوافق مع معايري موؤ�س��رات الأداء 
اخلا�سة بتلك الإف�ساحات، حيث �س��تلتزم ال�س��ركات بدايًة بالمتثال اأو التو�سيح Comply or Explain ملوؤ�س��رات قيا���ض الأداء لكل معيار 
من معايري ESG �وTCFD ويجاب عنها -بنعم اأو ل-من ال�س��ركات مع تو�سيح ال�س��بب يف حالة عدم المتثال. وت�س��تمر تلك املرحلة طوال 
ف��رتة التواف��ق لتطبي��ق الإف�ساحات والتي من املتوقع اأن تنتهي يف دي�س��مرب 2022، وتطبق على ال�س��ركات التي تنطبق عليها املعايري ال�س��ابق 
حتديده��ا. ه��ذا بجان��ب مواف��اة تل��ك ال�س��ركات للهيئ��ة ببيان ربع �س��نوي بالإج��راءات الت��ي اتخذتها اأو �س��تتخذها ب�س��اأن تل��ك الإف�ساحات 
اعتب��ارا م��ن اأول يناي��ر 2022، حت��ى تتمك��ن الهيئة من متابعة ما تقوم به ال�س��ركات من جمه��ودات للتوافق مع الإف�ساح��ات وملعرفة النقاط 
الت��ي ميك��ن تدري��ب ال�س��ركات عليه��ا. وخ��الل تل��ك الف��رتة �س��تعمل الهيئ��ة عل��ى تق��دمي امل�س��اعدة لل�س��ركات يف بناء الق��درات وفه��م كيفية 
تطبي��ق الق��رار ع��ن طري��ق ور���ض عم��ل مكثفة ون��دوات خم�س�سة لكل قطاع عل��ى حدة. وعقب انته��اء مهلة التواف��ق مع املعايري �س��يكون على 
ال�س��ركات اللت��زام بتق��دمي اإجاب��ات مف�سل��ة ع��ن موؤ�س��رات الأداء مب��ا يعك���ض م��دى تواف��ق �سيا�س��تها البيئي��ة والجتماعي��ة واحلوكمة ذات 
ال�سل��ة بال�س��تدامة م��ع املعاي��ري الدولي��ة ومب��ا يخدم عملي��ة دمج التنمي��ة امل�س��تدامة بالقطاع املايل غري امل�س��ريف. وكانت الهيئ��ة قد انتهت 
يف حواره��ا املجتمع��ي م��ن و�س��ع قواع��د اإع��داد تقاري��ر الأداء البيئ��ي واملجتمع��ي وحوكم��ة ال�س��ركات ذات ال�سلة بال�س��تدامة وفق��ًا لأف�سل 
املمار�س��ات الدولية التي مت الو�سول اإليها عقب اإجراء م�س��اورات مع املوؤ�س�س��ات الدولية وهي البنك الدويل WB وموؤ�س�س��ة التمويل الدولية 
IFC وموؤمت��ر الأمم املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة UNCTAD ومبادرة متويل برنامج الأمم املتحدة للبيئة UNEP FI والوكال��ة الأملانية للتعاون 

ال��دويل GIZ والبن��ك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتوظيف خلربات عدة م�س��ادر دولية واإقليمية بهدف اإخراج مقرتح قواعد 
اإع��داد التقري��ر ب�س��كل يتف��ق مع املعاي��ري املطبقة مبختلف ال��دول، تلى ذلك اإجراء عدد 7 ندوات لتقدمي �س��رح مف�سل ع��ن تقارير الإف�ساح 
 GIZ املقرتح��ة للقائم��ني عل��ى الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة م��ع تنفي��ذ عدد من ور���ض العمل مع خ��رباء الوكال��ة الأملانية للتع��اون الدويل

لتدريب ال�س��ركات املعنية عل��ى ا�س��تيفاء متطلبات التقرير. 

اأم��ا يف املغ��رب، فق��د عق��دت جلن��ة التن�س��يق والرقاب��ة عل��ى املخاط��ر ال�س��مولية، املكون��ة م��ن ممثل��ي بن��ك املغرب،والهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق 
الر�س��اميل، وهيئ��ة مراقب��ة التاأمين��ات والحتي��اط الجتماع��ي ومديري��ة اخلزين��ة واملالي��ة اخلارجي��ة، اجتماعها الثالث ع�س��ر ي��وم " يوليو 
مبق��ر بن��ك املغ��رب بالرب��اط. وخ��الل ه��ذا الجتماع، �سادق��ت اللجنة عل��ى تقرير ال�س��تقرار املايل بر�س��م �س��نة 2020 ،وتدار�س��ت التقدم 
املح��رز عل��ى م�س��توى خارط��ة الطري��ق اخلا�س��ة بال�س��تقرار املايل للف��رتة 2019 � 2021 .كم��ا اطلعت على وج��ه اخل�سو�ض على امل�س��اريع 
الت��ي اأطلقته��ا ال�س��لطات التنظيمي��ة للقطاع املايل من اأجل مراقبة املخاطر النا�س��ئة ل �س��يما املخاطر ال�س��يربانية وتل��ك املرتبطة بالتغريات 
املناخي��ة، كم��ا تدار�س��ت تط��ور املخاط��ر التي تهدد القطاع املايل الوطني. كما ن�س��رت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل بالغ��ًا �سحفيًا يتعلق 

بالجتم��اع الرابع ع�س��ر للجنة التن�س��يق والرقابة على املخاطر ال�س��مولية.

اأم��ا �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة، فق��د اأ�س��درت جمموعة عم��ل التموي��ل امل�س��تدام يف دولة الإم��ارات العربية املتح��دة، والت��ي ت�سم جهات 
تنظيمي��ة اإحتادي��ة وحملي��ة وبور�س��ات اإماراتية بريادة �س��وق اأبوظبي العاملي، بياًنا رفيع امل�س��توى ب�س��اأن التمويل امل�س��تدام يو�س��ح بالتف�سيل 
الت��زام اجله��ات بتحقي��ق اأهداف ال�س��تدامة وحتقيق احلياد املناخ��ي لدولة الإمارات والذي مت الإعالن عنه لتكون الإمارات بذلك اأول دولة 
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يف منطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اإفريقي��ا تعل��ن عن هذا اله��دف. وقد �سدر البيان امل�س��رتك على هام���ض موؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد���ض 
والع�س��رين لتغري املناخ )COP26( ، والذي يعقد برئا�س��ة اململكة املتحدة وبال�س��راكة مع اإيطاليا، حيث تعد دولة الإمارات �س��ريًكا اأ�سا�س��يًا 

يلت��زم باحلف��اظ عل��ى البيئة واحلد من النبعاث��ات واإيجاد فر�ض اقت�سادية م�س��تدامة.

ياأت��ي البي��ان ا�س��تكماًل جله��ود اجله��ات التنظيمية الأ�سا�س��ية يف الدولة والتي ب��داأت عملها �سم��ن جمموعة العمل يف ع��ام 2019، وهو يبني 
على اللتزامات املن�سو�ض عليها يف املبادئ الإر�س��ادية حول التمويل امل�س��تدام يف الإمارات العربية املتحدة، والتي مت ن�س��رها يف عام 2020 
لتوجي��ه تطبي��ق وتكام��ل املمار�س��ات امل�س��تدامة بني اجلهات املالية يف الدولة الإمارات، مبا ي�س��اهم يف تعزيز �سحة ومرون��ة اقت�ساد الدولة. 
تعم��ل جمموع��ة عم��ل التموي��ل امل�س��تدام يف دول��ة الإم��ارات الت��ي اأ�سدرت البي��ان، الآن �سم��ن منتدى مو�س��ع لتعزيز نط��اق تطوير �سيا�س��ات 
التموي��ل امل�س��تدام يف الدول��ة. وت�سم ه��ذه املجموعة وزارة القت�س��اد ووزارة املالية ومكت��ب املبعوث اخلا�ض لدولة الإم��ارات للتغري املناخي 
ووزارة التغري املناخي والبيئة وم�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي وهيئة الأوراق املالية وال�س��لع و�س��وق اأبوظبي العاملي و�س��لطة دب���ي 
للخدم��ات املالي��ة و�س��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالية و�س��وق دبي املايل ونا�س��داك دبي. ي�س��ع البيان خارط��ة طريق وا�سح��ة، حتتاجها اجلهات 
امل�س��اركة للم�س��اهمة يف حتقي��ق اأه��داف دول��ة الإمارات ب�س��اأن ال�س��تدامة وتغري املن��اخ، واملو�سح��ة �سمن اأطر العم��ل العاملية، مث��ل اتفاقية 
باري���ض واأه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة ل��الأمم املتح��دة، والت��ي تدعمها دولة الإمارات ب�س��كل كام��ل، وذلك اإىل جان��ب املبادرة ال�س��رتاتيجية 
لدول��ة الإم��ارات لتحقي��ق احلي��اد املناخي بحل��ول 2050. ويت�سمن البي��ان ثالثة خمرجات رئي�س��ية �ست�س��عى اجلهات امل�س��اركة اإىل حتقيقها 
لعك���ض اهتم��ام ملمو���ض به��ذه اللتزام��ات الدولية، حيث ت�س��مل ه��ذه املخرجات: اإجراء درا�س��ة تهدف اإىل ت�س��جيع معايري الإف�س��اح البيئي 
والجتماع��ي واحلوكم��ة ب��ني ال�س��ركات يف جميع اأنحاء الدول��ة، مع درا�س��ة كيفية تعزيز احلوكمة الر�س��يدة لل�س��ركات الإماراتية للم�س��اهمة 
يف دفع اأجندة ال�س��تدامة، وتطوير ت�سنيف لأن�س��طة ال�س��تدامة خا�ض بدولة الإمارات، كون هذه الأن�س��طة ت�س��كل عن�سرًا رئي�سيا يف حتديد 
م�س��ار التح��ول القت�س��ادي نح��و التنمية امل�س��تدامة. وم��ن اجلدير بالذكر اأنه �س��يتم تنفيذ املخرجات الرئي�س��ية من خالل و�س��ائل ت�س��ريعية 
وغ��ري ت�س��ريعية، بالتن�س��يق م��ع اجله��ات الرئي�س��ية ب�س��اأن املراقب��ة والدعم الفن��ي الالزمني لإدماج ال�س��تدامة يف الأط��ر التنظيمي��ة. وتاأتي 
التوجيه��ات ال��واردة يف البي��ان عق��ب ت�س��كيل جمموعة عمل التمويل امل�س��تدام يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ع��ام 2019، والتي ت�سم 
الآن جمموع��ة م��ن اجله��ات التنظيمي��ة والبور�س��ات والهيئ��ات احلكومية والوزارات يف دول��ة الإمارات امل�س��وؤولة عن تطوير �سيا�س��ات متويل 
ا تقدمًا يف اإطار املبادئ الإر�س��ادية ح��ول التمويل امل�س��تدام يف الإمارات العربية املتح��دة، لتوجيه  م�س��تدامة بيئي��ًا. ه��ذا ويعت��رب البي��ان اأي�سً

تطبي��ق وتكام��ل املمار�س��ات امل�س��تدامة بني اجله��ات املالية يف الدولة الإمارات، مبا ي�س��اهم يف تعزيز �سحة ومرون��ة اقت�ساد الدولة.

كم��ا اأطلق��ت �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة، جمموعة عم��ل معني��ة بالتمويل امل�س��تدام يف مركز دب��ي املايل العامل��ي. وتهدف جمموع��ة العمل 
الت��ي ت�س��م اأع�س��اًء م��ن 12 كياًن��ا داخل مرك��ز دبي املايل العاملي اإىل دفع النقا�س��ات ح��ول التمويل امل�س��تدام من اأجل دع��م عملية العتماد 
والتطبي��ق املت�س��ق للمعاي��ري التنظيمي��ة العاملي��ة املتعلق��ة باملجال يف مركز دبي املايل العاملي. ولطاملا �س��كلت ال�س��تدامة جمال تركيز رئي�س��ي 
ل�س��لطة دبي للخدمات املالية، حيث ت�س��ارك ال�س��لطة ب�س��كل ن�س��ط يف العديد من املجموعات التنظيمية املوجهة نحو ال�س��تدامة، مبا يف ذلك 
"�س��بكة تخ�س��ري النظ��ام امل��ايل" )NGFS(، ومنتدى التاأمني امل�س��تدام )SIF(، وجمموعة عمل التمويل امل�س��تدام يف دولة الإمارات العربية 

املتح��دة. وم��ن خ��الل اإط��الق جمموعة العمل املعنية بالتمويل امل�س��تدام يف مركز دبي املايل العاملي، تهدف �س��لطة دب��ي للخدمات املالية اإىل 
دم��ج م�س��اركاتها يف املنتدي��ات العاملية مع اخلربة العاملية ل�س��ركات املركز وت�س��خريها لتقدمي اأف�سل ممار�س��ات التمويل امل�س��تدام.

رابعًا: التكنولوجيا المالية ومواجهة المخاطر السيبرانية
اأول��ت هيئ��ات الرقاب��ة العربي��ة الأع�ساء بالحت��اد اهتمامًا متزاي��دًا بق�ساي��ا التكنولوجي��ا املالية ومواجه��ة املخاطر التي ممك��ن اأن تتعر�ض 
لها اأ�س��واق را���ض املال وخا�سة املخاطر ال�س��يربانية. و�سمن هذا الإطار، فقد اأبرمت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع الإماراتية و�س��ركة فينتيك 
جالك�س��ي )املح��دودة(، مذك��رة تفاه��م تهدف اإىل التع��اون بني اجلهتني من اأج��ل الرتق��اء بالتكنولوجيا املالية، وت�س��هيل ممار�س��ة الأعمال 
واأن�س��طة اخلدم��ات املالي��ة بالدول��ة. ت�سمن��ت املذكرة عددًا م��ن البنود املرتبطة باإط��الق من�سة FinX22 الت��ي تعمل على ا�ستك�س��اف حلول 
التكنولوجي��ا املالي��ة واختباره��ا، وت�سمي��م من��اذج اأولي��ة يف بيئ��ة جتريبي��ة رقمي��ة مركزية. ومبوجب املذك��رة، ت�س��عى الهيئة و�س��ركة فينتيك 
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جالك�س��ي - م��ن خ��الل من�س��ة FinX22 - اإىل ت�س��هيل التع��اون ب��ني املوؤ�س�س��ات املالي��ة بالدول��ة، وتنظي��م جتمع��ات افرتا�سي��ة مفتوح��ة مثل 
)الهاك���اثونات( ل�س��تعرا�ض التحديات، وعقد ور���ض عمل ودورات تدريبية، والربط بني املوؤ�س�س��ات املالية وبني ال�س��ركات النا�س��ئة املوؤهلة، 
ومط��وري الربجمي��ات املوؤهل��ني للو�س��ول اإىل منتج��ات جدي��دة ت�س��اهم يف اإيج��اد حل��ول مبتك��رة للمعوق��ات الت��ي تواج��ه امل�س��تخدمني. كم��ا 
�س��تعمل املن�س��ة، الت��ي �س��يتم اطالقه��ا خالل الع��ام 2021، على الربط ب��ني رواد الأعمال وبني املوؤ�س�س��ات املالية، وامل�ست�س��ارين، و�س��ركات 
التكنولوجي��ا، واملدرب��ني، وامل�س��تثمرين؛ لتعزي��ز التكنولوجي��ا املالي��ة وبيئ��ة ري��ادة الأعم��ال املحلي��ة يف الأ�س��واق النا�س��ئة.  و�س��تتيح مذك��رة 
التفاه��م للطرف��ني احل�س��ول عل��ى مدخ��الت ومعطيات واآراء ب�س��كل متبادل حول امل�س��ائل ذات ال�سل��ة ب�سناع��ة التكنولوجي��ا املالية، ف�ساًل 
ع��ن امل�س��اركة املتبادل��ة يف الأن�س��طة ذات ال�سل��ة. يذكر اأن �س��ركة فينتيك جالك�س��ي )املحدودة( تاأ�س�س��ت يف دولة الإمارات يف عام 2018، 
وم�س��جلة يف �س��وق اأبوظب��ي العامل��ي، كمن�س��ة اإقليمي��ة تغ��ذي البتكار يف اخلدم��ات املالية وحتف��ز التعاون يف النظ��ام البيئي وت�س��هل التكامل 

ب��ني املوؤ�س�س��ات املالية و�س��ركات التكنولوجيا املالية.

كم��ا َوَقّع��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ومرك��ز دب��ي لل�س��لع املتع��ّددة مذك��رة تفاهم ته��دف اإىل اإن�س��اء اإطار عم��ل تنظيمي لط��رح الأ�سول 
امل�س��ّفرة، واإ�سداره��ا، واإدراجه��ا، وتداولها يف مركز دبي لل�س��لع املتعّددة وفق��ا للنظام ال�سادر من الهيئة به��ذا اخل�سو�ض والهادف لتطوير 
نظ��ام بيئ��ي متكام��ل له��ذا ال�سناع��ة. تتي��ح التفاقي��ة ل�س��ركات الأعم��ال الت��ي تتعام��ل بالأ�س��ول امل�س��ّفرة �س��بل الو�سول اإىل مرك��ز الأ�سول 
�َس��ة تعمل وفق اإط��ار تنظيمي  امل�س��ّفرة يف مرك��ز دب��ي لل�سل���ع املتع��ّددة، وخدمات عم��الء، وبنية حتتية، كما اأنها توؤّكد على اأن ال�س��ركات املوؤ�سَّ
مت��ني الأ�س���ض وُمط��ّور م��ن قبل مرك��ز دبي لل�س��لع املتع��ّددة. و�س��تعمل التفاقية عل��ى تدعيم ركائز النم��و وتعزي��ز النزاهة وتطوي��ر تطبيقات 
"البل��وك ت�س��ني"، ف�س��اًل ع��ن �سمان قيام مرك��ز دبي لل�سل���ع املتعّددة باإتاح��ة الفر�سة اأمام �س��ركات الأعمال ذات ال�سل��ة مبجال الأ�سول 

امل�س��ّفرة لتاأ�سي���ض مق��اّر لها وممار�س��ة اأعمالها يف املنطقة احل��رة الرائدة على م�س��توى العامل يف قلب اإمارة دبي.

واأعلن��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ع��ن توقي��ع اإتفاقية مع �س��لطة املنطقة احل��رة مبطار دبي "دافزا"، وذل��ك بهدف دع��م تنظيم الأ�سول 
الرقمي��ة امل�س��فرة وتوفريه��ا واإ�سداره��ا واإدراجه��ا وتداوله��ا يف املنطقة احل��رة. وتتيح التفاقي��ة اجلديدة ترخي�ض ال�س��ركات الت��ي تتعامل 
بالأ�س��ول والعم��الت امل�س��ّفرة �سم��ن املنطق��ة احل��رة مبطار دبي ع��رب اإ�سدار هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع للموافقات والرتاخي���ض املعنية، 
لتو�س��ع بذل��ك داف��زا نط��اق تراخي�ض الأعمال والأن�س��طة التجارية التي �س��تتكامل مع حمفزات وخدمات املنطق��ة احلرة، وف�ساًل عن الإطار 
التنظيم��ي املُط��ّور والبيئ��ة الت�س��ريعية املرن��ة الل��ذان يعززان م��ن جتربة امل�س��تثمر الأجنبي. و�س��تتوىل هيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع، بالتعاون 
م��ع "داف��زا" عملي��ة ال�س��راف التنظيم��ي عل��ى عملي��ات ط��رح واإ�س��دار واإدراج وت��داول الأ�س��ول امل�س��فرة وترخي���ض الأن�س��طة املالي��ة ذات 
ال�سل��ة به��ا �سم��ن ح��دود اخت�سا�ض �س��لطة املنطق��ة احلرة مبطار دبي”داف��زا”. كما تن���ض الإتفاقية على قي��ام الهيئة بالإ�س��راف والرقابة 
والتفتي���ض والتحقي��ق عل��ى اجله��ات العامل��ة �سم��ن ح��دود اخت�سا���ض “داف��زا” واحلا�سل��ة عل��ى ترخي�ض/موافق��ة م��ن الهيئ��ة مبوجب هذا 
التف��اق. و�ست�س��هم التفاقي��ة يف دف��ع عجل��ة النم��و يف ه��ذا القط��اع وتعزي��ز ا�س��تخدامات البلوك ت�س��ني يف اإمارة دبي ودول��ة الإمارات، مما 
ين�س��ب يف ا�س��رتاتيجة الإم��ارات للبل��وك ت�س��ني. وعلي��ه، �س��يتبادل الطرفان اأف�سل اخلربات واملمار�س��ات والدع��م الفني به��دف تعزيز فهم 

الأنظم��ة املالية احلالية.

وانطلق��ت اأعم��ال "فينت��ك ميغاث��ون 2021" يف دول��ة الإمارات العربية املتح��دة؛ الذي يعد اأول ميغاثون م��ن نوعه على م�س��توى الدولة يهدف 
اإىل تطوي��ر �سناع��ة التكنولوجي��ا املالي��ة ع��رب ع��دد م��ن الفعاليات التي ت�س��هد م�س��اركة وا�س��عة م��ن قب��ل ال�س��ركات النا�س��ئة املتخ�س�سة يف 
تكنولوجي��ا اخلدم��ات املالي��ة. ومتت��د فعالي��ات امليغاث��ون، الت��ي ت�س��ت�سيفه من�سة FinX22 م��ن فينتيك جالك�س��ي، حتى �س��هر فرباير 2022 
�سم��ن جولت��ني متتابعتني، وي�س��تمل على ور���ض عمل ودورات تدريبية وم�س��ابقتي هاكاثون لتقدمي ابتكارات كفيل��ة مبواجهة التحديات. وُترّكز 
فعالي��ات "فينت��ك ميغاث��ون 2021" عل��ى اإيج��اد حل��ول تقنية مالي��ة للتحديات التي تواجه قط��اع اخلدمات املالية يف 8 حماور رئي�س��ية، وهي: 
اإدارة الأ�سول/ال�ست�س��ارات ال�س��تثمارية، الأ�سول الرقمية/ العمالت امل�س��ّفرة، التمويل اجلماعي، الفورك���ض )تداول العمالت الأجنبية(، 
النم��وذج الإلك��رتوين لإجراء "اع��رف عميلك"، متويل امل�س��اريع ال�سغرية واملتو�س��طة، ال�س��مول امل��ايل، التكنولوجيا الإ�س��رافية والتنظيمية. 
وُيعق��د امليغاث��ون حتت �س��عار "اإعادة ت�سّور م�س��تقبل اخلدمات املالية ال�س��املة"، وي�س��عى اإىل ت�س��جيع املبتكرين واملوؤ�س�س��ات املالية والهيئات 
التنظيمي��ة وال�س��ركاء يف منظوم��ة العم��ل يف دول��ة الإم��ارات عل��ى التع��اون وح�س��د امل�س��ادر، م��ن اأج��ل و�سع من��اذج اأولية ملعاجل��ة عدد من 
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التحدي��ات الت��ي تواج��ه �سناع��ة اخلدمات املالية. وي�س��ارك يف امليغاثون ك�س��ركاء ا�س��رتاتيجيني عدد من اأبرز املوؤ�س�س��ات الرائدة يف الدولة 
مث��ل �س��وق اأب��و ظبي لالأوراق املالية وبن��ك اأبو ظبي الأول واإعمار والبن��ك العربي املتحد.

واأطلق م�سرف الإمارات، والهيئة، و�س��لطة  دبي للخدمات املالية، و�س��لطة تنظيم اخلدمات املالية يف �س��وق اأبوظبي العاملي، اإ�ست�س��ارة عامة 
م�س��رتكة متت��د لأربع��ة اأ�س��ابيع حول "القواعد الر�س��ادية املقرتح��ة للموؤ�س�س��ات املالية التي تتبن��ى التقني��ات التمكينية".  وحتّدد الإ�ست�س��ارة 
الت��ي مت اإطالقه��ا اليوم الر�س��ادات امل�س��رتكة بني القطاعات كالقط��اع امل�سريف والتاأمني واإدارة الأ�سول والأوراق املالي��ة، اإىل جانب اأف�سل 
املمار�س��ات للموؤ�س�س��ات املالي��ة عند اعتماده��ا التقنيات التمكيني��ة لتطوير اأو تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة. وت�س��مل التقني��ات التمكينية: 
واجه��ات برجم��ة التطبيق��ات، وحتلي��الت البيانات ال�سخمة وال��ذكاء ال�سطناعي، والقيا�س��ات احليوية، واحلو�س��بة ال�س��حابية، وتكنولوجيا 
ال�س��جالت املوزع��ة. وته��دف ه��ذه القواع��د اإىل تعزيز التبني الآمن وال�س��ليم له��ذه التقنيات من قبل املوؤ�س�س��ات املالي��ة يف جميع اأنحاء دولة 

الإمارات، بحيث تتم اإدارة املخاطر النا�س��ئة عن تبني الأن�س��طة املبتكرة ب�س��كل ا�س��تباقي ومنا�س��ب.

وحر�س��ت ال�س��لطات التنظيمي��ة عل��ى اتب��اع اأف�س��ل املمار�س��ات واملعايري الدولي��ة يف القطاع عن��د و�سعها للمب��ادئ التوجيهية. و�س��وف ُتطّبق 
القواع��د الر�س��ادية عل��ى جمي��ع املوؤ�س�س��ات املالي��ة املرّخ�س��ة الت��ي تخ�س��ع لالإ�س��راف من قب��ل اأي من ال�س��لطات املذك��ورة والتي ت�س��تخدم 

التقني��ات التمكيني��ة ال�س��ابق ذكرها، بغ�ض النظر عن الأن�س��طة املالي��ة التي تقوم بها.

كم��ا اأبرم��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع وجمم��ع ال�س��ارقة للبح��وث والتكنولوجي��ا والبت��كار مذك��رة تفاه��م بينهم��ا ا�س��تهدفت ر�س��م اأُط��ر 
التع��اون بينهم��ا فيم��ا يخ���ض تعزيز تب��ادل املعلومات وتوفري امل�س��اعدة امل�س��رتكة يف جمال التكنولوجي��ا املالية FinTech. ومن �س��اأن تطبيق 
بن��ود املذك��رة ت�س��جيع ودعم البتكار يف اخلدمات املالية املقدمة من الأ�س��واق املالية وفق احلدود التي ت�س��مح بها القوان��ني واللوائح املنظمة 
لعم��ل الطرف��ني. تن���ض بن��ود املذكرة عل��ى توفري امل�س��اعدة وتبادل املعلوم��ات املتعلق��ة بالتكنولوجي��ا املالية "FinTech" يف جمال الأ�س��واق. 
كم��ا توؤك��د عل��ى توفري التدريب وامل�س��اعدة الفنية املتبادل��ة لتاأهيل كوادر كل من الطرفني يف جم��الت التكنولوجيا املالية "FinTech"، واأطر 
تطبيقه��ا يف الأ�س��واق. عل��ى اأن يت�س��اور الطرف��ان لتحديد جم��الت امل�س��اعدة التدريبية والفنية لدعم تطوير الأ�س��واق املالي��ة، على اأن يكون 
ذل��ك خا�سع��ًا مل��دى توف��ر القدرات وامل�سادر يف هذه املجالت. كم��ا تن�ض املذكرة كذلك على قيام الطرفني مب�س��اريع ابتكار م�س��رتكة تتعلق 
 distributed( ودفاتر احل�س��ابات املوزعة )block chains( بتطبيق تقنيات رئي�س��ية مثل عمليات الدفع عرب الهاتف املحمول وبلوك ت�س��ني
ledgers( والبيان��ات ال�سخم��ة )big data( ومن�س��ات واجه��ة برجم��ة التطبيقات )API( وغريها من جم��الت التقنيات اجلديدة، وذلك 

بالإ�ساف��ة اإىل دع��وة  كل ط��رف لالآخر حل�س��ور الفعاليات املتعلق��ة بالتكنولوجيا املالية FinTech، واإبالغه بامل�س��تجدات يف هذا ال�س��اأن.

كم��ا اأعلن��ت الهيئ��ة ع��ن توقي��ع اتفاقي��ة م��ع �س��لطة مركز دبي التج��اري العاملي وذل��ك به��دف تنظيم عملي��ات طرح واإ�س��دار واإدراج وتداول 
الأ�س��ول امل�س��فرة ومزاول��ة الأن�س��طة املالي��ة املتعلقة به��ا يف املنطقة احلرة التابعة ل�س��لطة مركز دب��ي التجاري العاملي. وتتيح ه��ذه الإتفاقية 
اإ�س��دار املوافق��ات والرتاخي���ض الالزم��ة لعملي��ات ط��رح واإ�س��دار واإدراج وت��داول الأ�س��ول امل�س��فرة ومزاول��ة الأن�س��طة املالي��ة ذات ال�سلة 
به��ا م��ن قب��ل اجله��ات العامل��ة �سم��ن ح��دود اخت�سا���ض �س��لطة مرك��ز دب��ي التج��اري العاملي ومب��ا يتوافق م��ع طبيع��ة املرك��ز.  وتن�ض هذه 
الإتفاقي��ة عل��ى تّقي��د اجله��ات العاملة �سمن ح��دود اخت�سا�ض املرك��ز واحلا�سلة على ترخي���ض اأو موافقة من الهيئة مبوج��ب هذه التفاقية 
بالأنظم��ة وال�سيا�س��ات والق��رارات ذات ال�سل��ة املتعلق��ة بعملي��ات ط��رح واإ�سدار واإدراج وت��داول الأ�سول امل�س��فرة ومزاولة الأن�س��طة املالية 
ذات ال�سل��ة به��ا. كم��ا يت�سمن الإط��ار التنظيمي املُطّور الذي اأر�س��ته التفاقية تقدمي خدمات مهنية متميزة من خالل �س��راكة ا�س��رتاتيجية 
حت��دد م�س��وؤوليات والتزام��ات اجلانب��ني ، وتق��دمي دع��م موث��وق يف الوقت املنا�س��ب لكل ط��رف ب�س��اأن اأي اأمور تق��ع �سمن نط��اق تطبيق هذه 
التفاقي��ة. و�ست�س��هم الإتفاقي��ة يف دف��ع عجل��ة النمو يف عمليات ط��رح واإ�سدار واإدراج وتداول الأ�سول امل�س��فرة وتعزيز ا�س��تخدامات البلوك 
ت�س��ني يف دولة الإمارات، و�س��يتبادل الطرفان اأف�سل اخلربات واملمار�س��ات املتعلقة بامل�س��روع مبا يحقق الأهداف ال�س��رتاتيجية والتنظيمية 
ل��كل منهم��ا، ف�س��اًل ع��ن تب��ادل الدعم الفن��ي لتعزيز قدرة الطرف��ني على التفاهم امل�س��رتك والإمل��ام بالأنظمة املالية ل��دى كل منهما، وذلك 
م��ن خ��الل املوؤمت��رات والزيارات امل�س��رتكة التي ت�س��تهدف تبادل اخل��ربات واملعلوم��ات اخلا�سة باإدارة التحدي��ات اليومي��ة وتطوير الأنظمة 

املطبقة ل��دى كل منهما.
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كما اأعلن كٌل من م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي، وهيئة الأوراق املالية وال�س��لع، و�س��لطة دبي للخدمات املالية التابعة ملركز دبي 
امل��ايل العامل��ي، و�س��لطة تنظيم اخلدمات املالية ل�س��وق اأبوظب��ي العاملي، )اجلهات التنظيمية(، عن اإ�سدار "القواعد الإر�س��ادية للموؤ�س�س��ات 
املالي��ة الت��ي تتبن��ى التقني��ات التمكيني��ة". وحتّدد القواعد الإر�س��ادية الت��ي مت اإ�سدارها اليوم، املبادئ امل�س��رتكة بني القطاع��ات، بالإ�سافة 
اإىل اأف�س��ل املمار�س��ات للموؤ�س�س��ات املالية عن��د اعتمادها التقني��ات التمكينية لتطوير اأو تق��دمي منتجات وخدمات مبتكرة. وت�س��مل التقنيات 
التمكيني��ة: واجه��ات برجم��ة التطبيق��ات، وحتلي��الت البيانات ال�سخمة وال��ذكاء ال�سطناعي، والقيا�س��ات احليوية، واحلو�س��بة ال�س��حابية، 
وتقني��ة ال�س��جالت املوزع��ة. وته��دف هذه القواعد الإر�س��ادية اإىل تعزيز التبني الآمن وال�س��ليم له��ذه التقنيات من قبل املوؤ�س�س��ات املالية يف 
جميع اأنحاء دولة الإمارات، بحيث تتم اإدارة املخاطر النا�س��ئة عن تبني الأن�س��طة املبتكرة ب�س��كل ا�س��تباقي ومنا�س��ب. وياأتي اإ�سدار القواعد 
الإر�س��ادية النهائي��ة عق��ب ا�ست�س��ارة عام��ة مت اإطالقه��ا يف �س��هر يوني��و 2021. وحر�س��ت اجله��ات التنظيمي��ة على اتب��اع اأف�سل املمار�س��ات 
واملعاي��ري الدولي��ة يف القط��اع عن��د و�سعه��ا للقواع��د الإر�س��ادية، ف�س��اًل ع��ن العتم��اد عل��ى املالحظ��ات الّقيم��ة الت��ي وردت من امل�س��اركني 
يف ال�س��وق خ��الل مرحل��ة ال�ست�س��ارة العام��ة. وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن القواعد الر�س��ادية �س��ُتطّبق عل��ى جميع املوؤ�س�س��ات املالي��ة املرخ�سة 

واخلا�سع��ة لالإ�س��راف من قبل اأي م��ن اجلهات املذكورة، والتي ت�س��تخدم التقني��ات التمكينية.

وحقق��ت ف��رق م��ن اململك��ة املتح��دة والولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة الف��وز يف التحدي��ات الت��ي طرحه��ا البن��ك العربي املتح��د و�س��وق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالي��ة �سمن املرحلة الأوىل من �س��باق تطوير برجمي��ات التكنولوجيا املالية Megathon الذي تنظمه هيئة الأوراق املالية وال�س��لع. 
ويه��دف امليغاث��ون ال��ذي يع��د الأول م��ن نوع��ه على م�س��توى الدول��ة، والذي مت اإطالق��ه يف مايو 2021 حت��ت رعاية معايل عب��د اهلل بن طوق 
املري، وزير القت�ساد ورئي���ض جمل���ض اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�س��لع، اإىل تعزيز تطوير �سناعة التكنولوجيا املالية من خالل جمع عدد 
 ،Fintech Galaxy التابعة ل�س��ركة  FinX22 كب��ري م��ن ال�س��ركات النا�س��ئة املتخ�س�س��ة يف تكنولوجي��ا اخلدمات املالية. وبدع��م من من�سة
ي�س��تمر �س��باق تطوير الربجميات )امليغاثون( حتى فرباير 2022 ويت�سمن ور���ض عمل وجل�س��ات تدريبية، بالإ�سافة اإىل �س��باقني حا�س��وبيني 
Hackathons لعر���ض البت��كارات التي ت�س��اعد على مواجهة التحديات ب�س��كل اأف�سل. وكجزء من �س��باق تطوير الربجميات، واجهت الفرق 

امل�س��اركة حتدي��ًا يتمث��ل يف الإتي��ان بحل��ول تقني��ة مبتكرة للعدي��د من التحديات الت��ي تواجه قطاع اخلدم��ات املالية يف اإط��ار ثمانية جمالت 
تت�سم��ن: اإدارة الأ�سول/ال�ست�س��ارات ال�س��تثمارية، والأ�س��ول الرقمية والعمالت امل�س��فرة، والتمويل اجلماعي، والفورك���ض، ومنوذج اعرف 
عميل��ك الإلك��رتوين )e�KYC(، ومتوي��ل ال�س��ركات ال�سغ��رية واملتو�س��طة، وال�س��مول امل��ايل، والتكنولوجي��ا الرقابي��ة والتنظيمي��ة. وق��د مت 
اختت��ام اجلول��ة الأوىل م��ن الهاكاث��ون التي �سمت اثنني م��ن حتديات البتكار الت��ي مت رعايتها وتنظيمها من قبل ال�س��ريكنْي ال�س��رتاتيجينْي 

للح��دث، وهما: البن��ك العربي املتحد و�س��وق اأبوظبي لالأوراق املالية

ويف ال�س��عودية، عق��دت هيئ��ة ال�س��وق فعالي��ة – ع��ن بع��د – بعن��وان "ي��وم الأم��ن ال�س��يرباين ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة"، وت�س��تهدف الفعالي��ة 
ع��دد م��ن م�س��وؤويل الأم��ن ال�س��يرباين وتقني��ة املعلوم��ات يف موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة. وت�سمن��ت الفعالي��ة توف��ري بيئ��ة افرتا�سي��ة ومتاري��ن 
واقعي��ة ملح��اكاة هجم��ات اإلكرتونية وكيفية ال�س��تجابة لها؛ بهدف تدريب ورفع قدرات الأمن ال�س��يرباين يف قطاع ال�س��وق املالية لال�س��تجابة 
للهجم��ات الإلكرتوني��ة املتقدم��ة، وتعزي��ز الوعي باملخاطر ال�س��يربانية واأف�سل املمار�س��ات الأمنية للحد من ه��ذه املخاطر يف اأعمال القطاع. 
وتعرف امل�س��اركون على كيفية حتديد الأدوار وامل�س��وؤوليات لإدارة حوادث الأمن ال�س��يرباين والعمليات الفنية والت�س��غيلية الالزمة لكت�س��اف 
الهجم��ات الإلكرتوني��ة والتع��ايف منه��ا، وتعزي��ز اأم��ن و�س��المة املعلوم��ات والبيان��ات املالي��ة اإىل جانب ا�س��تمرارية اأعمال موؤ�س�س��ات ال�س��وق 
املالية. واأو�سحت الهيئة اأن هذه اخلطوة تت�س��ق مع م�س��اعيها نحو تعزيز الثقة يف ال�س��وق املالية وفقًا لأهداف اخلطة ال�س��رتاتيجية واأهداف 
برنام��ج تطوي��ر القط��اع امل��ايل، ويف اإط��ار حتقيق ه��ذا الأهداف تعمل م��ع اجله��ات التنفيذية املختلف��ة على التن�س��يق وتب��ادل املعلومات؛ مبا 
يع��زز ال�س��تقرار يف ال�س��وق املالي��ة ويح��د م��ن املخاطر املرتبط��ة مبعام��الت الأوراق املالي��ة، وي�سمن ا�س��تمرار اأعمال اجلهات امل�س��اركة يف 
ال�س��وق. وين��درج �سم��ن ه��ذا اله��دف مبادرة لتعزيز الأمن ال�س��يرباين ت�س��تهدف توف��ري بنية حتتي��ة اآمنة و�س��فافة لأمن املعلوم��ات املرتبطة 

بال�س��وق املالية وامل�س��اركني فيها.

كم��ا توا�س��ل الهيئ��ة دعمه��ا مل�س��اريع التقني��ة املالي��ة يف ال�س��وق املالي��ة يف اململك��ة من خ��الل اإتب�����اع اأف�س��ل املمار�س�����ات يف تنظيم وت�س�����هيل 
ال�س�����تفادة م�����ن التكنولوجي�����ا املالية وا�س�����تخدام حل�����ول البيانات يف ال�س�����وق املالية من خالل عدة مبادرات اأ�سهمت يف تطوير منتجات 
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التقني��ة املالي��ة. وم��ن بني تلك املبادرات تطوي��ر تعليمات ت�سريح جتربة التقني��ة املالية، وتطوير اأعمال الت�سريح والإ�س��راف للتقنية املالية، 
تهيئ�����ة الإط�����ار التنظيم��ي لإ�س�����دار وت�����داول الأوراق املالي��ة الرقمي�����ة، والتمك��ني الرقم��ي ملوؤ�س�س��ات ال�س��وق املالي��ة يف تق��دمي منتجاته��ا 
وخدماته��ا، اإع��داد درا�س��ة متك��ني املوؤ�س�س��ات املالي��ة الإلكرتوني��ة، اإع��داد درا�س�����ة التمك��ني الرقم��ي لعملي��ة فت��ح ح�س�����اب ا�س��تثماري لغري 
املقيم��ني داخ��ل اململك��ة، اإع��داد املفاهي��م التنظيمي��ة والإط��ار التنظيم��ي لتموي��ل امللكي��ة اجلماعي��ة. يذك��ر اأن الهيئ��ة تطم��ح ب��اأن تت�ساعف 
الأموال امل�س��تثمرة عرب القنوات املدارة ليتخطى حجم الأ�سول املدارة 800 مليار ريال �س��عودي، �س��واء يف ال�سناديق اأو املحافظ اأو غريها 
م��ن الأدوات املالي��ة املبتك��رة التي م��ن بينها �سناديق امللكية اخلا�سة، وراأ���ض املال اجل��ريء، والتقنية املالية)فنت��ك(، لينتج عن ذلك قطاع 

م��ايل فع��ال وقادر على خلق املزيد م��ن الوظائف يف القطاع.

واأعلن��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ع��ن ب��دء ا�س��تقبال طلب��ات املتقدم��ني للح�س��ول عل��ى ت�سريح جترب��ة التقني��ة املالي��ة للدفعة اخلام�س��ة، وياأتي 
ذل��ك ا�س��تكماًل ل�سل�س��ة جناح��ات خمت��رب التقني��ة املالية يف دفعاته الأربعة ال�س��ابقة، وا�س��تمراًرا حلر�ض الهيئ��ة على تنظيم وتطوير ال�س��وق 
املالي��ة ال�س��عودية وجعله��ا بيئ��ة جاذب��ة للم�س��تثمرين املحلي��ني والإقليمي��ني من خالل دع��م �سناع��ة التقنية املالي��ة وتطوير منتج��ات ابتكارية 
يف ال�س��وق. وتتطل��ع الهيئ��ة ل�س��تقبال طلب��ات احل�س��ول عل��ى ت�سري��ح جترب��ة التقني��ة املالي��ة للدفع��ة اخلام�س��ة من كاف��ة املهتم��ني بالتقنية 
املالي��ة ورواد الأعم��ال حت��ى تاري��خ 15 دي�س��مرب 2021، عل��ى اأن ت�س��تويف منتجاته��م املتطلب��ات الالزم��ة والتي اأبرزه��ا اأن تكون من اأن�س��طة 
الأوراق املالي��ة الت��ي تنظمه��ا الهيئ��ة واأن تك��ون يف مرحل��ة متقدم��ة م��ن التطوي��ر ت�س��مح باختب��اره اأو جتربت��ه، بالإ�سافة اإىل ذل��ك اأن حتقق 
النم��و والكف��اءة يف ال�س��وق املالي��ة باململك��ة. كما تو�س��ح الهيئة باأنها تقوم با�س��تقبال طلبات املتقدمني خالل ال�س��نة ويتم تقييم ودرا�س��ة تلك 
الطلب��ات ال��واردة خ��الل دفع��ات. ويعد خمت��رب التقنية املالية بيئ��ة جتريبية ت�س��ريعية تتي��ح ملقدمي منتج��ات وخدمات التقني��ة املالية جتربة 
من��اذج اأعماله��ا املبتك��رة �سم��ن معايري وف��رتة زمني��ة ومتطلبات تنظيمية حم��ددة وباإ�س��راف الهيئة. وي�س��تقبل املختب����ر متقدمني من داخل 
وخ��ارج اململك��ة لتجرب��ة منتج��ات وخدم��ات مالي��ة ذات عالق��ة بن�س��اط الأوراق املالي��ة بنم��اذج اأعم��ال مبتك��رة وجاه��زة لالختب��ار يف بيئة 
جتريبي��ة. ويف ه��ذا ال�س��دد دعم��ت الهيئ��ة التقنية املالي��ة من خالل خلق بيئ��ة ت�س��ريعية وتنظيمية ملنتج��ات التقنية املالية يف ال�س��وق املالية، 
وعمل��ت عل��ى التطوي��ر امل�س��تمر ل�س��تقطاب من��اذج الأعم��ال املبتك��رة والتقنيات النا�س��ئة الت��ي تفتح اآف��اق جديدة لت�س��هيل التموي��ل وحتفيز 
ال�س��تثمار �س��عيًا منه��ا لبن��اء كيان��ات اقت�سادي��ة تع��زز م��ن العمق والتن��وع للقط��اع املايل وتتما�س��ى م��ع م�س��تهدفات برنامج تطوي��ر القطاع 
امل��ايل اإح��دى الربام��ج الرئي�س��ة لروؤي��ة اململك��ة 2030. اجلدي��ر بالذك��ر اأن الهيئة قامت باإط��الق خمت��رب التقنية املالية يف دي�س��مرب 2018، 
وا�س��تقبل املخت��رب الدفع��ة الأوىل م��ن طلبات احل�س��ول على ت�سريح جتربة التقنية املالية يف �س��هر فرباير من عام 2018، وا�س��تمرت الهيئة 
يف جهوده��ا با�س��تقبال طلب��ات اأخ��رى عل��ى دفع��ات متفرقة، واأ�سدر جمل���ض هيئة ال�س��وق املالي��ة موافقته عل��ى اإ�سدار 17 ت�سريح��ًا لتجربة 
التقني��ة املالي��ة وتقدمي خم�س��ة منتج��ات خمتلفة، وذلك يف جمالت خدمات متويل امللكية اجلماعية وخدمات امل�ست�س��ار الآيل وخدمات طرح 
اأدوات الدي��ن وال�س��تثمار فيه��ا والت�سريح على ا�س��تخدام تقنية ال�س��جالت املوزعة )DLT( لرتتيب اإ�سدار الأوراق املالي��ة وحفظها ومن�سة 
الت��داول الجتماع��ي. كم��ا اعتم��دت خالل الن�سف الثاين من ع��ام 2021 التعديالت على تعليم��ات ت�سريح جتربة التقني��ة املالية، وت�سمنت 
اأب��رز تل��ك التعدي��الت اإ�ساف��ة تعريفات لتو�سيح طبيع��ة خمترب التقني��ة املالية، وكذلك اإ�سافة تعليمات ممار�س��ة الأعمال يف خمت��رب التقنية 

املالية.

اأم��ا يف فل�س��طني، فق��د اأطلق��ت هيئة �س��وق راأ���ض امل��ال الفل�س��طينية من�س��ة " ابتك��ر" الرقابية للري��ادة يف القطاع املايل غ��ري امل�سريف خالل 
ور�س��ة عمل حول التكنولوجيا املالية يف فل�س��طني ما بني الفر�ض والتحديات، برعاية وم�س��اركة دولة رئي���ض الوزراء الفل�س��طيني. واأ�س��تعر�ض 
املتحدث��ون اهمي��ة التكنولوجي��ا املالي��ة وال��دور الرئي�س��ي ال��ذي تلعبه هيئة �س��وق راأ���ض املال يف توف��ري البيئ��ة ال�سديقة واملمكن��ة لالبتكارات 
امل�س��تندة اىل التكنولوجي��ا املالي��ة يف القط��اع امل��ايل غ��ري امل�س��ريف. اإ�ساف��ة اىل ال��دور املح��وري ل�س��تخدام التكنولوجي��ا املالي��ة يف تعزي��ز 
ال�س��مول امل��ايل يف فل�س��طني م��ن خ��الل توف��ري و�س��ائل وادوات متويلي��ة جدي��دة ومبتك��رة للمن�س��اآت ال�سغرية واملتو�س��طة وريادي��ي العمال، 
م��ن خ��الل تعزي��ز الو�س��ول وال�س��تخدام للخدم��ات واملنتج��ات املالي��ة التي تقدمها قطاعات �س��وق راأ���ض املال يف فل�س��طني. م��ن جهة اخرى 
اأك��د املتحدث��ون عل��ى اهمي��ة اإطالق ه��ذه املن�سة من قبل هيئة �س��وق راأ���ض املال وكونها من اوائ��ل املن�س��ات الرقابية التي تطل��ق يف املنطقة 
العربي��ة يف القط��اع املايل غري امل�سريف. وتطرقت اجلل�س��ة اىل التحدي��ات واملتطلبات الواجب توافرها لتمكني ا�س��تخدام التكنولوجيا املالية 
وم��ن �سمنه��ا �س��رورة تواف��ر اإطار ت�س��ريعي مالئم ونية حتتي��ة تكنولوجية م�س��اعدة مع اهمي��ة التوازن يف طرح البت��كارات املالية وان تكون 
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من�سبط��ة مب��ا يحق��ق احتياج��ات الفئ��ات امل�س��تهدفة حتدي��دا امل�س��اريع ال�سغ��رية واملتو�س��طة وريادي��ي العمال، وحماي��ة حقوق امل�س��تهلكني 
واملحافظ��ة عل��ى نزاه��ة القطاع املايل وا�س��تقراره. وخل�ست جل�س��ة النقا���ض اإىل جمموعة من التو�سي��ات متثلت باأهمية اتب��اع مناهج رقابية 
تتالئ��م م��ع متطلب��ات وديناميكي��ة احلل��ول والتطبيقات والفكار امل�س��تندة اىل التكنولوجيا املالي��ة، اإ�سافة اىل �سرورة تعزي��ز النظام البيئي 
املمك��ن لإ�س��تخدام التكنولوجي��ا املالي��ة حتديدا م��ن حيث الط��ر التنظيمية والت�س��ريعية والربط البيني ما بني ال�س��ركاء الرئي�س��يني. اإ�سافة 
اىل �س��رورة الرتكي��ز عل��ى حماي��ة حقوق امل�س��تهلكني وام��ن املعلوم��ات ال�س��خ�سية للم�س��تخدمني، وان توج��ه احللول والف��كار اجلديدة نحو 

تعزي��ز ال�س��مول املايل وتو�س��يع نطاق القطاع املايل الر�س��مي والتو�س��ع الفق��ي للخدمات واملنتجات املالية غ��ري امل�سرفية. 

كم��ا منح��ت هيئ��ة �س��وق راأ���ض املال ر�س��الة ع��دم ممانع��ة لتطبيق "م�س��لك" املقدم م��ن قب��ل �س��ركة نافياتك���ض لتكنولوجي��ا املعلومات، وذلك 
كاأول ابت��كار يف تكنولوجي��ا التاأم��ني، وياأت��ي ذل��ك انعكا�س��ًا وتتويج��ًا جله��ود الهيئ��ة يف تعزي��ز ا�س��تخدام التكنولوجي��ا املالية واإط��الق من�سة 
ابتك��ر الرقابي��ة لتعزي��ز البت��كار يف التكنولوجيا املالية. ويهدف تطبيق م�س��لك اىل تتبع و�سبط �س��لوك قيادة ال�س��ائقني ا�س��تنادًا اىل الذكاء 
ال�سناع��ي، وم��ن ث��م يعم��ل عل��ى تطوير نظ��ام تقييمي ل�س��لوك ال�س��ائقني يف القيادة، حيث يخ��دم التطبيق �س��ركات التاأم��ني يف تطبيق دقيق 
للمخاط��ر املرتبط��ة ب�س��لوك ال�س��ائقني املوؤم��ن عليه��م، مبا ميكنها م��ن تقيي��م واإدارة املخاط��ر التاأمينية املرتبط��ة باملوؤمن عليه��م، وباملقابل 

اإمكاني��ة توف��ري اأنظمة ت�س��جيعية لل�س��ائق املن�سبط يف القيادة.

ويف قط��ر، اأعلن��ت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة ع��ن اإط��الق جمموع��ة خدم��ات اإلكرتونية جدي��دة عل��ى بوابته��ا الإلكرتوني��ة وتطبيق اجلوال 
اخلا���ض به��ا )QFMA( عل��ى متج��ر اأب��ل �س��تور "Apple Store" ومتج��ر جوج��ل ب��الي "Google Play". وقال��ت الهيئ��ة اإن هن��اك ث��الث 
خدم��ات اإلكرتوني��ة جدي��دة اأ�سبح��ت متاح��ة الآن عل��ى موقعه��ا الإلك��رتوين وتطبي��ق اجل��وال، لت�س��اف اإىل جمموع��ة وا�س��عة م��ن اخلدمات 
الإلكرتوني��ة تتن��اول معظ��م الأن�س��طة والتعامالت الت��ي تتيحها الهيئ��ة لكافة اجلهات اخلا�سع��ة لرقابتها. وت�س��مل اخلدمات اجلديدة، "طلب 
تر�س��يح قائم��ة اأع�س��اء جمل���ض اإدارة"، �سم��ن خدمات اإدارة احلوكم��ة والإف�ساح، و"طل��ب تظلم"، �سم��ن خدمات جلن��ة التظلمات، و"طلب 
اإعفاء امل�س��تثمرين من �س��رط الدفع امل�س��بق"، �سمن خدمات اإدارة التفتي���ض والرقابة. وياأتي اإطالق هذه اخلدمات، يف اإطار اهتمام الهيئة 
املتوا�س��ل بتطوي��ر خدماته��ا الإلكرتوني��ة، واإتاح��ة خدم��ات جدي��دة يف ه��ذا املج��ال، تن�س��جم م��ع تطلعاته��ا وتلب��ي يف ذات الوق��ت طموحات 
امل�س��تثمرين واملتعاملني يف �س��وق راأ���ض املال بالدولة، وت�س��اهم يف ت�س��ريع وت�س��هيل اإجن��از معامالت كافة اجله��ات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة. 
وباإتاح��ة اخلدم��ات الث��الث اجلدي��دة، يرتف��ع اإجمايل عدد اخلدم��ات الإلكرتوني��ة التي توفره��ا الهيئة عل��ى موقعها الإلك��رتوين ومن خالل 
تطبيقه��ا عل��ى الهات��ف اجلوال، اإىل 13 خدم��ة اإلكرتونية تغطي معظم الأن�س��طة واملجالت التي تهم اجلهات والأ�س��خا�ض اخلا�سعني لرقابة 
الهيئ��ة. ي�س��ار اإىل اأن اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لهيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة 2017 – 2022 ترك��ز يف اأحد اأهدافه��ا على زي��ادة العتماد على 
اأدوات التكنولوجي��ا احلديث��ة ورف��ع مع��دلت اأم��ن املعلوم��ات، ف�سال عن تطوير وحت�س��ني اخلدم��ات واملنتجات املالي��ة املقدمة للم�س��تثمرين، 

وه��و ما �سي�س��اهم فيه تعزيز وزيادة اخلدم��ات الإلكرتونية املتاح��ة للمتعاملني.

اأم��ا يف الكوي��ت، ويف اإطار �س��عي هيئة اأ�س��واق امل��ال لرفع كفاءة اإجراءات العم��ل املتوا�سل لتطبيق اأف�سل املمار�س��ات وال�س��تفادة من التطور 
التكنولوج��ي يف حتقي��ق اأهدافه��ا الت��ي اأن�س��ئت م��ن اأجله��ا، وتقلي�ض الدورة امل�س��تندية وحت�س��ني جتربة امل�س��تفيدين مع هيئة اأ�س��واق املال مت 
ميكن��ة خم���ض من��اذج اإلكرتوني��ة عل��ى موقع الهيئة الر�س��مي من �سمن م�س��روع تطوير وميكن��ة اخلدمات اخلارجية، متثلت ه��ذه النماذج من 
خدمات تلقي البالغات و ال�س��كاوى والتظلمات واأدلتها الإر�س��ادية وفقا لأحكام القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال 
وتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالي��ة ولئحت��ه التنفيذي��ة. اأن ت�سمي��م النماذج الإلكرتونية قد مت با�س��تخدام اأح��دث التقني��ات. واأن النماذج تتيح 
مل�س��تخدميها اإمكاني��ة تق��دمي الطلبات �س��الفة الذكر اخلا�سة بهيئة اأ�س��واق املال الكرتونيًا عن طريق �س��بكة النرتنت، وكذلك اإرفاق الوثائق 
وامل�س��تندات املطلوب��ة ودف��ع الر�س��وم عن طريق الدف��ع الإلكرتوين دون احلاج��ة ملراجعة الهيئة �س��خ�سيًا. ي�س��مل نطاق م�س��تخدمي النماذج 

الإلكرتوني��ة كاف��ة اجلهات امل�س��مولة برقابته��ا اإ�سافة ً اإىل جهات اأخرى. 

كم��ا اأعلن��ت الهيئ��ة عن اإطالق التحدي��ث اجلديد لتطبيق الهواتف الذكية، والذي اطلقت الن�س��خة الأوىل منه ع��ام 2015، ليمر بعدها بعدة 
مراح��ل تطويري��ة و�سوًل للن�س��خة احلالي��ة املحدثة . وتتميز الن�س��خة املحدثة بخ�سائ�ض وا�سافات جديدة ت�س��مل حتدي��ث لت�سميم التطبيق 
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واملن�س��ة للرب��ط مبا�س��رة م��ع موقع الهيئة اجلديد والذي يتي��ح اإمكانية اجراء التحديثات ب�س��رعة ومرونة اأكرب وتغيري لغ��ة التطبيق من غري 
اغ��الق التطبي��ق م��ع تطوير امل�س��احة العالنية الرئي�س��ية. كما جتدر الإ�س��ارة باأن تطبي��ق الهيئة ي�س��مل الكثري من المتي��ازات واخل�سائ�ض 
ب�س��كل ع��ام، ومنه��ا الط��الع عل��ى الق��رارات والعالن��ات وغريه��ا م��ن البيانات.  الط��الع عل��ى القوائ��م اخلا�س��ة بال�س��ركات وال�سناديق 
وغريه��ا م��ن القوائ��م.  الطالع عل��ى البيانات اخلا�س��ة بالركنني التوع��وي والإعالمي. ا�س��تالم التنبيه��ات واإ�سافة املالحظات ال�س��خ�سية 
عل��ى حمت��وى التطبي��ق واإمكاني��ة حفظ اأي حمت��وى يف �سفحة امللف ال�س��خ�سي للم�س��تخدم للرجوع له��ا لحقا. خا�سية البح��ث املتقدم. ومن 
خ��الل ه��ذا التحديث ت�س��عى الهيئة اىل حت�س��ني اأداء التطبيق وتعزيز جتربة امل�س��تخدم، علمًا بان التحديث يتوف��ر حاليا على اأجهزة الآيفون 

و�س��يتوفر قريب��ًا على اأجهزة الأندرويد.

كم��ا اأطلق��ت الهيئ��ة ع��دة مبادرات ا�س��رتاتيجية يف اإطار ذلك كانت اأحدها مب��ادرة برنامج التحول الرقمي لهيئة اأ�س��واق املال، والتي جاءت 
من�س��جمة م��ع روؤي��ة الدولة واأهداف خط��ة التنمية وبرنام��ج عمل احلكومة، وتلبي��ة ملتطلبات الواق��ع املعا�سر لتع��دد التقنيات ووترية تطورها 
املت�س��ارعة واأث��ر ذل��ك عل��ى اأداء املوؤ�س�س��ات وبيئ��ة الأعم��ال. وميث��ل الربنام��ج توجه��ًا ا�س��رتاتيجيا ورقمي��ًا مهمًا لهيئة اأ�س��واق امل��ال وكذلك 
نح��و حتقي��ق التوجه��ات ال�س��رتاتيجية التنموي��ة للدول��ة والتي ت�س��عى اىل حتقيقها حتى ع��ام 2035 كجزء من روؤية الكوي��ت " كويت جديدة" 
وبالتحدي��د روؤي��ة "حتق��ق التنمي��ة الب�س��رية والتنمي��ة املتوازنة، وتوف��ر بنية اأ�سا�س��ية مالئمة"، كما ي�س��اهم اأي�س��ًا يف مرتكزات خط��ة التنمية 
الوطني��ة وحتدي��دًا �سم��ن الركائ��ز "اإدارة حكومي��ة فعالة واقت�ساد متنوع وم�س��تدام وراأ���ض مال ب�س��ري ابداعي".  وقد ب��داأت لبنة الربنامج 
يف دي�س��مرب 2019 حي��ث مت اإط��الق برنام��ج التح��ول الرقم��ي لهيئ��ة اأ�س��واق املال يف ذل��ك احلني عن طري��ق ت�س��كيل جلنة عليا حتت م�س��مى 
اللجن��ة التوجيهي��ة لربنام��ج التحول الرقمي لهيئة اأ�س��واق املال وحتدي��د مهامه��ا واخت�سا�ساتها، والتي جاءت اأوىل تو�سياتها بت�س��كيل فريق 
خا���ض م��ن ك��وادر الهيئ��ة معن��ي باإعداد ا�س��رتاتيجية التح��ول الرقمي لهيئة اأ�س��واق امل��ال، بحيث تك��ون ال�س��رتاتيجية هي املرجع الرئي�س��ي 
لإط��الق مب��ادرات الربنام��ج وقيا���ض حتقيقه��ا لأهدافه��ا. وقد ق��ام الفريق باإع��داد درا�س��ة تف�سيلي��ة ملتطلبات اإع��داد ا�س��رتاتيجية التحول 
الرقم��ي �س��املة التو�سي��ات، وق��د ت�سمن��ت الدرا�س��ة تقيي��م الهيئ��ة م��ن جان��ب اجلاهزي��ة الرقمي��ة بالإ�سافة اىل اج��راء مقارن��ات معيارية 
م��ع ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات املثيل��ة �سم��ن جمموع��ة خمتارة من ال��دول بغر�ض الطالع عل��ى املمار�س��ات املطبقة والدرو���ض امل�س��تفادة من تلك 
التج��ارب، كذل��ك �س��ملت الدرا�س��ة حتلي��اًل جلوان��ب الق��وة وال�سعف وتقييم��ًا للبيئ��ة الداخلي��ة التقنية والب�س��رية، ومن ثم حتدي��دًا للفجوات 
ماب��ني الو�س��ع القائ��م والطموح��ات، و�سوًل اإىل التو�سي��ات النهائي��ة للخطوات الت�سحيحي��ة الالزمة لتحقي��ق التحول الرقم��ي للهيئة، والتي 
 Balanced Scorecard   عل��ى �س��وء خمرجاته��ا بداأ الفريق بالعمل على اإعداد ا�س��رتاتيجية التحول الرقمي باتباع منهجية الأداء املتوازن
للتخطي��ط ال�س��رتاتيجي. و ق��د �سمت هذه الركائز 12 هدف موؤ�س�س��ي و12 موؤ�س��ر قيا���ض ا�س��رتاتيجي، يت��م حتقيقهم من خالل 14 مبادرة 
رئي�س��ية. وتتدرج هذه الأهداف واملوؤ�س��رات من امل�س��توى املوؤ�س�س��ي اإىل امل�س��توى التنظيمي ب� 28 هدفًا فرعيًا و34 موؤ�س��رًا للقيا���ض وما يزيد 
ع��ن 40 مب��ادرة فرعي��ة، وق��د مت تقدير امل��دد الزمنية لإجناز املبادرات وتراتبيته��ا �سمن خارطة طريق متتد اإىل �س��نة 2025، والتي يتحقق 
م��ع اإكتماله��ا انتق��ال من��وذج عم��ل الهيئة اإىل منوذج يعتم��د على التقني��ات الرقمية بالكام��ل، بدءًا من تقني��ات امليكنة وال��ذكاء ال�سطناعي 
والبيان��ات الكب��رية واحلو�س��بة ال�س��حابية. وتتطل��ع الهيئ��ة من خ��الل اإدارة التحول الرقمي ع��رب ا�س��رتاتيجية خا�سة اإىل حتقيق ال�س��تغالل 
املدرو���ض واملوج��ه لال�س��تثمار يف ه��ذه التقني��ات مب��ا يدعم دورها الرئي�س��ي املن�سو���ض عليه يف قانون اإن�س��ائها، ومب��ا ي�سمن م�س��اهمتها يف 
حتقي��ق روؤي��ة الدول��ة 2035، وحت�س��ني املوؤ�س��رات العاملي��ة للدولة يف ه��ذا النطاق. وختامًا، فاإن هيئة اأ�س��واق املال ت��ود التاأكيد عل��ى حر�سها 
املتوا�سل لتبنيها اأف�سل املمار�س��ات يف �س��تى املجالت واإنفاذ روؤيتها املتوافقة مع التوجهات احلكومية ب�س��اأن رفع كفاءة الأعمال مبا ي�س��اعد 
عل��ى حت�س��ني بيئ��ة الأعم��ال املحلي��ة ب�سورة عامة وامل�س��اهمة يف حتقي��ق التوجهات ال�س��رتاتيجية التنموي��ة للدولة كجزء م��ن روؤية الكويت " 

جديدة. كويت 

ويف م�س��ر، ويف �س��وء ا�سطالع هيئة الرقابة املالية مل�س��وؤولياتها يف احلفاظ على �س��المة وا�س��تقرار الأ�س��واق املالية غ��ري امل�سرفية، فقد مت 
اإط��الق م�س��ابقة لبت��كار حل��ول تكنولوجي��ة للتغلب على الآثار ال�س��لبية جلائحة فريو���ض COVID�19  امل�س��تجد على القطاع امل��ايل، وينظمها 
خمت��رب DFS lab � اأح��د م�س��تثمري التجارة الرقمية- واحلا�سن لل�س��ركات النا�س��ئة يف القت�ساد الرقمي يف اإفريقي��ا، وبالتعاون مع البنك 
املركزى امل�سرى ، ويهدف ذلك ال�س��باق اإىل دعوة مربجمي الكمبيوتر لتطوير برجميات اأو ا�س��تحداثها  – خالل �س��هر مار���ض 2021 – مبا 
ي�س��ل بن��ا لكت�س��اف وتطوي��ر حلول تكنولوجيا مالية- واملعروفة FinTech - والت��ي ينتظر منها تقدمي حلول غري تقليدية ومبا�س��رة لتحديات 
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 FSD  اجلائح��ة عل��ى القط��اع امل��اىل غري امل�سرفى ف��ى م�سر، و يتم منح التمويل للم�س��ابقة بال�س��راكة مع حكومة اململكة املتحدة و موؤ�س�س��ة
Africa .وتو�س��ح هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة اأن املُبادرة برعاية تلك امل�س��ابقة قد جاء بهدف دع��وة وحث جمموعات متعددة من ال�س��ركات ملن�سة 

DFS LAB لو�س��ع ت�س��ورات ته��م العدي��د م��ن اجله��ات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة يف م�س��ر الباحثة ع��ن حل��ول للتغلب عل��ى اإ�س��كالية التباعد 

الجتماعي وتي�س��ري منح وتقدمي التمويل يف ظل جائحة فريو���ض كورونا امل�س��تجد COVID�19، حيث تعر�ض من�سة DFS LAB العديد من 
البت��كارات الت��ي ميك��ن توظيفها وتو�س��يع نطاق تطبيقها لدع��م القت�ساد الوطني، ف�سال عن جذب املبتكرين الدولي��ني واملحليني يف ت�سميم 
املنتج��ات واخلدم��ات الت��ي �ست�س��اعد القط��اع امل��ايل امل�سري على التكيف مع م�س��هد م��ا بعد   COVID�19.كم��ا اأن رعايتها للم�س��ابقة ياأتي 
مت�س��قا م��ع م�س��روع " لتنظي��م وتنمي��ة ا�س��تخدام التكنولوجي��ا املالي��ة يف الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفية" ال��ذى تقدمت به، واأعلن��ت فيه عن 
روؤيتها عن قواعد و�سوابط اإن�س��اء وت�س��غيل واإدارة املن�سات الإلكرتونية لتمويل امل�س��روعات ب�س��كل مبا�س��ر اأو غري مبا�س��ر، وقواعد و�سوابط 
توظي��ف ا�س��تخدام جم��الت التكنولوجي��ا املالي��ة يف مزاول��ة الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية كما �س��بق وحتقق يف �س��جل ال�سمان��ات املنقولة 
اللكرتوني��ة كاإح��دى التطبيق��ات الناجح��ة للتكنولوجي��ا املالي��ة، والت��ى مت تطبيقها بداية من مار���ض ، حيث تركزت املناق�س��ات ع��ن من�سات 
التموي��ل اجلماع��ي Crowd Funding ودوره��ا ف��ى من��ح التمويل ب�س��كل مبا�س��ر للم�س��روع يف �س��كل اإقرا�ض او ب�س��كل غري مبا�س��ر فى �س��كل 
اإ�سدارات اأوراق مالية "اأ�س��هم – �س��ندات"، وما تقوم به التطبيقات اللكرتونية من حتديد مدى تنا�س��ب امل�س��روعات وامل�س��تثمرين املمولني 
لل�سوابط املو�سوعة �س��لًفا ب�س��كل اإلكرتوين. وقامت الهيئة بر�سد اأبرز التحديات التي تواجه القطاع املايل غري امل�سريف يف �سوء م�س��تجدات 
فريو���ض كورون��ا COVID�19 والت��ي توؤثر على قدرة مقدمي اخلدم��ات املالية غري امل�سرفية وحددته��ا يف ادارة العالقة مع العمالء، وادارة 
العالق��ة م��ع �س��ركاء العمل، وادارة موارد املوؤ�س�س��ات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإ�سافة اإىل ادارة العالقة م��ع الرقيب ومتطلبات المتثال، 
وذل��ك م��ن اأج��ل الو�س��ول للحل��ول املبتك��رة ملواجهته��ا. و�س��وف يت��اح لل�س��ركات املتقدم��ة يف امل�س��ابقة بع��د اختياره��م الفر�س��ة للتع��اون مع 
املوؤ�س�س��ات املالي��ة وال�س��ركات املالية غ��ري امل�سرفية لتق��دمي منتجاتهم اأو حلولهم لل�س��وق، كما �س��تقوم الرقابة املالية بالتن�س��يق مع املركزي 
ف��ى مهم��ة التحكي��م واختي��ار اأف�سل احللول املقدمة من قب��ل مبتكري التكنولوجيا املالية ذات التاأثري ملجابهة التحديات، وت�س��جيع ا�س��تخدام 
تل��ك احلل��ول املبتك��رة، وت�س��هيل املتطلب��ات الت�س��ريعية لتطبيقها عند احلاج��ة. وتوؤكد هيئة الرقاب��ة املالية اأنه مع جائحة فريو���ض كورونا قد 
بداأن��ا ن�س��هد جميًع��ا �س��لوك جدي��د للقطاع املاىل، حيث اأ�سبح��ت احتياجات املجتم��ع متثل اأولوية فعلي��ة لكافة امل�س��روعات التجارية، واأ�سبح 
التع��اون اأك��رث اأهمي��ة م��ن اأي وقت م�س��ى، واأ�سبح هناك اجتاًه��ا وطنًيا للحفاظ على �س��المة النا���ض والبقاء يف املنزل اأثن��اء الوباء. كما اأن 
ا مل�س��تقبل رقمي ل مفر منه،  التكنولوجي��ا املالي��ة FinTech -ك�سناعة-ل تقوم بحل امل�س��كالت غري امل�س��بوقة اليوم فح�س��ب، بل تخطط اأي�سً
وتق��ع عل��ى عات��ق جمي��ع اأ�سحاب امل�سلحة مم��ن يعملون يف بيئة توظي��ف التكنولوجيا يف القطاع املاىل توحيد اجلهود وال�س��رعة وال�س��تباقية 
لتحقي��ق ذل��ك. فم��ن املحتمل اأن يكون جلائحة انت�س��ار فريو���ض COVID�19 اآثار دائمة عل��ى القت�ساد امل�سري ل�س��نوات قادمة، حيث يرى 
كث��ريون اأن تل��ك النوعي��ة من �س��ركات توظي��ف التكنولوجيا املالية �س��تلعب دوًرا يف اإن�س��اء حل��ول ق�سرية وطويلة املدى له��ذا الواقع اجلديد. 
وم��ن املتوق��ع اأن توظ��ف مب��ادرة "�س��باق البت��كار COVD�19 " التكنولوجي��ة املالي��ة يف القط��اع املاىل ل��دى العديد م��ن البنوك واملوؤ�س�س��ات 
املالي��ة امل�سري��ة الت��ي تبح��ث ع��ن حلول لتحدياته��ا الناجمة ع��ن COVID19 لتكون قادرة عل��ى التكيف مع ن�س��ق جديد من احلي��اة تعا�سره 
جمتمعاتن��ا ويتمث��ل يف التباع��د الجتماع��ي اأو الإغ��الق الوطن��ى مل��دد طويلة. فال�س��ركات املحلي��ة والدولية-النا�س��ئة-يف جم��ال التكنولوجيا 
املالي��ة متتل��ك الق��درات عل��ى اإن�س��اء خدمات متكاملة �س��ريعة ت�س��اعد يف حل اإ�س��كالية البيان��ات احلالية املوجودة يف القط��اع غري امل�سريف. 
واجلدي��ر بالإ�س��ارة ان مبادرة "�س��باق البتكار COVD�19 " �س��يتم دعمها م��ن جانب �سندوق FSD الأفريقي والذي يلع��ب دور وكالة تنمية 
ترك��ز عل��ى ال�س��مول امل��ايل، بهدف الك�س��ف عن حل��ول التكنولوجي��ا املالية املوج��ودة بالفعل وتطويره��ا وتنقيحها والتي تعالج ب�س��كل مبا�س��ر 

اإ�س��كالية البيان��ات الناجتة ع��ن اجلائحة يف القطاع املاىل امل�س��ريف وغري امل�سرفى.

ودع��ت �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة ال�س��ركات املحلي��ة والدولي��ة اإىل التق��دم بطل��ب للم�س��اركة يف ال��دورة القادم��ة م��ن "برنام��ج رخ�س��ة 
اختب��ار البت��كار"، حيث �س��يكون الت�س��جيل متاح��ًا خالل الفرتة ما بني 1 اإىل 31 يوليو. عقب ذلك، �س��يتم دعوة ال�س��ركات املقبولة لاللتحاق 
بالربنام��ج. برنام��ج رخ�س��ة اختب��ار الإبتكار الذي مت اإطالقه عام 2017، هو برنام��ج تنظيمي مرخ�ض ميكن ال�س��ركات املقبولة من اختبار 
املنتج��ات واخلدم��ات املالي��ة ومن��اذج الأعمال اجلدي��دة يف ومن مركز دبي امل��ايل العاملي �سمن بيئ��ة تنظيمي��ة مقيدة. علمًا باأن��ه يجب على 
ال�س��ركات تقدمي �س��رح وا�سح حول منوذج العمل املزمع واملنتج اأو اخلدمة املبتكرة املقرتحة. يعك���ض برنامج رخ�سة اختبار الإبتكار التزام 
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ال�س��لطة امل�س��تمر بدع��م التكنولوجي��ا اجلدي��دة والنا�س��ئة يف مرك��ز دب��ي امل��ايل العامل��ي. ومنذ اإط��الق الربنامج يف �س��هر ماي��و عام 2017، 
تقدم��ت 105 �س��ركة لاللتح��اق بالربنام��ج ومت قب��ول 51 منه��ا. وحالي��ا، تعمل خم�س��ة �س��ركات �سمن برنام��ج رخ�سة اختب��ار البتكار ، ومت 

ا�س��تكمال الربنام��ج بنجاح من قبل ثالثة �س��ركات ، يف حني حظيت �س��بعة �س��ركات عل��ى موافقة مبدئية.

خامسًا: تعليم وتوعية المستثمر والشمول المالي
قام��ت هيئ��ات الرقاب��ة العربية خالل عام 2021 باتخاذ ع��دة اإجراءات وتنفيذ عدة برامج بهدف تعزيز توعية وتعليم امل�س��تثمر، فقد �س��هد 
ع��ام 2021 ن�س��اطًا ملحوظ��ًا م��ن قبل هيئات الرقاب��ة العربية يف هذا املجال، اأبرمت كل م��ن هيئة الأوراق املالية وال�س��لع الإماراتية وجامعة 
ال�س��ارقة مذك��رة تفاه��م وتع��اون م�س��رتك بينهم��ا.  وطبقًا ملا مت التف��اق عليه يف مذك��رة التفاهم �س��يتم التعاون املتبادل ب��ني الطرفني فيما 
يتعل��ق بالتدري��ب والتوعي��ة وتبادل املعرفة واخلربات يف جمال التمويل الإ�س��المي يف اأ�س��واق راأ���ض امل��ال و�سناعة اخلدم��ات املالية، واإعداد 
مناه��ج وبرام��ج تعليمي��ة خا�س��ة بال�س��تثمار يف املنتج��ات والأدوات املالي��ة الإ�س��المية، وتنظي��م برام��ج مهني��ة تدريبي��ة يف جم��ال التموي��ل 
الإ�س��المي يف اأ�س��واق راأ���ض امل��ال، و�سناعة اخلدم��ات املالية بهدف تطوير وحت�س��ني امل�س��تويات املهني��ة، وزيادة الوع��ي باملنتجات والأدوات 
املالي��ة املتداولة بالأ�س��واق املالية. وال�س��تفادة م��ن املعلومات والإح�سائيات، والربام��ج التدريبية واملهنية والأن�س��طة والفعاليات واملوؤمترات 

الت��ي ينظمه��ا كل م��ن الطرف��ني، وذلك من خالل ت�س��هيل م�س��اركة ممثلي كال الطرف��ني فيها، وكذلك يف جمال الدرا�س��ات والبحث العلمي.

كما اأبرمت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع عن بعد مذكرة تفاهم مع مدينة ال�س��ارقة لالإعالم )�سم���ض(، وقد اتفق الطرفان على اأن ت�سع هذه 
املذك��رة الأ�س���ض والقواع��د لإن�س��اء اإطار العمل والتعاون امل�س��رتك بينهما. واأك��دت املذكرة على اأهمية و�سرورة تبادل اخلربات والدرا�س��ات 
يف جمالت عدة بهدف توعية امل�س��تثمرين يف اأ�س��واق الأوراق املالية يف الدولة، بالإ�سافة اإىل التعاون يف الدرا�س��ات والبحوث ذات العالقة 
باأغرا���ض املذك��رة، ومب��ا يتنا�س��ب م��ع ال�سيا�س��ات املعمول به��ا لدى اأي من الطرف��ني، وتنظيم املوؤمت��رات، والجتماع��ات. وبالإ�سافة اإىل ما 
�س��بق حت��دد املذك��رة اأوج��ه التعاون بني اجلانب��ني فيما يخ�ض ن�س��ر الوعي ال�س��تثماري وتعزيزه با�س��تخدام القنوات املتاح��ة لدى اجلانبني، 
والرتوي��ج لأن�س��طة التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلا�سة بالهيئة، والتع��اون يف تنظيم املوؤمترات والجتماعات والندوات وور���ض العمل ذات العالقة 

باخت�سا���ض الطرفني.

يف اإط��ار ا�س��رتاتيجيتها الرامي��ة لتطوي��ر ق��درات الق��وى الب�س��رية لديه��ا وحتقي��ق �س��روط اجل��ودة لتلبي��ة متطلب��ات املتعامل��ني واملراجع��ني 
ح�سل��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع عل��ى �س��هادة م��ن موؤ�س�س��ة "لوي��دز ريجي�س��رت" بتطبي��ق املوا�سف��ة الإر�س��ادية ذات العالق��ة واملتعلق��ة 
باأي��زو 10015:2019، وذل��ك بع��د اأن قام��ت املوؤ�س�س��ة بعملي��ات املراجع��ة والتقيي��م عل��ى برامج واأن�س��طة التدري��ب بالهيئة ومرك��ز التدريب 
والختب��ارات املهني��ة التاب��ع للهيئ��ة. ويرك��ز نط��اق العم��ل ال��ذي تغطي��ه ال�س��هادة على حتدي��د الحتياج��ات التدريبي��ة ملوظف��ي هيئة الأوراق 
املالي��ة وال�س��لع وو�س��ع اخلط��ط التدريبي��ة وتنفيذها وتقي��م نتائجها لتطوير وحت�س��ني كفاءة املوظفني. وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن احل�سول على 
املوا�سف��ة يعك���ض جه��ود الهيئ��ة يف اإك�س��اب العاملني بها مله��ارات متنوعة مبا يعني تطوير قدرات القوى الب�س��رية وفق اأعل��ى املعايري الدولية، 
كم��ا ير�س��خ مب��ادرات الهيئ��ة فيما يخ�ض ح�س��ن ا�س��تخدام امل��وارد )املادي��ة والب�س��رية والفنية والتقني��ة( واإعط��اء اجله��ة التنظيمية املزيد 
م��ن املي��زات التناف�س��ية ب��ني نظرياته��ا حملي��ًا واإقليميًا ودوليًا، ورفع م�س��تويات ر�سا املراجع��ني والعمالء وحتقي��ق املزيد من ثق��ة للمتعاملني 
وامل�س��تثمرين. ويف اإط��ار جه��ود هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع الرامي��ة اإىل تعزي��ز الوع��ي ال�س��تثماري ملختلف فئ��ات املجتمع، مبا فيه��ا طلبة 
اجلامع��ات بالدول��ة باعتباره��م م�س��تثمري امل�س��تقبل، نظم��ت الهيئ��ة ن��دوة توعوي��ة -افرتا�سي��ة- لطلب��ة جامعة العل��وم والتقني��ة بالفجرية، 
بعن��وان "تاأث��ري جائح��ة كوفي��د � 19 عل��ى توقع��ات الأعم��ال والقت�س��اد يف دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي". و�س��لطت الن��دوة ال�سوء ب�س��كل 
رئي�س��ي عل��ى التغ��ريات الت��ي اأحدثتها اجلائحة على القت�ساد بدول جمل���ض التعاون اخلليجي، من حيث تاأثريها املبا�س��ر على كل من اأ�س��عار 
النف��ط، وقطاع��ات ال�س��فر وال�س��ياحة وال�سياف��ة والبي��ع بالتجزئ��ة، كم��ا تناول��ت الإجراءات الت��ي اتخذته��ا اإدارات ال�س��ركات للتخفيف من 

خماطر التاأثري على قطاع ال�س��ركات ال�سغرية واملتو�س��طة و�س��وق العمل. 

كم��ا توا�س��ل اجله��ات التنظيمي��ة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة- بالتعاون م��ع الأمانة العامة لدول املجل���ض- 
جهوده��ا لتعزي��ز الوعي ال�س��تثماري للمتعاملني واملهتمني يف الأ�س��واق املالية بالدول الأع�ساء، وذلك من خالل احلملة الرابع��ة التي تطلقها 
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هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع )دول��ة الإمارات العربية املتحدة( على مدى �س��هر اأبري��ل. حتمل احلملة �س��عار "حوكمة فعالة.. اأ�سا���ٌض للتنمية 
امل�س��تدامة"، وته��دف اإىل تقدمي الإر�س��ادات واللوائ��ح والأنظمة اخلا�سة باحلوكمة لأع�ساء جمال���ض اإدارات ال�س��ركات املدرجة وامل�س��وؤولني 
به��ا، وجتن��ب املخاط��ر املتعلق��ة ب��اأداء ال�س��ركة واإداراته��ا، وتر�س��يخ روؤي��ة اأن احلوكم��ة الر�س��يدة لل�س��ركة تق��ود لتحقيق اأداء ناج��ح واإجناز 
جي��د لل�س��ركة، واإدارة واعي��ة للمخاط��ر، ف�س��اًل ع��ن و�سع ا�س��رتاتيجية ذكية لأعمال ال�س��ركة. وتتوج��ه احلملة حتديدًا اإىل ع��دد من الفئات 
ت�سم اأع�ساء جمال���ض اإدارات ال�س��ركات املدرجة، وكبار امل�س��وؤولني بال�س��ركات امل�س��اهمة العامة، وم�س��وؤويل احلوكمة وعالقات امل�س��تثمرين 
بال�س��ركات املدرج��ة، وامل�س��اهمني وامل�س��تثمرين املرتقب��ني، وجمهور املهتمني ب�س��كل عامة مث��ل الباحثني والإعالميني. وت�س��تعني احلملة بعدد 
م��ن الو�س��ائل ت�س��مل �س��بكات التوا�سل الجتماع��ي، والف�سائي��ات وال�سحف، واملواقع الإلكرتوني��ة، والندوات الرقمي��ة )ويبينار(، كما تقدم 
امل�سام��ني م��ن خ��الل جمموعة م��ن الفن��ون الإعالمية مث��ل: الر�س��وم املعلوماتية infographics، والر�س��وم املتحرك��ة animation، وبرامج 
ومقاب��الت بالف�سائي��ات، والإ�س��دارات الرقمي��ة )مطوي��ات وكتيب��ات(، وامل�س��ابقة املعلوماتي��ة، ومق��الت التوعي��ة بال�سحف، والر�س��ائل اأو 
فق��رات التوعي��ة بال�سح��ف. وت�س��عى الهيئ��ة من خالل اأن�س��طة ه��ذه احلملة اإىل دع��م تطبيق �سواب��ط احلوكم��ة املوؤ�س�س��ية، وتعزيز معدلت 
تطبي��ق اأع�س��اء جمل���ض الإدارة وم�س��وؤويل ال�س��ركات ملفاهي��م الن�سب��اط املوؤ�س�س��ي والإدارة الر�س��يدة، ورفع م�س��تويات الثقة لدى امل�س��تثمر 
بخ�سو�ض ال�س��ركات و�س��وق راأ���ض امل��ال عمومًا. تندرج احلملة يف اإط��ار برنامج التوعية ال�س��تثمارية اخلليجي "ُمِلم"، وهو برنامج م�س��رتك 
ب��ني اجله��ات املنظم��ة لالأ�س��واق املالي��ة يف دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، وال��ذي ب��داأ تنفي��ذه يف مطل��ع �س��هر نوفمرب 2020، 
وي�س��تهدف املتعامل��ني يف الأ�س��واق املالي��ة واملهتم��ني بها م��ن خمتلف القطاع��ات. ومبوجب هذا الربنام��ج، ترعى اجلهات املنظمة لالأ�س��واق 
املالي��ة يف كل دول��ة م��ن دول جمل���ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية مدة معينة من الربنامج، من خالل ن�س��ر ر�س��ائل توعوية متنوع��ة تت�سمن 
البيان��ات ال�سحفي��ة والر�س��ائل التي تن�س��ر على املواقع الإلكرتونية وح�س��ابات التوا�سل الجتماعي للجهات امل�س��اركة، بالإ�سافة اإىل و�س��ائل 
الإع��الم املختلف��ة. وت��ويل اجله��ات املنظم��ة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون ل��دول اخللي��ج العربية اأهمي��ة كبرية للتوعية يف الأ�س��واق 
املالي��ة لتنمي��ة م�س��توى امله��ارة واملعرف��ة لدى امل�س��تثمرين وحمايته��م ومتكينهم من اتخاذ القرار ال�س��تثماري ال�س��ليم يف التوقيت املنا�س��ب، 
بغر���ض ت�س��جيع ال�س��تثمار وتنميت��ه يف �س��وق مالي��ة اآمن��ة وجاذب��ة لال�س��تثمار مب��ا يدع��م منو وتن��وع القت�س��اد الوطني. وقد ب��داأت اجلهات 
املنظم��ة لالأ�س��واق املالي��ة ب��دول جمل���ض التعاون ل��دول اخللي��ج العربية يف تنفي��ذ اأوىل حمالتها خالل �س��هري نوفمرب ودي�س��مرب 2020 حتت 
عنوان "اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار" التي نظمتها هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية، ثم حملة "فكر قبل اأن ت�س��تثمر"، والتي نفذتها هيئة اأ�س��واق املال 
بدول��ة الكوي��ت خالل �س��هر يناير 2021، وتبع ذلك حملة "احم ا�س��تثماراتك مبعرف��ة حقوقك والتزاماتك" التي نظمتها هيئة قطر لالأ�س��واق 
املالي��ة خ��الل �س��هري فرباي��ر ومار���ض. وته��دف الأمانة العامة ملجل���ض التع��اون اخلليج��ي من خالل برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليجي 
"ُمِل��م"، اإىل رف��ع م�س��توى الوع��ي ل��دى امل�س��تثمرين يف دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة، ون�س��ر املعرفة باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار يف 

اأ�س��واق امل��ال وط��رق جتن��ب الحتي��ال واملخاط��ر، والتاأكي��د عل��ى �س��رورة انته��اج ا�س��رتاتيجيات ت�س��اعد يف تقليل تل��ك املخاط��ر، والتعريف 
بالأنظم��ة والت�س��ريعات الت��ي حتك��م التعامالت يف الأ�س��واق املالية، مبا يعمل عل��ى زيادة معايري الكفاءة وال�س��المة فيها.

وعق��دت هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع ويبين��ار ح��ول "اجتاهات حديث��ة يف حوكمة ال�س��ركات امل�س��اهمة العام��ة"، بالتعاون مع الأمان��ة العامة 
ملجل���ض التع��اون اخلليج��ي يف اإط��ار برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليجي��ة امل�س��رتك، عل��ى اأهمية احلوكم��ة ودْورها يف دعم اأ�س���ض التطور 
والنم��و القت�س��ادي وخل��ق بيئة اقت�سادية ن�س��طة، ودورها يف اإعالء مبداأ الإدارة الر�س��يدة وجناِح امل�س��اريع القت�سادية، من خالل ت�س��جيع 
وزي��ادة ثق��ة املتعامل��ني يف الأ�س��واق وجذب املزيد من ال�س��تثمارات الأجنبية. واأكدت احللقة النقا�س��ية اإىل اأن اجلهات التنظيمية والأ�س��واق 
املالي��ة ب��دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي كانت �س��باقة ب��ني نظرياته��ا عامليًا يف تبن��ي �سوابط احلوكم��ة، بالأخ��ذ يف العتبار الأهمي��ة البالغة 
له��ا، لي���ض فق��ط باعتباره��ا خط دفاع اأول لل�س��ركات امل�س��اهمة العامة �سد اأية اأزمات ق��د تواجهها، من خالل اإيجاد نظ��ام رقابة داخلية يف 
ال�س��ركات املدرجة يف اأ�س��واق الأوراق املالية، والو�سول باإدارة ال�س��ركة اإىل حتقيق مبادئ الإدارة الر�س��يدة، ولكن اأي�سًا بالن�س��بة لالأ�س��واق 
املالي��ة عام��ة، بالنظ��ر اإىل اأن احلوكم��ة ت�س��هم يف تهيئة مناخ جيد لالأعمال. كما مت ا�س��تعرا�ض اأبرز اجله��ود والإجراءات التي اتخذتها دول 
جمل���ض التع��اون اخلليج��ي لتعزي��ز تطبيق قواعد احلوكمة الر�س��يدة وتر�س��يخ الن�سباط املوؤ�س�س��ي وتعزيز ال�س��فافية والعدالة وال�س��تقاللية 
واملمار�س��ات ال�س��ليمة لالأعمال يف ال�س��ركات امل�س��اهمة، وذلك من خالل اإ�سدار حزمة مت�سل�سلة من ال�سوابط والت�سريعات واللوائح الالزمة 
لإح��كام منظوم��ة احلوكم��ة يف ال�س��ركات، وفق اأف�سل املمار�س��ات العاملي��ة املتبعة يف هذا املجال، وال�س��ادرة من معايري "اأيو�س��كو" و"منظمة 
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التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة OECD" وتقري��ري "�س��هولة الأعم��ال" و"التناف�س��ية" ال�سادري��ن ع��ن البن��ك ال��دويل واملنت��دى القت�س��ادي 
العامل��ي، وا�س��تعر�ست الق��رارات التي �س��بق اأن ا�سدرته��ا الهيئة �سمن م�س��اعيها لتطبي��ق معايري احلوكمة والتط��ورات التي حلقت بها.

وبالتع��اون م���ع هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع، نّظم معه��د اأع�ساء جمال���ض الإدارات بدول جمل���ض التعاون اخلليج���ي ملتق��ى افرتا�سيًا تناول 
الأدوار الت��ي يتوق���ع اأن يوؤديه��ا املدي��رون ع��ادة )عل��ى امل�س��توَينْي الفردي واجلماع��ي( والواجب��ات وامل�س��وؤوليات واللتزام��ات القانونية التي 
تق��ع عل��ى عاتقه��م. ح�س��ر امللتق��ى ما يزيد عن 70 مديرًا وم�س��وؤوًل تنفيذيًا كب��ريًا اإ�سافة اإىل عدد من ممثلي قط��اع الأوراق املالية بالدولة. 
ين��درج امللتق��ى �سم��ن فعاليات حملة "حوكمة فعالة .. اأ�سا���ض للتنمية امل�س��تدامة" الت��ي اأطلقتها هيئة الأوراق املالية وال�س��لع يف اإطار برنامج 
التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليجي��ة "مل��م"، ورك��زت مناق�س��ات امللتقى ومداخالته��ا يف جمملها عل��ى فر�سية اأن التطبي���ق احلتمي مل�س��توى اأعلى 
م��ن التزام��ات حوكم��ة ال�س��ركات يف دولة الإمارات واملنطق��ة ككل يجلب معه م�س��وؤوليات والتزامات قانوني��ة وتنظيمية اأكرث حزمًا و�سرام���ة 
عل��ى املديري��ن، ف�ساًل عن توق���عات من قبل امل�س��اهمني والدائنني واأ�سحاب امل�سلحة الآخرين باأن تلتزم جمال���ض الإدارات واملديرين بتبّني 

اأف�سل املمار�س��ات يف جمال حوكمة ال�س��ركات.

وملواكب��ة املتغ��ريات عل��ى الأنظم��ة والت�س��ريعات املعمول بها يف القطاع امل��ايل التحديث ي�ساعف الأه��داف التدريبية اإىل 154 هدفَا مبا يعزز 
الفائ��دة واملعرف��ة املكت�س��بة ل��دى املنت�س��بني يف اإط��ار جهود هيئة الأوراق املالية وال�س��لع الرامي��ة اإىل بناء قدرات العامل��ني يف القطاع املايل، 
وتطوي��ر احلل��ول التدريبي��ة والإختب��ارات املهنية مبا يتوافق مع احتياجات وم�س��تجدات القطاع، اأ�سدر مركز التدري��ب بالهيئة – بالتعاون مع 
املعه��د املعتم��د ل��الأوراق املالية وال�س��تثمار – CISI  الن�س��خة الثالثة واملحدثة من مادة "الأنظمة واللوائ��ح املالية يف دولة المارات" واختبار 
الرتخي���ض التاب��ع له��ا، باللغت��ني العربية والإجنليزية. وا�س��تهدف الإ�سدار اجلديد تكثيف الأه��داف واملخرجات التدريبية من 80 اإىل 154 
هدف��َا مب��ا يع��زز الفائ��دة واملعرفة املكت�س��بة لدى املنت�س��بني، وليواكب يف الوقت ذاته التغريات الأخ��رية التي طراأت على الت�س��ريعات املعمول 
به��ا يف الدول��ة، ومنه��ا - على �س��بيل املثال ل احل�سر - قرار رقم )3/ر.م( ب�س��اأن اإعتماد دليل حوكمة ال�س��ركات والقرار رقم )23 /ر.م( 
ب�س��اأن اأن�س��طة الأ�س��ول امل�س��فرة ال�سادري��ن ع��ن الهيئ��ة يف الع��ام 2020. وت�س��م الن�س��خة اجلديدة مل��ادة التدري��ب ثمانية ف�س��ول، تركزت 
جميعه��ا عل��ى القوان��ني املالي��ة املعم��ول به��ا يف الدولة، فق��د مت تخ�سي���ض الف�سل اخلام���ض منه��ا للتعريف بقوان��ني واأنظمة الدول��ة املتعلقة 
باإجراءات مواجهة جرائم غ�س��ل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب والتنظيمات غري امل�س��روعة، وبن�س��بة متثل نحو 80 % من مادة الف�سل، 
كم��ا تن��اول الف�س��الن ال�س��ابع والثامن ت�س��ريعات الأ�س��واق املالية وقوانني ال�س��لع. اأم��ا ب�س��اأن التحديثات املتعلق��ة باإختب��ار الرتخي�ض املهني 
التاب��ع للم��ادة، فق��د مت��ت �سياغته وفقًا لأف�س��ل املعايري املتبعة يف جم��ال ت�سميم الإختبارات، وم�ساعفة الأ�س��ئلة الواردة في��ه لت�سبح 100 

�س��وؤاًل بدل من 50 �س��وؤًل كما يف الختبار ال�س��ابق، م��ع تغيري مدة الإختب��ار لت�سبح 120 دقيقة.

و�س��اركت اجله��ات التنظيمي��ة والأ�س��واق املالية يف دولة الإم��ارات يف فعاليات املنظمة الدولي��ة لهيئات الأوراق املالية الت��ي تنطلق يوم الأحد 
كج��زء م��ن حمل��ة "اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي 2021" التي ته��دف هذا العام اإىل تعزي��ز الثقافة املالي��ة لدى امل�س��تثمرين وت�س��ليط ال�سوء على 
الق�ساي��ا الت��ي تتمح��ور حوله��ا فعالي��ات احلمل��ة )التموي��ل امل�س��تدام وتاليف عملي��ات الغ���ض والحتيال(. واجله��ات امل�س��اركة يف احلملة هي 
هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع، و�س��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالية، و�س��وق دب��ي املايل، وبور�س��ة دبي للذه��ب وال�س��لع، و�س��لطة تنظيم اخلدمات 
املالي��ة التابع��ة ل�س��وق اأبوظب��ي العاملي، و�س��لطة دبي للخدمات املالي��ة. وتتطلع اجلهات امل�س��اركة يف هذه الفعالي��ات اإىل تعزيز واإعالء مكانة 

الإم��ارات كمرك��ز م��ايل رائ��د يف املنطقة والعامل متا�س��يًا مع روؤية حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة والأجن��دة الوطنية للدولة. 

ويف اإط��ار جهوده��ا الرامي��ة اإىل بن��اء ق��درات العاملني يف قط��اع الأوراق املالي��ة وتطوير الربام��ج التدريبية مب��ا يواكب احتياج��ات القطاع، 
اأبرمت هيئة الأوراق املالية وال�س��لع اتفاقية مع املعهد املعتمد لالأوراق املالية وال�س��تثمار )CISI( باململكة املتحدة. ويف �سوء التفاق، يتوىل 
املعه��د املعتم��د اإع��داد ومراجع��ة امل��واد التعليمي��ة والختب��ارات املهني��ة التابعة ملرك��ز التدري��ب بالهيئة والبالغ��ة 15 مادة، مب��ا فيها حتديث 
م��ادة "الأنظم��ة واللوائ��ح املالي��ة يف دولة المارات العربية املتحدة" ب�س��كل �س��نوي، وترجم��ة كتابها اإىل اللغ��ة العربية، مبا ي�سم��ن مطابقتها 
للموا�سف��ات الفني��ة املطلوب��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة، ومراجع��ة اأداء املتقدم��ني لالختب��ارات التابع��ة لها. كم��ا يتوىل املعه��د ا�س��تالم طلبات حجز 
مقاع��د اأداء الختب��ارات وتزوي��د الهيئ��ة باملعلوم��ات اخلا�س��ة باأوقات الختب��ارات وتواريخه��ا ومو�سوعاته��ا اإىل جانب توفري الدع��م الفني 
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ال��الزم لتاأم��ني جاهزي��ة النظم الإلكرتوني��ة لالختبارات، و�سمان ال�سيانة الالزمة لها. جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن مرك��ز التدريب والختبارات 
املهني��ة بهيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع يعد الأول م��ن نوعه يف املنطقة املتخ�س���ض يف تاأهيل وتدريب الو�س��طاء والعاملني يف �سناعة اخلدمات 
 )CISI( املالي��ة، ومين��ح �س��هادات متخ�س�س��ة توؤه��ل للعم��ل يف اأ�س��واق املال بالدول��ة بالتعاون م��ع املعهد املعتمد ل��الأوراق املالية وال�س��تثمار

وال��ذي يع��د اإح��دى اأبرز اجلهات الرائ��دة عامليًا يف جمال التاأهيل املهن��ي للعاملني يف �سناع��ة اخلدمات املالية.

ويف اجلزائ��ر، اأطلق��ت جلن��ة تنظي��م  عمليات البور�سة  ومراقبتها بالتعاون مع معه��د التكوين امل�سريف  IFB الدورة الثامنة للتكوين اخلا�ض 
بتاأهي��ل مهني��و ال�س��وق املالية . موجه هذه الدورة اإىل كل ممثلوا ال�س��وق املالية وكذا اللذين يرغبون يف اكت�س��اب معلوم��ات م�سادق عليها يف 
ه��ذا املجال، خا�سة اطارات املوؤ�س�س��ات امل�سدرة، م�س��ريي الأ�سول على م�س��توى امل�س��تثمرين املوؤ�س�س��اتي و كذلك ال�سحفي��ني املخت�سني يف 
املالي��ة. متت��د ه��ذه ال��دورة 32 يوما على مدى خم�س��ة اأ�س��هر بالتناوب. توؤه��ل من طرف اللجنة و تن�س��ط من طرف خ��رباء حمليني و اأجانب 
حي��ث ت�س��مح للمر�س��حني الناجح��ني م��ن  ممار�س��ة ن�س��اط منط��م لل�س��وق املالي��ة.  كم��ا نظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبتها 
بال�س��راكة م��ع ال��وزارة املنتدب��ة ل��دى الوزي��ر الأول املكلف��ة باقت�س��اد املعرف��ة و املوؤ�س�س��ات النا�س��ئة، يوم 18 فرباي��ر 2021 بق�س��ر الثقافة 
مف��دي زكري��ا، لق��اء ال�س��احة املالي��ة للجزائر باملوؤ�س�س��ات النا�س��ئة النا�س��طات يف ميدان التكنلوجيا املالية. و قد اأ�س��رف ه��ذا اللقاء كل من 
وزي��رة الثقاف��ة و الفن��ون اجلميل��ة، ال�س��يد وزير الرقمنة و الح�سائيات، ال�س��يد رئي���ض املجل���ض الوطن��ي  القت�سادي و الجتماع��ي والبيئي 
و ك��ذا روؤ�س��اء البن��وك و �س��ركات التاأم��ني و ممثل��و ال�س��احة املالية للجزائر احدى ع�س��ر موؤ�س�س��ة نا�س��ئة كانت م��ع املوعد لتقدمي م�س��اريعها 
و ق��د نال��ت �س��دى م��ن اجلمه��ور احلا�سر.  على هام���ض هذا اللق��اء، مت توقيع مذك��رة تفاهم ب��ني اللجنة و التح��دي اجلزائري للموؤ�س�س��ات 
التا�س��ئة -ASC- و التي تهدف اإىل مرافقة و دعم هذا الربنامج للرتويج و تعزيز روح املناف�س��ة بني املوؤ�س�س��ات النا�س��ئة النا�س��طة يف جمال 

التكنولوجي��ة املالية. 

كم��ا تراأ���ض رئي���ض جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا، حفل تخ��رج الدفعةة الأوىل من �س��هادة ما بعد الت��درج يف الهند�س��ة املالية 
و ال��ذي نظ��م مبعه��د التكوي��ن امل��ايل ب��دايل براهيم. عقد ه��ذا الربنامج  بال�س��راكة مع كل من املدر�س��ة العلي��ا للدرا�س��ات التجارية و معهد 
التكوي��ن امل�س��ريف ،خم�س���ض لالإط��ارات العامل��ني يف قط��اع البنوك، �س��ركات التاأمني، املوؤ�س�س��ات املالي��ة الو�س��يطة، �سناديق ال�س��تثمار، 
الو�س��طاء يف عملي��ات البور�س��ة و م��ا اإىل ذلك. ويذك��ر باأن امل�س��اركني يح�سلون على �س��هادة جامعية يف التعليم العايل �سادرة عن املدر�س��ة 
العلي��ا للدرا�س��ات التجاري��ة و م�س��ادق علي��ه م��ن طرف جلنة تنظي��م عمليات البور�سة و مراقبتها، �س��يدوم  على مدى �س��نة ون�سف، ال�س��نة 
الأكادميي��ة موزع��ة عل��ى ثالث��ة ف�سول درا�س��ية ، واآخرها �س��يت�سمن اأطروحة و تدريب. واأقيم حفل تخ��رج الدفعة الثامنة من تكوين �س��هادة 
حمرتف��و ال�س��وق املالي��ة، وميت��د التكوي��ن على مدى 32 يوم ملدة 04 اأ�س��هر ، يقدم��ه  معهد التكوي��ن امل�سريف )IFB(وم�سدق��ًا عليه من قبل 
جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبتها  )COSOB(. ويتم ذلك بالتناوب  يومني )02( يف الأ�س��بوع على م�س��توى IFB  و الذي ين�س��طه 
مهني��ون و خ��رباء حملي��ني وك��ذا خمت�س��ني اأجان��ب. و يتج��اوب هذا التدري��ب و اله��دف التنظيمي يف ال�س��رتاط التدريب يف جتارة و ت�س��يري 
الأوراق املالية امل�س��رتطة من جميع امل�س��جلني لن�س��اط الو�س��طاء و حافظوا احل�س��ابات. تهدف جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها من 

خ��الل ه��ذا التدريب اإىل حماية م�سالح العمالء و �س��مان كفاءة مهنيو ال�س��وق.

ونظم��ت جلن��ة تنظي��م عملي��ات البور�س��ة و مراقبته��ا ، يوم الأربعاء 29 �س��بتمرب 2021 يف مقر ال�س��ركة الوطني��ة للتاأمني -SAA- ، املوؤمتر 
ال�ساد���ض ملجل�س��ها العلم��ي. رك��ز املو�س��وع املختار لهذه الن�س��خة ال�ساد�س��ة عل��ى “البت��كار يف التمويل: خم��رب التكنولوجيا املالي��ة.” ، بقيادة 
خ��رباء حملي��ني ودولي��ني ، مب�س��اركة الوزير املنتدب لدى الوزير الأول، املكلف باقت�ساد املعرفة وال�س��ركات النا�س��ئة ، حمافظ بنك اجلزائر 
والعدي��د م��ن ال�س��خ�سيات والفاعل��ني يف ال�س��احة املالي��ة. على هام���ض هذا املوؤمتر ، مت توقي��ع عقد تاأ�سي���ض خمرب التكنولوجي��ا املالية الأول 
.-UAR-بني اللجنة و الحتاد اجلزائ��ري للتاأمني و اإعادة التاأمني ”GIE �ALGERIA FINLAB“ م��ن نوع��ه يف اجلزائر،ال��ذي يحمل ا�س��م

اأم��ا يف هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية، فق��د اأطلق��ت الهيئ��ة "برنامج البتع��اث لبناء القدرات يف ال�س��وق املالي��ة"، والذي ياأت��ي انطالقًا من 
م�س��وؤولية الهيئ��ة جت��اه قطاع ال�س��وق املالي��ة لي�سبح منبعًا للقدرات وجاذب��ًا للكفاءات. وتهدف الهيئة من خ��الل الربنامج اإىل تزويد القطاع 
بكف��اءات وطني��ة ممي��زة ومتخ�س�سة متتل��ك القدرات واملهارات واملعارف التي تلبي الحتياجات احلالية وامل�س��تقبلية لهذا القطاع وت�س��اهم 
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يف تطويره، وزيادة جاذبية العمل يف موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية وا�س��تبقاء العاملني يف هذه املوؤ�س�سات. واأو�سحت الهيئة اأن الربنامج ي�ستهدف 
العاملني يف قطاع موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية واأن التقدمي متاح حتى تاريخ 31 مار���ض 2021.  ويتيح الربنامج للمر�س��حني )املبتعثني( فر�سة 
احل�س��ول عل��ى درج��ة املاج�س��تري م��ن اإح��دى املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة ذات الت�سني��ف الأكادمي��ي املعتم��د، يف التخ�س�س��ات التي تلب��ي احتياج 
قطاع ال�سوق املالية. ويف هذا اخل�سو�ض، عملت الهيئ���ة عملت عل���ى ا�س���تحداث العدي���د م���ن الربام���ج وتنفيذ العديد من املبادرات املتنوعة 
وب�س��راكات متع��ددة م��ع اجله��ات املعني��ة؛ لقناعتها التام��ة باأهمية تاأهيل وتطوي��ر الكوادر الب�س��رية الوطنية العاملة يف قطاع ال�س��وق املالية، 
واأ�س��اف �س��يبة احلم��د اأن ذل��ك ياأتي تلبي��ًة لحتياجات هذا القط��اع وتعزيزًا جلودة خدماته. وح��ددت الهيئة عددًا من ال�س��روط لالن�سمام 
اإىل الربنامج ومنها اأن يكون املتقدم موظفًا على راأ���ض العمل ملدة �س��نة واأكرث يف اأحد موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية، وح�سول املتقدم على قبول 

نهائ��ي من اإحدى املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة املعتمدة يف الربنامج.

وتوا�س��ل اجله��ات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التعاون لدول اخللي��ج العربية حملتها التوعوية امل�س��رتكة، التثقيفية وال�س��املة حتت 
عن��وان "اح��ِم ا�س��تثماراتك مبعرف��ة حقوق��ك والتزامات��ك". وته��دف احلملة الت��ي �س��تنطلق فعالياته��ا يف مطلع فرباير ومتتد اإىل 31 مار���ض 
2021، اإىل رف��ع م�س��توى الوع��ي ل��دى امل�س��تثمرين يف دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة، ون�س��ر التوعية باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار يف 

اأ�س��واق امل��ال وط��رق الحتي��ال واملخاطر، والتاأكي��د على �س��رورة انتهاج ا�س��رتاتيجيات ت�س��اعد يف تقليل تل��ك املخاطر، والتعري��ف بالأنظمة 
والت�س��ريعات التي حتكم التعامالت يف الأ�س��واق املالية، مبا يعمل على زيادة معايري الكفاءة وال�س��المة فيها. وتاأتي احلملة يف اإطار برنامج 
التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليج��ي "ُمِل��م"، وه��و برنام��ج م�س��رتك بني اجله��ات املنظم��ة لالأ�س��واق املالية يف دول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج 
العربي��ة، وال��ذي ب��داأ تنفي��ذه يف مطل��ع �س��هر نوفمرب 2020، وي�س��تهدف املتعاملني يف الأ�س��واق املالي��ة واملهتمني بها من خمتل��ف القطاعات. 
ومبوج��ب ه��ذا الربنام��ج، ترع��ى اجله��ات املنظم��ة لل�س��وق املالية يف كل دولة من دول جمل���ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية م��دة معينة من 
الربنام��ج، م��ن خ��الل ن�س��ر ر�س��ائل توعوي��ة متنوع��ة تت�سمن البيان��ات ال�سحفي��ة والر�س��ائل التي تن�س��ر على املواق��ع الإلكرتونية وح�س��ابات 
التوا�س��ل الجتماع��ي للجه��ات امل�س��اركة، بالإ�سافة اإىل و�س��ائل الإع��الم املختلفة. وقد بداأت اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���ض 
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية يف تنفيذ اأوىل حمالتها خالل �س��هري نوفمرب ودي�س��مرب 2020 حتت عنوان "اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار"، ثم حملة 
"فك��ر قب��ل اأن ت�س��تثمر"، والت��ي مت تنفيذه��ا خ��الل �س��هر يناي��ر 2021. وتويل اجله��ات املنظمة لالأ�س��واق املالي��ة بدول جمل���ض التعاون لدول 

اخللي��ج العربي��ة اأهمي��ة كب��رية للتوعية يف الأ�س��واق املالي��ة لتنمية م�س��توى املهارة واملعرفة ل��دى امل�س��تثمرين وحمايته��م ومتكينهم من اتخاذ 
القرار ال�س��تثماري ال�س��ليم يف التوقيت املنا�س��ب، بغر�ض ت�س��جيع ال�س��تثمار وتنميته يف �س��وق مالية اآمنة وجاذبة لال�س��تثمار مبا يدعم منو 

وتن��وع القت�ساد الوطني.

وانطالًق��ا م��ن جه��ود هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة يف تعزيز التعاون م��ع اجلهات ذات العالقة يف �س��بيل تطوير ال�س��وق املالية ال�س��عودية وامل�س��اركني 
فيه��ا، و�س��عًيا م��ن الهيئة ال�س��عودية للمحامني نحو رفع م�س��توى ممار�س��ة املحامني وامل�ست�س��ارين القانوني��ون وموا�سلة الرتق��اء بقطاع مهنة 
املحاماة يف اململكة.  وتهدف املذكرة اإىل تنظيم اأُطر و�س��بل التعاون بني اجلهتني حول املوا�سيع امل�س��رتكة وذات العالقة باأعمال كل منهما، 
ودع��م وم�س��اركة قط��اع املحام��اة وال�ست�س��ارات القانوني��ة يف قط��اع الأوراق املالي��ة والأن�س��طة املت�سل��ة ب��ه، ورفع م�س��توى وكف��اءة املحامني 
وامل�ست�س��ارين القانوني��ني املعرفي��ة واملهني��ة يف جم��الت الأوراق املالية، وتعزيز الفهم الأمث��ل لالأنظمة واللوائ��ح التنفيذية ذات العالقة. ومت 
التفاق بني اجلهتني على اأبرز اأوجه التعاون واإجراءات العمل ب�ساأنها وفق بنود املذكرة. ومن بني جمالت التعاون بني الطرفني وفق ما ورد 
يف املذك��رة، قي��ام الهيئ��ة ال�س��عودية للمحامني بالتعاون مع هيئة ال�س��وق املالية لتنفيذ مبادرة لأ�س���ض ومعايري اعتماد املحام��ني املتخ�س�سني 
يف ق�ساي��ا الأوراق املالي��ة. يف الوق��ت ذات��ه، �س��تعد الهيئة ال�س��عودية للمحام��ني قائمة باأ�س��ماء املحامني وامل�ست�س��ارين القانوني��ني املخت�سني 
وذوي اخل��ربة يف جم��ال الأوراق املالي��ة، وتن�س��ر ه��ذه القائمة عل��ى موق��ع الهيئة ال�س��عودية للمحام��ني وموقع هيئة ال�س��وق املالي��ة. وتت�سمن 
مذك��رة التع��اون، عق��د برام��ج تدريبي��ة متخ�س�سة للمحام��ني وامل�ست�س��ارين القانونني حول املوا�سي��ع املتعلق��ة بالتنظيمات الت��ي تخت�ض بها 
هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة بالتن�س��يق م��ع الأكادميي��ة املالية، بحي��ث تقدم الهيئ��ة ال�س��عودية للمحامني املو�سوع��ات املقرتحة لت��ك الربامج، وتتوىل 
هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة دار�س��تها ث��م التن�س��يق والرتتي��ب م��ع الأكادميية املالي��ة لتوفري تل��ك الربامج. ووف��ق املذكرة، ت�س��ارك الهيئة ال�س��عودية 
للمحام��ني يف مرحل��ة ا�س��تطالع مرئي��ات العم��وم مل�س��اريع التنظيم��ات الت��ي تخت�ض بها هيئة ال�س��وق املالي��ة، واتفق الطرفان عل��ى و�سع اآلية 
لتلق��ي مالحظ��ات ومقرتح��ات املحام��ني وامل�ست�س��ارين القانوني��ني حي��ال ال�سعوبات الت��ي يواجهه��ا املحام��ون وامل�ست�س��ارون القانونيون فيما 
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يت�س��ل بال�س��وق املالي��ة. وتق�س��ي املذك��رة باأن ت�س��عى الهيئ��ة ال�س��عودية للمحامني اإىل اإن�س��اء برامج متخ�س�س��ة لتطوير الط��الب اجلامعيني 
املتميزي��ن، وذل��ك يف اجلوان��ب القانونية املتعلقة بالأوراق املالية، وت�س��جيع الطلب��ة املبتعثني من خالل الهيئة ال�س��عودية للمحامني بالتن�س��يق 

م��ع اجله��ات ذات العالقة على درا�س��ة التخ�س�سات املتعلق��ة مبجالت الأوراق املالية.

كم��ا اأ�س��درت هيئ��ة ال�س��وق املالية الن�س��رة الإح�سائي��ة ربع ال�س��نوية للربع الثاين لع��ام 2021، وتهدف من هذه الن�س��رة اإىل اإتاحة عدد من 
املعلوم��ات الإح�سائي��ة وبيان��ات ال�س��وق للمتعامل��ني واملحلل��ني يف ال�س��وق املالية ال�س��عودية والباحث��ني من طالب واأكادميي��ني، كما تهدف من 
م�س��اركتها لهذه البيانات رفع م�س��توى ال�س��فافية والإف�ساح وحتفيز ال�س��تثمار يف ال�س��وق املالية. وحتتوي الن�س��رة ربع ال�س��نوية على بيانات 
وا�س��عة عن ال�س��وق املالية، من بينها طرح الأوراق املالية، الأ�س��هم، ال�سكوك وال�س��ندات، ال�سناديق ال�س��تثمارية وموؤ�س�سات ال�سوق املالية.

وا�س��تمرارًا ل��دور هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة يف تنظيم وتطوير ال�س��وق املالية وحماية امل�س��تثمرين، طورت الهيئة الن�س��خة املحدثة م��ن دليل حماية 
امل�س��تثمر كخط��وة مكمل��ة للجه��ود الت��ي تبذله��ا الهيئ��ة �سمن مبادراتها ال�س��رتاتيجية من خ��الل اأحد حماوره��ا الرئي�س��ية املتمثلة يف تعزيز 
الثق��ة يف ال�س��وق املالي��ة والت��ي م��ن اأهمها حماية امل�س��تثمرين يف الأوراق املالية من املمار�س��ات غري العادلة، اأو غري ال�س��ليمة، واحلفاظ على 
نزاه��ة ال�س��وق املالي��ة وتطوي��ر الإج��راءات الكفيلة باحلد م��ن املخاط��ر املرتبطة مبعام��الت الأوراق املالية. اجلدير ذكره اأن ه��ذا الدليل ل 
ُيع��د بدي��اًل ع��ن اأحكام نظام ال�س��وق املالية ولوائح��ه التنفيذية اأو الأنظمة واللوائح الت��ي تخت�ض الهيئ��ة بتطبيقها، وحتث الهيئة امل�س��تثمرين 
اإىل الط��الع على الأنظمة واللوائح املن�س��ورة يف املوقع الإلكرتوين الر�س��مي لهيئة ال�س��وق املالي��ة، نتيجة خل�سوع اللوائ��ح التنفيذية ال�سادرة 

ع��ن الهيئة للتحديث امل�س��تمر.

كما اأ�سدرت هيئة ال�س��وق املالية الن�س��رة الإح�سائية الربعية للربع الثالث لعام 2021 والتي تغطي موؤ�س��رات ال�س��وق املالية ال�س��عودية خالل 
تلك الفرتة، واأظهرت بيانات الن�س��رة ارتفاعًا يف الطروحات العامة لالأ�س��هم خالل الربع الثالث لت�سل اإىل �س��بعة طروحات بقيمة اإجمالية 
بلغ��ت ح��وايل 21 ملي��ار ري��ال، وبذل��ك و�س��ل اإجم��ايل الطروحات خ��الل الف��رتة املا�سية م��ن العام اجل��اري اإىل 12 طرح��ًا مقارن��ة باأربعة 
طروحات خالل الفرتة املماثلة من عام 2020. وتتما�س��ى رفع وترية الطروحات مع ا�س��رتاتيجية الهيئة التي ت�س��تهدف تعميق ال�س��وق املالية 
وتعزيز دورها يف تكوين روؤو���ض الأموال. ومن جانب اآخر، تظهر بيانات الن�س��رة ارتفاع قيمة امللكية لدى امل�س��تثمر الأجنبي يف �س��وق الأ�س��هم 
الرئي�س��ية للربع الثالث من عام 2021 بن�س��بة 8.2 % مقارنة بالربع ال�س��ابق، وبارتفاع ن�س��بته 52 % مقارنة بالربع املماثل من عام 2020. 
وارتفع��ت قي��م اأ�س��ول ال�سنادي��ق العام��ة للرب��ع الثالث من ع��ام 2021 بن�س��بة 22 % مقارنة بالربع املماث��ل من عام 2020 لتبل��غ ما يقارب 
240 ملي��ار ري��ال، �ساح��ب ذلك ارتفاع يف اإجمايل عدد امل�س��رتكني يف ال�سناديق ال�س��تثمارية العامة ليبلغ حوايل 446 األف م�س��رتك بنهاية 

الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام 2021 بارتف��اع ن�س��بته 11 % مقارنة بالربع ال�س��ابق، وبارتفاع ن�س��بته 25 % مقارنة بالرب��ع املماثل من عام 2020. 
م��ن �سم��ن املوؤ�س��رات التي عك�س��تها الن�س��رة فيما يخ�ض ال�سناديق ال�س��تثمارية، منو قيم اأ�س��ول ال�سناديق اخلا�س��ة للربع الثالث من عام 
2021 بن�س��بة 4 % مقارن��ة بالرب��ع ال�س��ابق و30 % مقارن��ة بالرب��ع املماثل من ع��ام 2020 لتبلغ حوايل 286 مليار ري��ال. فيما ارتفعت عدد 

املحاف��ظ ال�س��تثمارية لالأف��راد بن�س��بة 8 % مقارنة بالرب��ع املا�سي لت�سل اإىل اأكرث م��ن 10 ماليني حمفظة.

وح��ذرت اللجن��ة الدائم��ة للتوعي��ة والتحذي��ر م��ن ن�س��اط املتاج��رة ب��الأوراق املالية يف �س��وق العم��الت الأجنبية )الفورك���ض( غ��ري املرخ�ض 
املواطن��ني واملقيم��ني يف اململك��ة من الو�س��ائل املبتكرة التي تنتهجها ال�س��ركات غري املرخ�سة اأو الأ�س��خا�ض املحتال��ني لالإيقاع ب�سحاياهم يف 
اأن�س��طة الفورك���ض اأو العمالت الرقمية غري املرخ�سني، والإغراء بالربح ال�س��ريع وال�س��تثمار. وت�س��مل الأ�س��اليب الحتيالية ن�س��ر فيديوهات 
مفربك��ة عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي تظه��ر وكاأنه��ا ن�س��رات اإخباري��ة تذيع اأخب��ار ر�س��مية بفتح قن��وات ا�س��تثمارية جدي��دة للمواطنني 
واملقيم��ني، ودعوته��م لت�س��جيل اأ�س��ماءهم وبياناته��م، وذل��ك به��دف خ��داع املواطن��ني واملقيم��ني يف اململك��ة بتحوي��ل اأمواله��م له��م، كذل��ك 
ت�س��مل اإن�س��اء من�س��ات اإلكرتوني��ة وهمي��ة اأو توا�س��ل هاتف��ي منتحل��ني �سفة كيان��ات حكومية مث��ل )�سندوق ال�س��تثمارات العامة، وم�س��اريع 
روؤي��ة ال�س��عودية 2030( و�س��ركات معروف��ة مث��ل )�س��ركة الكهرب��اء، و�س��ركة املياه الوطني��ة، و�س��ركة اأرامكو( وغريه��ا، واإيه��ام �سحاياهم 
بانتمائه��م لتل��ك الكيان��ات لك�س��ب ثقته��م واإغرائه��م بفر���ض ربحي��ة عن طري��ق الت��داول يف العم��الت الأجنبية، وم��ن �سمن الأ�س��اليب التي 
ينتهجه��ا املحتال��ني اأي�س��ًا اإن�س��اء من�س��ات اإلكرتوني��ة وهمي��ة تنتحل اأ�س��ماء وعالم��ات جتارية والت�س��ويق لها عرب ح�س��ابات مبواق��ع التوا�سل 
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الجتماع��ي، كم��ا تع��ددت ط��رق الحتيال لت�س��مل الحتي��ال عرب الإعالن ع��ن وظائف واإجراء مقاب��الت �س��خ�سية عرب الت�س��ال الهاتفي اأو 
املرئ��ي وا�س��تدراج ال�سحاي��ا باحل�س��ول عل��ى معلوماته��م ال�س��خ�سية والبنكي��ة، والرتوي��ج ل�س��تثمارات وهمي��ة ع��رب الت��داول يف العم��الت، 
وغريه��ا. واأك��دت اللجن��ة لعم��وم املواطن��ني واملقيم��ني اأن ال�س��تثمار يف القط��اع امل��ايل يف اململكة يخ�س��ع لت�س��ريعات واأنظمة حمددة ح�س��ب 
اخت�سا�س��ات اجله��ات الر�س��مية، واأن عل��ى الراغبني بال�س��تثمار التاأكد من اأ�س��ماء اجله��ات املرخ�سة قبل اتخاذ قرارهم ال�س��تثماري عن 
طري��ق زي��ارة املواق��ع الإلكرتونية للجه��ات احلكومية ذات العالقة بال�س��تثمار يف القطاع املايل التي  توفر عل��ى مواقعها الإلكرتونية اجلهات 
املرخ�س��ة، والت��ي يج��در بالراغبني يف ال�س��تثمار يف الأوراق املالية التعامل معها باعتبارها خا�سعة لالإ�س��راف من اجله��ات الرقابية املعنية 
يف اململك��ة، وع��دم التعام��ل م��ع اجله��ات غ��ري املرخ�س��ة الت��ي ل تخ�س��ع لإ�س��راف اجله��ات التنظيمي��ة املعني��ة يف اململك��ة. يذك��ر اأن اللجنة 
الدائمة التي وجه بت�س��كيلها املقام ال�س��امي، للتوعية والتحذير من ن�س��اط املتاجرة بالأوراق املالية يف �س��وق العمالت الأجنبية )الفورك���ض( 
غ��ري املرخ���ض ولأن�س��طة ت�س��ويق العم��الت الرقمية غ��ري املرخ�سة بجميع اأ�س��مائها وم�س��تقاتها برئا�س��ة هيئة ال�س��وق املالي��ة وع�سوية وزارة 
الداخلي��ة، ووزارة الإع��الم، ووزارة التج��ارة، والبنك املركزي ال�س��عودي، تتوىل القيام بعمل حم��الت توعوية واإعالمية م�س��تمرة وتعمل على 
التن�س��يق م��ع اجله��ات احلكومية ذات العالقة للحد من ظاهرة الت�س��ويق لال�س��تثمار والتداول يف ن�س��اطات الفورك���ض غ��ري املرخ�ض وكذلك 

ال�س��تثمار والتعامل بالعم��الت الرقمية غري املرخ�س��ة ومواجهتها.

اإميانًا من هيئة ال�س��وق املالية باأهمية ال�س��تثمار يف بناء الكوادر الوطنية يف موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية اأطلقت الهيئة بال�س��راكة مع الأكادميية 
املالي��ة برنام��ج )دع��م ال�س��هادات املهني��ة للعاملني يف قط��اع الأوراق املالية( املقدمة م��ن الأكادميية املالية، �س��عيًا منها اإىل تطوير امل�س��توى 
املع��ريف واملهن��ي للعامل��ني ل��دى موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية لتعك���ض بذل��ك توجهات ال�س��وق املالية نحو خدم��ة روؤية ال�س��عودية 2030 يف  تطوير 
القط��اع امل��ايل، ووفق��ًا للمب��ادرة �س��تتوىل الهيئ��ة حتم��ل التكلفة املالي��ة للمتدرب��ني بالإ�ساف��ة اإىل التعوي�ض عن ر�س��وم الختبارات، وذلك يف 
اإط��ار بن��اء قدرات امل�س��اركني يف ال�س��وق املالية. ويغطي الربنامج اأربع �س��هادات تقدمه��ا الأكادميية املالية وه��ي: املحلل املايل CFA، زمالة 
الهيئ��ة ال�س��عودية للمحا�س��بني القانوني��ني SOCPA، الختب��ار املهن��ي لالإف�ساح )اإف�ساح(، و�س��هادة م�س��وؤول عالقات امل�س��تثمرين املعتمد. 
وي�س��تهدف الربنام��ج �س��اغلي الوظائ��ف التخ�س�سي��ة لدى موؤ�س�س��ات ال�س��وق املالية ومكاتب املحا�س��بة امل�س��جلة م��ن قبل هيئة ال�س��وق املالية 
وال�س��ركات املدرج��ة و�س��ركات التقني��ة املالية.  تاأتي هذه املب��ادرة لترتجم روؤية الهيئة نحو ت�س��جيع وحتفيز املهتم��ني والراغبني يف احل�سول 
عل��ى ال�س��هادات املهني��ة م��ن خالل اإتاحة الفر�س��ة اأمامهم لدخ��ول الختبارات وزيادة اأعداد احلا�سل��ني على ال�س��هادات املهنية، وذلك عن 
طري��ق دع��م توف��ري برام��ج اإعدادية وتاأهيلي��ة ذات جودة عالية عرب الأكادميية املالية، لتح�س��ني م�س��توى الكفاءات يف املوؤ�س�س��ات امل�س��تهدفة 
بالربنام��ج. م��ن جانبه��ا ثمن��ت الأكادميي��ة املالي��ة مب��ادرة هيئة ال�س��وق املالية، م�س��رية اإىل اأنها �س��تعمل على اإطالق عدد م��ن الربامج التي 
تع��زز التمي��ز املهن��ي لتنمي��ة الكوادر الب�س��رية يف القط��اع املايل مبا يتوافق م��ع تطلعات القط��اع وتوجهات برنامج تطوي��ر القطاع املايل اأحد 
برامج روؤية ال�س��عودية 2030. واأو�سحت الأكادميية املالية اأن �س��هادة املحلل املايل CFA هي �س��هادة م�سممة من معهد املحللني املاليني يف 
الولي��ات املتح��دة متن��ح للمحلل��ني املالية بعد اجتيازهم ثالثة اختبارات تقي���ض مدى كفاءتهم ومتيزهم يف املجال. وبالن�س��بة ل�س��هادة زمالة 
الهيئ��ة ال�س��عودية للمحا�س��بني القانوني��ني SOCPA فه��ي �س��هادة متن��ح للمحا�س��بني بع��د اجتيازهم ع��دة اختبارات تقي���ض املعرف��ة النظرية 
والق��درة عل��ى تطبيقه��ا عملي��ًا، اأم��ا الختبار املهن��ي لالإف�ساح )اإف�ساح( فهي �س��هادة اإلزامية مُتنح مل�س��وؤويل الإف�ساح بع��د اجتيازهم عدة 
اختب��ارات تقي���ض م��دى املعرف��ة باأنظم��ة ولوائ��ح الإف�س��اح ذات العالق��ة بال�س��وق املالي��ة. وبخ�سو���ض ال�س��هادة الرابع��ة يف الربنام��ج وهي 
)�س��هادة م�س��وؤول عالق��ات امل�س��تثمرين املعتم��د(، فهي �س��هادة متخ�س�س��ة للعاملني يف جمال عالقات امل�س��تثمرين مُتنح بع��د اجتياز اختبار 

م�س��وؤول عالقات امل�س��تثمرين املعتمد.

واحتفل��ت هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة باإنه��اء الف��رتة التدريبي��ة للدفع��ة الثامن��ة من برناجمه��ا لتاأهي��ل اخلريجني املتفوق��ني والذين تلق��وا التدريب 
عل��ى راأ���ض العم��ل يف الهيئة ملدة 12 �س��هرًا، يف خم�س��ة م�س��ارات تدريبية وهي املالي��ة، القانون، الإدارة، املحا�س��بة وتقني��ة املعلومات. وياأتي 
ه��ذا الربنام��ج اإميان��ًا م��ن هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة مب�س��ئوليتها املجتمعي��ة، لرف��ع م�س��توى املعرفة وامله��ارات يف اجلوان��ب الفني��ة والنظامية يف 
جم��ال الأوراق املالي��ة ل��دى اخلريجني، و�سوًل اإىل م�س��توى ميكنهم من تعزيز فر���ض احل�سول على وظائف يف قطاع ال�س��وق املالية. ويهدف 
الربنام��ج ال��ذي انطل��ق يف ع��ام 2014 اإىل التاأهي��ل عل��ى راأ���ض العم��ل )التطبي��ق العمل��ي لل��دور الت�س��ريعي والرقاب��ي لهيئ��ة ال�س��وق املالي��ة 
وارتباطه��ا باجله��ات الأخ��رى(، احل�س��ول عل��ى ال�س��هادات املهني��ة، وذل��ك م��ن خالل دع��م امل�س��اركني حل�سور برام��ج الإعداد لل�س��هادات 
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املهني��ة واإج��راء الختب��ارات ذات العالق��ة، تنمية اجل��دارات الوظيفية )اكت�س��اب اجل��دارات الوظيفية على �س��بيل املث��ال: العمل اجلماعي، 
العالق��ات م��ع الآخري��ن، التفكري التحليلي، اإدارة الوقت(، ورفع م�س��توى املعرفة )الطالع والإمل��ام بالأنظمة واللوائح واإجراءات العمل ذات 
العالق��ة(. وبانته��اء الف��رتة التدريبي��ة للدفع��ة الثامن��ة تك��ون الهيئة قد درب��ت يف هذا الربنامج من��ذ انطالقته ع��ام 2014 حتى 2021 نحو 
)257( متدرب��ًا ومتدرب��ة يف امل�س��ارات املح��ددة للربنام��ج، حيث يت�س��ق هذا الربنامج مع ا�س��رتاتيجية الهيئ��ة )2021 � 2023( والتي متثل 
اأح��د اأذرع برنام��ج )تطوي��ر القط��اع امل��ايل( ، اأحد برام��ج حتقيق روؤية ال�س��عودية 2030. حي��ث تعمل هيئة ال�س��وق املالية عل��ى بناء قدرات 
امل�س��اركني يف ال�س��وق املالية، ا�س��تنادًا اإىل اأن تطوير ال�س��وق يعتمد على م�س��توى معرفة وقدرات امل�س��اركني فيها، وت�س��عى الهيئة اإىل اأن يكون 

قط��اع الأوراق املالية منبعًا للق��درات وجاذبًا للكفاءات.

اأم��ا يف الع��راق، فق��د �س��اركت هيئ��ة الوراق املالي��ة يف ور�س��ة العم��ل الت��ي اأقيم��ت يف مبن��ى غرف��ة جت��ارة بغ��داد ي��وم 2021/3/18 خ��الل 
اللقاءا�س��تعر�ض اجلانب��ان �س��بل التع��اون امل�س��رتك عل��ى ع��دة اأ�سع��دة ومت تب��ادل اخل��ربات واملعلوم��ات الت��ي ته��دف اىل فتح اف��اق التعاون 
امل�س��رتك ب��ني الطرف��ني يف امل�س��تقبل القري��ب. وانطالق��ًا من جه��ود الهيئة احلثيث��ة الرامية اىل حماي��ة حقوق امل�س��تثمرين واتاح��ة الفر�سة 
لال�ستثمار بالوراق املالية .اقامت هيئاأة الوراق املالية موؤمتر يوم امل�ستثمر برعاية المانة العامة ملجل�ض الوزراء. كان احد اهداف املوؤمتر 
تعريف امل�س��تثمرين بالتغيريات الدارية اجلديده التي اتخذها معايل رئي���ض هياأة الوراق املالية في�سل الهيم�ض حيث مت ا�س��تحداث ق�س��م 
احلوكم��ة املوؤ�س�س��اتية وق�س��م حق��وق امل�س��تثمرين والتعري��ف بالروؤي��ا وال�س��ترتاتيجة اجلدي��دة للهي��اأة .وكذل��ك دور الهيئ��ة يف حماي��ة حقوق 
امل�س��تثمرين والعم��ل عل��ى جذب ال�س��تثمارات املحلية والدولية وذلك لتو�س��يع الن�س��اط ال�س��تثماري داخل ا�س��واق امل��ال العراقية.  ويف ختام 

املوؤمت��ر ت�س��جيعًا ودعمًا من الهيئة مت تكرمي ال�س��ركات امل�س��اهمة املدرجة اخلم�س��ة الوائ��ل التي قدمت اف�ساحه��ا مبكرًا لعام 2019. 

ويف �س��لطنة عم��ان، ت�س��تعد الهيئ��ة العام��ة ل�س��وق املال لإطالق من�س��ة  تقارير الإف�ساح ع��ن البيانات املالية وغ��ري املالية)XBRL(،  وذلك 
م��ن خ��الل تنظي��م ور���ض تعريفي��ة ح��ول املن�سة ت�س��تهدف اجله��ات التي ت�س��رف عليه��ا بغية الوق��وف على اآلي��ة ا�س��تخدام املن�سة والأ�س���ض 
الت��ي تعتم��د عليه��ا، وياأت��ي اهتم��ام الهيئ��ة لتنفيذ م�س��روع املن�س��ة الإلكرتونية لتقاري��ر الإف�ساح )XBRL( انطالق��ا من �س��عيها نحو تعزيز 
املنظوم��ة الت�س��ريعية والتقني��ة املتعلق��ة بعملي��ات الإف�س��اح للجه��ات امل�س��درة ل��الأوراق املالية و�س��ركات و�سما�س��رة التاأم��ني، اإىل جانب اأنه 
يواك��ب منطلق��ات روؤي��ة عم��ان 2040 يف جتويد اخلدمات ع��رب التحول الرقم��ي والتي متثل واحدة من الأولوي��ات الوطنية الت��ي تعكف الهيئة 
عل��ى حتقيقه��ا. وتعت��رب من�س��ة الإف�س��اح )XBRL( من الأنظمة امل�س��تخدمة دولي��ا يف الإف�ساح عن البيان��ات املالية وغري املالية لل�س��ركات 
وال�سناديق املدرجة يف اأ�س��واق الأوراق املالية وت�س��هم يف تعزيز ال�س��فافية والفعالية يف الأ�س��واق املالية التي تنعك�ض ب�س��كل تقائي على تعزيز 
ثقة املتعاملني يف ال�س��وق من داخل وخارج ال�س��لطنة، حيث توفري املن�سة الإلكرتونية تقنية �س��ريعة واآمنة لتقارير الإف�ساح، كونها تعمل على 
توحي��د مفاهي��م املعلوم��ات املالي��ة وعنا�سر الإف�ساح مما ي�س��هل التعامل بها من قب��ل جميع الأطراف املتعاملة. وتتي��ح معلومات مالية دقيقة 
وموثوق��ة ووقتي��ة لكاف��ة الأط��راف ذات العالقة، الأمر الذي يزيد من فعالية املقارنة والدرا�س��ة والتحليل بني خمتلف تل��ك املعلومات، وتقليل 
ف��رتة املراجع��ة والفح���ض لل�س��ركات، كما تعمل ه��ذه اللغة على نق��ل البيانات املالية من خ��الل م�سطلحات )Taxonomies  (وترميزها يف 
�سي��غ مق��روءة اإلكرتوني��ا متوافق��ة مع معايري اإعداد التقارير املالية IFRS  لت�س��هيل وت�س��ريع الو�س��ول اإىل املعلومات الت��ي تت�سمنها ومقارنة 
 IRIS( حمتوياته��ا م��ع بع�سه��ا البع�ض . و�س��تبداأ الهيئة وبالتن�س��يق مع ال�س��ركة املنفذة للم�س��روع �س��ركة اآير���ض خلدم��ات الأعمال املحدودة
Business Services Limited Company (  يف تق��دمي ت�س��عة ور���ض تعريفي��ة خ��الل الف��رتة 8 – 14 فرباير 2021 ت�س��تهدف موؤ�س�س��ات 

قطاعي �س��وق راأ���ض املال والتاأمني واجلهات ذات العالقة وهي �س��ركات امل�س��اهمة العامة، و�س��ركات و�سما�س��رة التاأمني و�سناديق ال�ستثمار 
وال�س��ركات العامل��ة يف جم��ال الأوراق املالي��ة، بالإ�سافة اإىل مكاتب تدقيق احل�س��ابات املعتمدة لدى الهيئة. وكانت الهيئة العامة ل�س��وق املال 
ق��د وقع��ت عق��د تاأ�سي���ض من�س��ة تقاري��ر الإف�ساح عن البين��ات املالية وغري املالي��ة )XBRL( خالل الع��ام املن�سرم وقد مرت ه��ذه املن�سة 

بع��دة مراح��ل ويعم��ل فريق العمل حالي��ا على عقد برامج تدريبية تقدم �س��رحًا �س��اماًل على كيفية ا�س��تخدام وعمل النظام.

كم��ا نظم��ت الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال وبالتن�س��يق مع الدعاء العام ور�س��ة حتت عن��وان "اإ�ساءات حول قانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل 
الإره��اب" وذل��ك ع��ن طريق تقنية الت�سال املرئي )ZOOM( . الور�س��ة التي ا�س��تهدفت العاملني يف  ال�س��ركات املرخ�سة يف قطاعي �س��وق 
املال والتاأمني بال�س��لطنة، وت�سمنت جمموعة من املحاور الرئي�س��ة املعنية بالتعريف بقانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادر 
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باملر�س��وم ال�س��لطاين رقم 30 / 2016 ، وامل�سطلحات والتعاريف الواردة فيه كجرمية غ�س��ل الأموال، والفعل الإرهابي،  اإىل جانب التعريف 
ب�سالحي��ات وم�س��ئوليات اجله��ات الرقابية والتدابري واجل��زاءات التي تفر�سها، واإجراءات الإبالغ عن حالت ال�س��تباه اإىل املركز الوطني 
للمعلوم��ات املالي��ة، واأي�س��ا العقوب��ات اجلزائية املفرو�سة مبوجب القانون. كما تطرقت الور�س��ة اإىل اإجراءات وتداب��ري العناية الواجبة على 
ال�س��ركات املرخ�س��ة يف قطاع��ي �س��وق امل��ال والتاأمني. وتاأتي هذه الور�س��ة �سمن �سل�س��ة من الور���ض املتعلق��ة مبكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل 
الإره��اب، والت��ي تنفذه��ا الهيئ��ة متمثل��ة بدائرة مكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب، والتي ا�س��تحدثت موؤخرا  يف هي��كل الهيئة الإداري 
لتك��ون اجله��ة التنظيمي��ة الت��ي تعن��ى ب�سم��ان توف��ري املن��اخ ال�س��تثماري الآم��ن للموؤ�س�س��ات يف قطاع��ي �س��وق راأ���ض امل��ال والتاأم��ني، ف�س��ال 
ع��ن حتقي��ق دوره��ا الرئي���ض يف مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب من خالل اإ�س��دار الت�س��ريعات املنظم��ة والرقابة والتفتي���ض وتوعية 
املوؤ�س�س��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئة، وذلك ا�س��تمرارا لتكاتف جهود اجلهات والوحدات احلكومية يف مواجهة ظاهرة غ�س��ل الأموال ومتويل 

الإره��اب يف ال�س��لطنة بن��اء عل��ى قانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومكافحة الإرهاب ال�سادر باملر�س��وم ال�س��لطاين رقم 30 / 2016.

وم��ن منطل��ق تب��ادل اخل��ربات العلمية والعملية يف جمالت �س��وق راأ���ض امل��ال والتاأمني وال�س��تثمار يف البور�س��ات وقعت الهيئة العامة ل�س��وق 
امل��ال ر�س��الة تع��اون م��ع جامع��ة التقني��ة والعل��وم التطبيقية باإبراء، وذل��ك يف ظل ال�س��عي نحو تطوير منظومة قطاع �س��وق راأ���ض املال وقطاع 
التاأم��ني يف ال�س��لطنة م��ن خ��الل التع��اون م��ع املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة وتطوي��ر الأعم��ال القائم��ة عليه��ا. وته��دف الهيئ��ة من خ��الل توقيع هذه 
الر�س��الة اإىل تطوير مهارات الطلبة وموظفي يف جمالت �س��وق راأ���ض املال والتاأمني وال�س��تثمار يف البور�سات، بالإ�سافة اإىل تعزيز التعليم 
والتعل��م، والتدري��ب العمل��ي وتنظي��م الفعالي��ات امل�س��رتكة، اإىل جان��ب ال�س��تفادة م��ن نتائ��ج البح��وث العلمي��ة امل�س��رتكة، والتع��اون والعم��ل 
نح��و تطوي��ر التعلي��م الع��ايل م��ن خ��الل رف��د العملي��ة التعليمية باملوارد والأف��كار املع��ززة للم��واد التعليمي��ة املتعلقة باملج��الت التي تدخل يف 
اخت�سا���ض الط��رف الأول. ويج��در بالذك��ر اأن الهيئ��ة ت��ويل اهتماما كب��ريا  بالتعاون م��ع املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، اذ تعد هذه املوؤ�س�س��ات بيئة 
خ�سب��ة للدرا�س��ات والبح��وث الت��ي من املوؤمل اأن ت�س��اهم يف تطوير اأعمال الهيئة يف جوان��ب عديدة منها الت�س��ريعية والرقابي��ة والتنظيمية، 
ف�س��ال اإىل ال��دور ال��ذي �س��تلعبه هذه املوؤ�س�س��ات يف تر�س��يخ الثقاف��ة ال�س��تثمارية والتاأمينية ل لفئ��ة الطالب من خ��الل الربامج واملبادرات 

التوعوية امل�س��رتكة.  

كم��ا ت�س��تاأنف الهيئ��ة برناجمه��ا التدريب��ي ، وذلك بتنظيم ور�س��ة ت�س��تهدف م�س��وؤويل اللتزام يف ال�س��ركات العاملة يف جم��ال الأوراق املالية 
و�س��ركات التاأم��ني بعن��وان تطبي��ق النه��ج القائ��م عل��ى املخاط��ر والعناية الواجب��ة املع��ززة للعمالء. وياأت��ي تنظيم ه��ذه الور���ض بالتعاون مع 
معه��د International Compliance Association وه��ي موؤ�س�س��ة مهني��ة بريطاني��ة رائ��دة يف جمتم��ع اجله��ات الت�س��ريعية العاملي��ة ُتعن��ى 
بتاأهي��ل م�س��وؤويل اللت��زام وتطوير معارفه��م، وفقا لأف�سل املمار�س��ات املتبعة يف جمالت احلوكمة واملخاطر واللت��زام ومنع اجلرائم املالية 
ومكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ، حي��ث مت التف��اق مبدئي��ا لعقد اأربع )4( ور���ض عمل للف��رتة القادمة من العام، والتي �س��ُتعقد بواقع ور�س��ة يف كل 
�س��هر ابتداًء من يوليو 2021. واجلدير بالذكر اأن الهيئة العامة ل�س��وق املال متمثَلًة يف دائرة مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب ت�س��عى 
اإىل ن�س��ر الوع��ي واملعرف��ة يف ه��ذا املجال وكيفية التعرف على موؤ�س��رات  ال�س��تباه بجرائم غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإره��اب وتقييم املخاطر 
وتطبي��ق الإج��راءات الالزم��ة للح��د منه��ا، وجت��در الإ�س��ارة اىل ان  الهيئة ق��د قامت  منذ بداي��ة العام اجلاري  بعقد ور�س��ة عمل لل�س��ركات 
املرخ�س��ة م��ن الهيئ��ة بالتعاون مع املركز الوطني للمعلومات املالية حول موؤ�س��رات ال�س��تباه، واأخ��رى بالتعاون مع الدعاء العام حول قانون 

مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادرة باملر�س��وم ال�س��لطاين 30 / 2016.

وت�س��تاأنف اجلهات امل�س��رفة على اأ�س��واق راأ���ض املال اخلليجية خالل �س��هر �س��بتمرب واأكتوبر احلملة التوعوية اخلليجية امل�س��رتكة "ملم" حتت 
�س��عار "ا�س��تثمار واعد بخليج واحد"، والتي �س��عت منذ انطالقها يف نوفمرب من العام املن�سرم اإىل تعزيز اجلانب املعريف باآليات ال�س��تثمار 
يف اأ�س��واق الأوراق املالي��ة والوق��وف على اأبرز املفاهيم والأ�سا�س��يات املرتبطة بقطاع �س��وق راأ���ض املال مب��ا يحفز ثقافة الدخار وال�س��تثمار 
عن��د املواط��ن اخلليج��ي. ويرك��ز برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليج��ي خ��الل املرحلة احلالي��ة، والت��ي تقودها الهيئ��ة العامة ل�س��وق املال 
ب�س��لطنة عم��ان عل��ى حموري��ن رئي�س��ني وهما التاأكيد على دور �س��وق راأ���ض امل��ال يف القت�ساد الوطن��ي، وكيفية قراءة القوائ��م املالية، وذلك 
عل��ى م��دى �س��هرين متتالي��ني ب��دءًا من الي��وم الأول من �س��بتمرب ولنهاية اأكتوبر. وت�س��عى برام��ج التوعية خ��الل هذين ال�س��هرين اإىل تعريف 
املجتم��ع باأهمي��ة �س��وق امل��ال كم�س��در من م�س��ادر التمويل ال��الزم لتنفيذ م�س��اريع تنموية وا�س��تثمارية �سخم��ة داعمة لالقت�س��اد، والتاأكيد 
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على اخل�سائ�ض التمويلية التي تقدمها اأ�س��واق راأ���ض املال �س��واء للجهات امل�سدرة للورقة املالية اأو امل�س��تثمر. كما تركز الر�س��ائل التوعوية 
عل��ى دور ال�س��وق يف ت�س��جيع ال�س��باب وط��الب املدرا���ض عل��ى الدخ��ار وكيفي��ة توظي��ف مدخراته��م يف اأوعي��ة ا�س��تثمارية مرخ�س��ة اآمن��ة يف 
الأوراق املالي��ة، وذل��ك ليك��ون لهم ن�سيب للم�س��اركة يف الفر�ض ال�س��تثمارية القائمة يف خمتل��ف القطاعات القت�سادية. وف�ساًل عما �س��بق 
ف��اإن ق��راءة القوائ��م املالي��ة الق��راءة الواعية يع��د عن�سرا اأ�سا�س��يا من ا�سا�س��يات ال�س��تثمار، على اعتب��ار اأنها الطريق��ة املنهجية ال�س��ليمة 
لبناء القرار ال�س��تثماري جتاه اأي �س��ركة من ال�س��ركات املدرجة يف ال�س��وق، ولذلك �س��رتكز الربامج التوعوية خالل �س��هر اأكتوبر على كيفية 
التعام��ل م��ع البيان��ات املالية للتعرف على اأداء ال�س��ركات. ت�س��تهدف احلملة خمتلف فئ��ات املجتمع مع الرتكيز على طلبة املدرا���ض والكليات 
وامل��راأة يف خمتل��ف اأماك��ن عمله��ا وخمتلف م�س��توياتها العلمية ؛ وذلك عن طريق بث ر�س��ائل توعوية يف �سفحات التوا�س��ل الجتماعي للهيئة 
العام��ة ل�س��وق امل��ال عل��ى �س��كل ت�سامي��م انفوجرافيك اأو فيديو ، ويتم الن�س��ر ب�س��كل متزام��ن مع هيئات اأ�س��واق املال بدول جمل���ض التعاون 
اخلليج��ي ، كم��ا و�س��تنفذ الهيئ��ة 4 ور���ض عم��ل الكرتونية حول اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار، ودور �س��وق راأ���ض امل��ال يف القت�ساد الوطن��ي، وكيفية 

ق��راءة القوائ��م املالية ، ون��دوة عن متكني املراأة اقت�ساديا للم�س��اركة يف ال�س��تثمار يف الأوراق املالية. 

وبالتع��اون م��ع معه��د اللت��زام ال��دويل ICA وا�س��تمرارا للجهود الت��ي تبذله��ا الهيئة العامة ل�س��وق املال لتدري��ب وتاأهيل العامل��ني يف قطاعي 
�س��وق راأ���ض املال والتاأمني حول اآليات مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب وفق اخلطة املر�س��ومة لهذا العام، عقدت الهيئة العامة ل�س��وق 
امل��ال ور�س��ة بعن��وان العم��الء واملدفوعات ع��رب احلدود والعقوبات املالية امل�س��تهدفة، و�س��ارك فيها عدد من م�س��وؤويل اللتزام يف ال�س��ركات 
العامل��ة يف جم��ال الأوراق املالي��ة و�س��ركات التاأم��ني. تناول��ت الور�س��ة العدي��د م��ن املحاور مت التع��رف خاللها عل��ى و�سف اأن��واع العمالء اأو 
املدفوع��ات ع��رب احل��دود وكيف���ية حتدي��د املخاط��ر الناجت��ة عنهم. كم��ا مت التط��رق اإىل التحديات الت���ي تطرحه��ا اأنظمة العقوب��ات واأف�سل 
املمار�س��ات ف���ي التعام��ل معه��ا. بالإ�ساف��ة اإىل تلخي���ض املج��الت الرئي�س��ية ل�سواب��ط العقوب��ات مث��ل فح���ض العقوب��ات واإدارة التنبيه��ات 
ومن��اذج الته��رب م��ن العقوب��ات. اإىل جان��ب حتدي��د اللت���زامات امللقاة على عاتق ال�س��ركات ف���ي اإدارة ه��ذه املخاطر. واجلدي��ر بالذكر اأن 
ياأت��ي عق��د هذه الور�س��ة يف اإطار حر�ض الهيئة و�س��عيها لزيادة وعي املوؤ�س�س��ات املالية بالعقوبات املالية امل�س��تهِدفة ويف اإط��ار تفعيل اللتزام 
بالئح��ة اإج��راءات تنفي��ذ قرارات جمل���ض الأمن حول منع وقمع الإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�س��ار اأ�س��لحة الدمار ال�س��امل ومتويله 

ال�س��ادرة م��ن اللجن��ة الوطنية ملكافحة الإره��اب مبوجب القرار رقم 1 / 2021. 

كما نظمت الهيئة العامة ل�س��وق املال الندوة الفرتا�سية حتت عنوان "دور التكنولوجيا املالية يف ت�س��كيل م�س��تقبل اأ�س��واق راأ���ض املال" وذلك 
بالتع��اون م��ع احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة. ياأت��ي تنظي��م ه��ذه الن��دوة �سمن �سل�س��لة الن��دوات الت��ي ينفذها الحت��اد وذلك بهدف 
مناق�س��ة اأب��رز املوا�سيع وامل�س��تجدات التي ت�س��هدها اأ�س��واق الأوراق املالية وم��ا ت�ساحبها من حتدي��ات يف ظل تعام��الت التكنولوجيا املالية، 
كم��ا اأن الن��دوة تناق���ض اأب��رز املتطلب��ات التنظيمي��ة الواج��ب توفره��ا ل�سم��ان حماي��ة الأط��راف املتعامل��ة يف �س��وق الأوراق املالي��ة. ت�سمنت 
الن��دوة العدي��د م��ن املح��اور املهم��ة اأبرزها متكني التعايف م��ن اجلائحة يف كيفي��ة متك��ني التكنولوجيا من انقاذ الأ�س��واق يف حالة حدوث اأي 
وب��اء، كم��ا �س��لطت الن��دوة ال�سوء على جم��الت خمتلفة مبا يف ذل��ك م�س��تقبل التكنولوجيا املالية م��ن منظور تنظيمي والأ�س��ول الفرتا�سية 
والتموي��ل الالمرك��زي عل��ى اأ�س��واق راأ���ض امل��ال وغريه��ا م��ن املوا�سي��ع ذات العالقة. اجلدي��ر بالذك��ر اأن الهيئ��ة بالتعاون مع احت��اد هيئات 

الأوراق املالي��ة العربي��ة تعم��د عل��ى عقد هذا النوع م��ن الندوات واللقاءات التي حت��وي نخبة من املحا�سرون الذي��ن ميتلكون اخلربات.

وا�س��تمرارا لربامج التوعية اخلليجية امل�س��رتكة "ملم" والتي تقودها هيئات الأوراق املالية اخلليجية نظمت الهيئة العامة ل�س��وق املال ور�س��ة 
عم��ل افرتا�سي��ة بعن��وان كيفي��ة ق��راءة القوائ��م املالية مب�س��اركة مواطن��ني ومقيمني بدول اخللي��ج العربي، حي��ث تهدف الور�س��ة اإىل تعريف 
احل�س��ور باأه��م الأدوات الت��ي ت�س��اعد امل�س��تثمرين على ق��راءة القوائم املالية م��ع التاأكيد على اأه��م العنا�سر املهمة يف القوائ��م املالية. ياأتي 
تنظي��م ه��ذه الور�س��ة م��ن منطل��ق الأهمي��ة الت��ي متثله��ا القوائم املالي��ة يف التعري��ف بالأداء املايل ل�س��ركات املدرج��ة يف البور�س��ة، حيث اأن 
معرف��ة كيفي��ة قراءته��ا يعترب عن�سرا اأ�سا�س��ي من اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار الواع��ي، على اعتبار اأنه��ا الطريق��ة املنهجية ال�س��ليمة لبناء القرار 
ال�س��تثماري جت��اه اأي �س��ركة م��ن ال�س��ركات املدرج��ة يف البور�س��ة، كما اأن تنظيم الور�س��ة ياأت��ي �سمن حزم��ة من املواد والربام��ج التوعوية 
املتخ�س�س��ة يف كيفي��ة ق��راءة القوائ��م املالي��ة والت��ي مت الرتكي��ز عليه��ا �س��هر اأكتوبر. وقد مت تقدمي الور�س��ة م��ن خالل الأ�س��تاذة غدير بنت 
حمم��د ر�س��ا ح�س��ن مديرة حمافظ بال�س��ركة املتحدة ل��الأوراق املالية والتي تناولت فيها ع��ددا من املحاور املهمة التي تعن��ى مبفهوم القوائم 



63 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية62 أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

املالي��ة واأهميته��ا اإىل جان��ب التعري��ف ب��الأركان الأربع��ة للبيان��ات املالي��ة املتمثلة يف قائم��ة الدخل واملركز امل��ايل وقائمة التدفق��ات النقدية 
وقائم��ة التغ��ري يف حق��وق امل�س��اهمني، كم��ا مت خالل الور�س��ة التاأكي��د على الأمور الت��ي تو�سحها كل قائم��ة من القوائم املالي��ة الأربعة، واأهم 
العنا�س��ر الت��ي يج��ب حتليلها والوقوف عليها ملعرفة و�سع ال�س��ركة ومدى اإمكانية ال�س��تفادة منها يف جني الأرباح وفق املنهجية ال�س��تثمارية 
الت��ي يحدده��ا كل م�س��تثمر. واجلدي��ر بالذك��ر اأن برنام��ج التوعي��ة ال�س��تثمارية اخلليج��ي رك��ز خ��الل ال�س��هرين املن�سرمني، والت��ي قادتها 
الهيئة على حمورين رئي�س��يني وهما التاأكيد على دور �س��وق راأ���ض املال يف القت�ساد الوطني، وكيفية قراءة القوائم املالية، وذلك ابتداًء من 
�س��بتمرب ولغاي��ة نهاي��ة اأكتوب��ر.  حي��ث مت خالل تلك الفرتة الرتكيز على  ن�س��ر مواد توعوية متنوعة لتعريف املجتمع باأهمية �س��وق راأ���ض املال 
كم�س��در م��ن م�س��ادر التموي��ل الالزم لتنفيذ م�س��اريع تنموي��ة وا�س��تثمارية �سخمة داعم��ة لالقت�ساد، والتاأكي��د على اخل�سائ���ض التمويلية 
الت��ي تقدمه��ا اأ�س��واق راأ���ض امل��ال �س��واء للجه��ات امل�س��درة للورقة املالي��ة اأو امل�س��تثمر اإىل جانب الوق��وف على اأه��م املوا�سيع الت��ي يجب اأن 

يعيها امل�س��تثمر يف ق��راءة القوائم املالية.  

ويف فل�س��طني، اختتم��ت هيئ��ة �س��وق راأ���ض امل��ال ونقاب��ة ال�سحفي��ني الفل�س��طينيني فعالي��ات "معم��ل ال�سحاف��ة املالي��ة" الأول، ال��ذي عقد يف 
مدين��ة نابل���ض عل��ى م��دار يوم��ني. مب�س��اركة 30 �سحفي و�سحفية بواقع 28 �س��اعة تدريبي��ة. وياأتي برنام��ج " معمل ال�سحاف��ة املالية" �سمن 
روؤية هيئة �س��وق راأ���ض املال امل�س��تجيبة لال�س��رتاتيجية الوطنية لل�س��مول املايل يف فل�س��طني، ولتعزيز التكنولوجيا املالية يف القطاعات املالية 
غ��ري امل�سرفي��ة ع��رب تعزي��ز الوع��ي ل��دى اجلمه��ور، وتعزي��ز دور ال�سحاف��ة املالي��ة يف فل�س��طني يف رف��ع الوع��ي املايل ل��دى خمتلف �س��رائح 
املجتم��ع. وج��رى توقي��ع مذك��رة تفاه��م خ��الل اجلل�س��ة الفتتاحية م��ا بني الهيئ��ة والنقابة حت��ت رعاي��ة وزارة القت�ساد الوطن��ي تهدف اىل 
تعزي��ز ال�سحاف��ة املالي��ة يف فل�س��طني. وتناولت اجلل�س��ة الثانية ور�س��ة عم��ل تدريبية حول القط��اع املايل غري امل�سريف يف فل�س��طني من حيث 
الإط��ار القان��وين، واجله��ات الرقابي��ة، ومكون��ات القطاع، واملنتجات واخلدم��ات قدمها مدير عام ال�س��وؤون الإدارية واملالي��ة يف الهيئة امين 
ال�سب��اح. اإ�ساف��ة، اىل امل�سطلح��ات واملفاهي��م الرئي�س��ية يف القطاع املايل غري امل�سريف وال�س��مول املايل، والتكنولوجيا املالية. ويف ال�س��ياق 
ذات��ه، ا�س��تعر�ض مدي��ر اإدارة قط��اع التاأمني يف الهيئة يف اجلل�س��ة الأوىل م��ن �سمن اليوم الثاين للمعم��ل مكونات القطاع يف جل�س��ة تفاعليه، 
فيم��ا تن��اول موؤ�س���ض حا�سن��ة اجلبل لريادة الأعمال �س��ائد كرزون اأهمية العالق��ات العامة للقطاع��ات املالية غري امل�سرفي��ة واليات توظيف 
و�س��ائل التوا�س��ل الجتماع��ي. وناق���ض مدي��ر عام الإدارة العامة لالأوراق املالي��ة يف الهيئة مكونات قطاع الأوراق املالي��ة، وتناولت مدير عام 
الإدارة العام��ة للتاأج��ري التمويل��ي يف الهيئ��ة قط��اع التاأج��ري التمويل��ي والرهن العق��اري. وتخل��ل املعمل جمموعة م��ن التطبيق��ات العملية من 

خ��الل جمموع��ات العم��ل، جرى خاللها انت��اج جمموعة من الق�س���ض والتقارير املالية ح��ول خمتلف القطاعات املالية غ��ري امل�سرفية. 

كم��ا عق��دت هيئة �س��وق راأ���ض املال يوم 29 / 9 / 2021، لقاء ح��ول التكنولوجيا املالية يف قطاع الوراق املالية ح�س��ره كافة مكونات القطاع. 
وا�س��تعر�ض املجتمع��ون دور التكنولوجي��ا املالي��ة يف ت�س��هيل وتعزي��ز و�س��ول الف��راد للخدم��ات يف قط��اع الوراق املالي��ة ب�س��هولة وتكلفة اقل. 
وجتدر ال�س��ارة اىل اأن الهيئة عقدت عدة ور���ض عمل مع القطاعات املالية غري امل�سرفية عر�ست من خالله ا�س��رتاتيجية الهيئة وتوجهاتها 

.GIZ فيم��ا يتعل��ق بالتكنولوجي��ا املالي��ة �سمن برنامج عمل م�س��رتك م��ع وزارة القت�ساد الوطني وبدعم م��ن وكالة التعاون الملاين

ويف جم��ال ال�س��مول امل��ايل، عق��دت اللجن��ة الوطنية لل�س��مول املايل يف فل�س��طني اجتماعه��ا الرابع من خ��الل من�سات التوا�س��ل الفرتا�سي، 
وذل��ك برئا�س��ة الدكت��ور نبي��ل ق�سي���ض رئي���ض هيئة �س��وق راأ���ض امل��ال، والدكتور فرا���ض ملحم حمافظ �س��لطة النق��د ومب�س��اركة الأع�ساء من 
اجله��ات ال�س��ريكة يف تنفي��ذ ال�س��رتاتيجية الوطني��ة لل�س��مول امل��ايل من ال��وزارات الوطني��ة واملوؤ�س�س��ات ذات العالقة. ومت خ��الل الجتماع 
مناق�س��ة م��ا مت اإجن��ازه خ��الل العام الثاين من عمر ال�س��رتاتيجية الوطنية لل�س��مول املايل والذي ا�س��تعر�ض اخر امل�س��تجدات وما مت تنفيذه 
م��ن برام��ج يف ظ��ل جائح��ة كورون��ا والت��ي األقت بظالله��ا على اجله��ود املبذولة يف ه��ذا املجال وذلك م��ن خالل الظ��روف ال�س��تثنائية التي 
واجه��ت تنفي��ذ ال�س��رتاتيجية وخطته��ا التنفيذي��ة. وناق���ض املجتمع��ون موؤ�س��رات ال�س��مول امل��ايل للقطاع امل��ايل التي مت تطويره��ا والبدء يف 
احت�س��ابها وم��ا له��ا م��ن اأهمي��ة يف تتب��ع وقيا���ض التط��ورات احلا�سلة يف اأوج��ه ال�س��مول امل��ايل املختلفة، و�س��يتم ن�س��رها قريب��ًا للجمهور من 

املهتمني و�س��تكون متوافرة على موقع ال�س��مول املايل يف فل�س��طني.

اأما يف قطر، نظمت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية، حملة توعوية وتثقيفية �س��املة حتت عنوان "احِم ا�س��تثماراتك مبعرفة حقوقك والتزاماتك". 
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وته��دف احلمل��ة الت��ي �س��تنطلق فعالياته��ا يف مطل��ع فرباي��ر ومتت��د اإىل 31 مار���ض 2021، اإىل رفع م�س��توى الوع��ي لدى امل�س��تثمرين يف دول 
جمل���ض التعاون لدول اخلليج العربية، ون�س��ر التوعية باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار يف اأ�سواق املال وطرق الحتيال واملخاطر، والتاأكيد على �سرورة 
انته��اج ا�س��رتاتيجيات ت�س��اعد يف تقلي��ل تلك املخاط��ر، والتعريف بالأنظمة والت�س��ريعات التي حتكم التعامالت يف الأ�س��واق املالية، مبا يعمل 
عل��ى زي��ادة معاي��ري الكفاءة وال�س��المة فيها. وتاأتي احلملة يف اإط��ار برنامج التوعية ال�س��تثمارية اخلليجي "ُمِلم"، وهو برنامج م�س��رتك بني 
اجله��ات املنظم��ة لالأ�س��واق املالي��ة يف دول جمل���ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية، والذي ب��داأ تنفيذه مطلع �س��هر نوفمرب 2020، وي�س��تهدف 
املتعامل��ني يف الأ�س��واق املالي��ة واملهتم��ني به��ا م��ن خمتلف القطاع��ات. ومبوجب هذا الربنام��ج، ترعى اجله��ات املنظمة لل�س��وق املالية يف كل 
دول��ة م��ن دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة م��دة معينة م��ن الربنامج، من خالل ن�س��ر ر�س��ائل توعوي��ة متنوع��ة تت�سم��ن البيانات 
ال�سحفي��ة والر�س��ائل الت��ي تن�س��ر على املواق��ع اللكرتونية وح�س��ابات التوا�سل الجتماعي للجهات امل�س��اركة، بالإ�سافة اإىل و�س��ائل الإعالم 
املختلفة. وقد بداأت هيئة ال�س��وق املالية يف اململكة العربية ال�س��عودية، بتنفيذ اأوىل حمالت الربنامج خالل �س��هري نوفمرب ودي�س��مرب 2020 
حتت عنوان "اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار"، ثم قامت هيئة اأ�س��واق املال يف دولة الكويت بتنفيذ احلملة الثانية حتت عنوان "فكر قبل اأن ت�س��تثمر"، 
خالل �س��هر يناير 2021، لتاأتي هيئة قطر لالأ�س��واق املالية وتنفذ احلملة الثالثة على مدى �س��هري فرباير ومار���ض 2021. وتويل هيئة قطر 
لالأ�س��واق املالي��ة اأهمي��ة كب��رية للتوعية يف الأ�س��واق املالية لتنمية م�س��توى املهارة واملعرف��ة لدى امل�س��تثمرين وحمايته��م ومتكينهم من اتخاذ 
القرار ال�س��تثماري ال�س��ليم يف التوقيت املنا�س��ب، بغر�ض ت�س��جيع ال�س��تثمار وتنميته يف �س��وق مالية اآمنة وجاذبة لال�س��تثمار مبا يدعم منو 

وتن��وع القت�ساد الوطني.

كم��ا اأطلق��ت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالي��ة م�س��روعها التوع��وي الرقم��ي ملكافحة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب ال��ذي مت في��ه تطوير منوذج 
تقييم��ي، وذل��ك بالتع��اون م��ع املعه��د املعتم��د ل��الأوراق املالي��ة وال�س��تثمار )CISI(. وتعت��رب هيئة قط��ر لالأ�س��واق املالية اأول جه��ة رقابية يف 
ال�س��رق الأو�س��ط تطل��ق مث��ل هذا الربنامج. وقام��ت الهيئة بتطوير ه��ذا الربنامج التعليم��ي الرقمي ملكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب، 
باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة، للمهني��ني العامل��ني يف �س��وق راأ���ض املال. و�سي�س��كل ا�س��تكمال ه��ذا الربنامج بنجاح عاماًل م�س��اعدًا يف ن�س��ر 
الوعي حول مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب يف قطاع �س��وق راأ���ض املال. كما �س��يتم اأخذ اجتياز الربنامج بنجاح بالعتبار عند تقييم 
طل��ب الرتخي���ض م��ن الهيئة. ويجم��ع الربنامج بني املعرف��ة التنظيمية والرقابي��ة وبني اخلربة املهني��ة والتدريبية، حيث ي�س��تمل على املبادئ 
واللوائ��ح الدولي��ة املنظم��ة ملكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل الإره��اب، وكذلك الت�س��ريعات اخلا�سة بهما يف دول��ة قطر. واأتاح��ت الهيئة �سمن 
من�ساته��ا الرقمي��ة ه��ذا الربنام��ج للعام��ة وللمهتم��ني، وال��ذي ميك��ن ت�سفحه والو�س��ول اإليه من خ��الل اأي هاتف حمم��ول اأو جهاز لوحي اأو 
كمبيوت��ر حمم��ول، وذل��ك به��دف ن�س��ر املعرفة والوع��ي حول مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب يف قطاع �س��وق راأ���ض امل��ال خا�سة، ويف 
القط��اع امل��ايل ب�س��كل عام. ويتاألف الربنامج من منوذج معريف يت�سم��ن ثمانية ف�سول حمورية، ويختتم باختبار من جمموعة اأ�س��ئلة متعددة 
اخلي��ارات وعن��د النج��اح بالختب��ار، يتلق��ى امل�س��جلون �س��هادة قابل��ة للتحمي��ل �س��ادرة من قب��ل هيئة قط��ر لالأ�س��واق املالية واملعه��د املعتمد 
ل��الأوراق املالي��ة وال�س��تثمار )CISI(.و�س��يكون ل��دى الهيئ��ة اإمكانية الو�س��ول الكام��ل اإىل نتائ��ج التقييم املهني للم�س��اركني لالإ�س��راف على 
المتث��ال ملكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتويل الإرهاب يف الدولة. بالإ�سافة اإىل ذل��ك، ونظرا للقيود الت��ي فر�ستها جائح��ة كوفيد� 19، فالعديد 
م��ن املوظف��ني يعمل��ون ع��ن بع��د من منازلهم. وقد �س��هد اأرب��اب العمل على م�س��توى العامل مدى فعالي��ة الأنظمة عرب الإنرتن��ت يف الإنتاجية، 
مم��ا يع��ود بفوائ��د خا�سة على عملية التعلم الإلكرتوين. وقد بداأ التعاون ال�س��رتاتيجي بني الهيئة واملعهد املعتمد لالأوراق املالية وال�س��تثمار 
من��ذ ع��ام 2007 عندم��ا مت و�س��ع برنام��ج تعليم��ي يلب��ي واح��دًا من متطلب��ات من��ح الرتخي�ض من قب��ل هيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة من اأجل 
تعزيز معايري التاأهيل يف �س��وق اخلدمات املالية يف قطاع �س��وق راأ���ض املال يف دولة قطر. ويعد هذا امل�س��روع التوعوي امتدادا لذلك التعاون، 

ويوؤكد اإطالقه جهود هيئة قطر لالأ�س��واق املالية يف مكافحة اأ�س��باب اجلرائم املالية يف اأ�س��واق راأ���ض املال يف الدولة.

و يف اإط��ار حمل��ة "ُمل��م" التوعوي��ة لدول جمل���ض التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة، عقدت هيئة قطر لالأ�س��واق املالية بالتعاون م��ع احتاد هيئات 
الأوراق املالي��ة العربي��ة، برناجم��ا تدريبي��ا عن بعد ح��ول "التكنولوجيا املالية م��ن املنظور الرقابي"، وذلك ملدة يوم��ني. وياأتي هذا الربنامج 
التدريب��ي مب��ا يعك���ض اهتم��ام هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية والتزامه��ا جتاه تعزي��ز اجلانب التدريب��ي الفن��ي املتخ�س�ض والتثقيف��ي والتوعوي 
للمتعامل��ني واملهتم��ني وذوي العالق��ة يف قط��اع �س��وق راأ���ض امل��ال، ودع��م من��و وتط��ور �س��وق راأ���ض املال ب�س��كل ع��ام، وت�س��جيع عملي��ة تطبيق 
التكنولوجي��ا املتط��ورة. ويه��دف الربنام��ج اإىل فه��م م�سطلح التكنولوجيا املالية )Fintech(، وعالقته بقطاع �س��وق راأ���ض املال، اإ�سافة اإىل 
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ا�س��تعرا�ض مكون��ات التكنولوجي��ا املالية ونظامها الإيكولوجي )Fintech Ecosystem(، وجم��الت تطبيقها الرئي�س��ية والجتاهات العاملية 
يف هذا املجال. و�سيكت�س��ب امل�س��اركون يف الربنامج التدريبي، فهما اأ�سا�س��يا و�س��امال للتقنيات والأطر الرئي�س��ية للتكنولوجيا املالية، واآثارها 
وتاأثرياته��ا عل��ى ا�س��رتاتيجيات القطاع امل��ايل، وتطبيقات تكنولوجي��ا Blockchain يف الأعمال امل�سرفية واملالية، كما �س��يتمكن امل�س��اركون 
م��ن تبن��ي ا�س��رتاتيجيات التكنولوجي��ا املالي��ة داخل موؤ�س�س��اتهم لقيادة م�س��روع التح��ول الرقمي. وت�س��مل اجلهات امل�س��تهدفة من الربنامج، 
العامل��ني يف اجله��ات التنظيمي��ة، ويف جم��ال اخلدم��ات املالي��ة واإنف��اذ القان��ون، والتج��ارة، ف�سال ع��ن العامل��ني يف موؤ�س�س��ات التنمية. كما 
ي�س��تهدف الربنام��ج التدريب��ي ب�س��كل خا���ض، قادة الأعم��ال واملبتكرين وال�ست�س��اريني ومديري ال�س��رتاتيجيات وتكنولوجي��ا املعلومات. ويف 
خت��ام الربنام��ج التدريبي، �س��يح�سل امل�س��اركون على �س��هادة �سادرة عن هيئة قطر لالأ�س��واق املالية واحتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربية.

كم��ا عق��دت هيئ��ة قط��ر لالأ�س��واق املالية بالتع��اون مع احتاد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية، الربنام��ج التدريب��ي "اإدارة املخاطر الت�س��غيلية 
يف املوؤ�س�س��ات املالي��ة" وذل��ك يف اإط��ار اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي اخلام���ض ملنظم��ة هيئ��ات الأوراق املالي��ة )الأي�س��كو(. وا�س��تهدف الربنامج 
ال��ذي ُعق��د ع��ن بعد ع��رب تطبيق زوم، على مدى ثالثة اأي��ام، العاملني يف القطاع املايل وعلى وج��ه اخل�سو�ض العاملني يف جمال املوؤ�س�س��ات 
واخلدم��ات املالي��ة، والعامل��ني يف اجله��ات التنظيمية والرقابي��ة وجهات اإنفاذ القانون ومكافحة غ�س��ل الأموال. وا�س��تمل الربنامج التدريبي 
عل��ى ع��دة حم��اور، م��ن �سمنها خماطر اأعمال املوؤ�س�س��ات املالي��ة، والتقني��ات العملية املطلوب��ة للتحقيق يف احل��وادث ذات العالقة باملخاطر 
املالي��ة والت�س��غيلية، اإ�ساف��ة اإىل كيفي��ة اإدارة ه��ذه املخاط��ر عل��ى املدى الطوي��ل. كم��ا ت�سمنت املح��اور، عر�ض منوذج لل�س��لوكيات املنا�س��بة 
لإدارة املخاط��ر الت�س��غيلية يف م��كان العم��ل، وامل�س��اهمة يف تعزي��ز مواجهته��ا واأه��م العتب��ارات التنظيمي��ة يف كيفي��ة اإدارته��ا. و�س��ارك يف 
الربنام��ج التدريب��ي، 42 م�س��اركا ميثلون ع�س��ر جهات من داخل قطر، وجهتني من اخلارج هم��ا هيئة الأوراق املالية الأردنية، والهيئة العامة 
ل�س��وق امل��ال يف �س��لطنة ُعم��ان، اأم��ا اجلهات امل�س��اركة من داخل قطر فه��ي ت�س��مل بالإ�سافة اإىل هيئة قطر لالأ�س��واق املالي��ة، كال من البنك 
التج��اري للخدم��ات املالي��ة، �س��ركة قط��ر لالأوراق املالية، املجموعة لالأوراق املالية، �س��ركة الأهلي للو�س��اطة، ديلويت اأند تا���ض، PKF، قطر 

لالإيداع املرك��زي، هيئة تنظيم مرك��ز قطر للمال.

يف الكويت، ومع ا�سدار قرارها رقم )5( ل�س��نة 2021، تبداأ هيئة اأ�س��واق املال اأوىل مراحل الإعداد لتنفيذ م�س��روعها الإ�س��رتاتيجي باإن�ساء 
اأكادميية متخ�س�سة باأ�س��واق املال، وهي موؤ�س�س��ة تعليمية وتدريبية يف جمال اأ�س��واق الأوراق املالية، تتمتع ب�س��خ�سية اعتبارية م�س��تقلة غري 
هادفة للربح، تخ�سع لرقابة الهيئة واإ�س��رافها. ومتثل "امل�س��اهمة الفعالة يف رفغ كفاءة اأ�س��واق املال يف دولة الكويت" هدفًا رئي�س��يًا لإن�س��اء 
ه��ذه الأكادميي��ة، اإ�ساف��ًة اإىل اأه��داٍف اأخرى: كتطوي��ر وتنمية القت�س��اد املعريف ذي ال�سلة بقطاع اأن�س��طة الأوراق املالي��ة، و تاأهيل الكوادر 
الب�س��رية العامل��ة يف ذل��ك القط��اع وتنمي��ة مهاراته��ا وقدراته��ا، وتوعي��ة اجلمه��ور بن�س��اط الأوراق املالي��ة واملناف��ع واملخاط��ر واللتزام��ات 
املرتبط��ة بال�س��تثمار يف ه��ذا الن�س��اط وت�س��جيع تنميته، وتعزي��ز عملية التعاون مع اأهم اجله��ات التعليمية واملهني��ة الدولية وتبادل اخلربات 
م��ع اجله��ات الرقابي��ة املماثل��ة واملنظم��ات الإقليمية والدولي��ة املتخ�س�س��ة يف املج��الت املتعلقة بتطوير اأ�س��واق املال. هذا، وتتوزع  اأن�س��طة 
الأكادميي��ة وبراجمه��ا ب��ني برام��ج تدريبي��ة مت�سل��ة باأن�س��طة الأوراق املالي��ة مبا يف ذل��ك برامج املراجع��ة للح�س��ول على ال�س��هادة اخلا�سة 
بالختب��ارات التاأهيلي��ة للوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل، وال�س��هادات املهني��ة العاملي��ة مبختل��ف اأنواعه��ا، اإ�ساف��ًة اإىل برام��ج توعوي��ة ذات �سلة، 
وتوف��ري مرك��ز معتم��د لالختب��ارات التاأهيلي��ة املهنية، وتق��دمي اختبارات خا�سة مبوظفي الهيئة واملر�س��حني ل�س��غل خمتل��ف وظائفها، اإ�سافًة 
اإىل توف��ري مكتب��ة افرتا�سي��ة اإلكرتوني��ة، وتنفي��ذ التحالفات الالزم��ة مع اجلامع��ات املحلية والعاملي��ة لتقدمي الربامج الأكادميية للدرا�س��ات 
العلي��ا والربام��ج التدريبي��ة. كم��ا تتن��وع ال�س��رائح امل�س��تهدفة بربام��ج الأكادميي��ة ب��ني موظف��ي الهيئ��ة و�س��اغلي املنا�سب والوظائ��ف واجبة 
الت�س��جيل ل��دى الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م وموظفي هوؤلء الأ�س��خا�ض، اإ�ساف��ةً  اإىل موظفي ال�س��ركات املدرجة يف بور�س��ات الأوراق املالية، 
وحديث��ي التخ��رج والط��الب يف امل�س��تويات التعليمي��ة املختلف��ة، اإ�ساف��ة اإىل �س��رائح جمتمعي��ة خمتلف��ة وجمه��ور املعني��ني واملهتم��ني باأن�س��طة 
الأوراق املالي��ة عل��ى وج��ه العم��وم. ويتوىل الإ�س��راف عل��ى اإدارة الأكادميية جمل���ض اأمناء يع��ني اأو ينتدب اأع�ساوؤه اخلم�س��ة من قبل جمل���ض 
مفو�س��ي الهيئ��ة مبوج��ب قرار ي�سدر عنه ملدة �س��نتني قابل��ة للتجديد ملرتني، ول��ه جميع ال�سالحيات وال�س��لطات الالزمة لإدارة الأكادميية. 
هذا، وجتدر الإ�س��ارة اإىل اأن اإن�س��اء هذه الأكادميية ميثل ا�س��تجابة ل�س��تحقاقاٍت قانونية وتنموية يف اآٍن واحد، فمن ناحيٍة اأوىل ياأتي تنفيذًا 
لأحكام البند )10( من املادة )5( من  قانون اإن�س��اء الهيئة رقم )7( ل�س��نة 2010 وتعديالته، والذي ت�سمن اإن�س��اء اأو امل�س��اهمة يف اإن�س��اء 
موؤ�س�س��ة تعليمية اأو تدريبية يف جمال اأ�س��واق الأوراق املالية، تتمتع بال�س��خ�سية العتبارية، وتخ�سع لرقابة واإ�س��راف الهيئة وحدها. وتنظم 
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ه��ذه املوؤ�س�س��ة مبوج��ب لوائح وقواع��د ت�سدرها الهيئة"، كما يتما�س��ى من ناحيٍة اأخرى مع اإ�س��رتاتيجية الهيئة 2021/2018 والت��ي تت�سمن 
Knowledge�( مب��ادرة اإن�س��اء معه��د متخ�س���ض ُيعن��ى بتدريب العاملني يف اأ�س��واق املال واأن�س��طة الأوراق املالية وتنمي��ة القت�ساد املعريف
Based Economy( ، والت��ي تن��درج بدوره��ا يف اإط��ار الإ�س��هام يف حتقيق التوجه��ات التنموية لدولة الكوي��ت واملنبثقة من الروؤية ال�س��امية 

يف التح��ول اإىل مرك��ز م��ايل اإقليم��ي رائد، وذلك من خالل م�س��اريع عدة �س��اهمت اإىل حٍد بعيد يف قطع اأ�س��واط هامة يف م�س��ار  اإيجاد بيئة 
ا�س��تثمارية جاذب��ة متتل��ك مقوم��ات الكفاءة والنزاهة وال�س��فافية املطلوبة، وتطوير قطاع اأ�س��واق املال من خالل توجهاتٍ  عدة، ميثل اإن�س��اء 
" اأكادميي��ة اأ�س��واق امل��ال" املتخ�س�سة بالتعلي��م والتدريب املهني واملتوافقة مع املعايري الدولية اأحد اأهم تل��ك التوجهات يف املرحلة الراهنة.

و�س��اركت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف موؤمت��ر HSBC MENAT الفرتا�س��ي لالأوراق املالي��ة 2021، واملنعقد عل��ى مدار اأربعة اأي��ام خالل الفرتة  
من 1 اإىل 4 مار���ض 2021، والذي نظمه بنك اإت���ض اإ���ض بي �س��ي )HSBC(، وميثل هذا املوؤمتر مركز التقاء اأهم واأبرز املوؤ�س�س��ات العاملية 
الت��ي تتطل��ع للم�س��اركة يف تنمي��ة اأ�س��واق امل��ال وال�س��تثمار يف املنطقة، وي�س��ارك في��ه عدد كبري م��ن ممثلي الهيئات واملوؤ�س�س��ات وال�س��ركات 
العاملي��ة والإقليمي��ة ل�س��تعرا�ض اأخ��ر التطورات وامل�س��تجدات والفر�ض ال�س��تثمارية يف الأ�س��واق املالي��ة للمنطق��ة. وتعقد الهيئ��ة اجتماعات 
ولق��اءات افرتا�سي��ة مكثف��ة على هام���ض هذا املوؤمتر، متتد حتى يوم 4 مار���ض، مع البنوك ال�س��تثمارية العاملية وامل�س��تثمرين الأجانب، حيث 
يت��م خ��الل ه��ذه اللقاءات �س��رح اخ��ر امل�س��تجدات املتعلق��ة بال�س��وق الكويتي واخلط��ط امل�س��تقبلية لتطوي��ر ال�س��وق، بالإ�سافة اإىل ال�س��تماع 

ملالحظ��ات البنوك ال�س��تثمارية وامل�س��تثمرين والإجابة على كافة ا�ستف�س��اراتهم.

كم��ا اأطلق��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف الث��اين ع�س��ر م��ن �س��هر مار���ض لع��ام 2020 "اختب��ار  قوان��ني ولوائ��ح الهيئة"، كاآخ��ر مراح��ل برناجمها 
للموؤه��الت املهني��ة، و ال��ذي يع��د نت��اج م�س��روعها الإ�س��رتاتيجي لالختب��ارات التاأهيلية للوظائ��ف واجبة الت�س��جيل الذي ا�س��تكملت اإجراءاته 
و دخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف الثالث��ني م��ن �س��بتمرب  م��ن ع��ام 2019 . ونظ��را لتداعيات جائح��ة كورونا و م��ا مت اتخاذه من اإج��راءاٍت احرتازية 
ملواجهته��ا، اأ�س��درت الهيئ��ة ق��رار متدي��د و تاأجي��ل موع��د نهاي��ة مرحل��ة تطبيق��ه املبدئي��ة "الإختيارية" ملدة �س��نة ميالدي��ة كامل��ة، تنتهي يف 
الثالث��ني م��ن �س��بتمرب م��ن الع��ام 2021 بدًل م��ن الثالثني من �س��بتمرب 2020، اىل جان��ب تاأجيل موع��د تطبيق مرحلت��ه الإلزامية اإىل الأول 
م��ن اأكتوب��ر 2021 ب��دًل م��ن الأول  م��ن اأكتوبر 2020. ومبنا�س��بة بدء الع��د التنازيل لنته��اء مواعيد تطبي��ق الربنامج، تعي��د الهيئة التذكري 
باأهميت��ه بالن�س��بة لكاف��ة املعني��ني باأن�س��طة الأوراق املالي��ة و املهتم��ني به��ا عل��ى وج��ه العموم، وكذل��ك  املعنيني بالوظائ��ف الواجبة الت�س��جيل 
ل��دى الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م عل��ى وجه اخل�سو�ض،  خا�س��ًة و اأن اجتياز  اختبارات برنامج املوؤهالت املهنية �س��يكون �س��رطًا للت�س��جيل يف 
تل��ك الوظائ��ف اعتب��ارًا م��ن موعد دخ��ول مرحلة تطبيق��ه الإلزامية مو�س��ع التطبيق يف الأول من اأكتوب��ر القادم، و حتث الهيئ��ة اجلميع على 
�س��رورة امل�س��ارعة لاللتح��اق بالربنام��ج و اأداء اختبارات��ه مل��ا له��ا م��ن انعكا�س��ات  اإيجابي��ة على اجلان��ب ال�س��خ�سي و املهني، و مبا ينعك���ض 

بطبيع��ة احل��ال عل��ى اجله��ات التي يعملون بها، و ي�س��هم ب�سورٍة فاعل��ة يف الرتقاء بكفاءة منظومة اأ�س��واق املال كاملة.

ونفذت هيئة اأ�س��واق املال ومب�س��اركة كٍل من �س��ركة بور�سة الكويت لالأوراق املالية، وال�س��ركة الكويتية للمقا�سة يوم الأحد املوافق 13 يونيو 
2021 ور�س��ة عم��ل توعوي��ة اإلكرتوني��ة ع��رب من�سة الجتماع��ات الفرتا�سية )Zoom(، تناول��ت مو�سوع "تداول حق��وق الأولوية". هذا، وقد 

�س��هدت الور�س��ة م�س��اركة لفتة من املعنيني واملهتمني مبو�سوعها، والذين بلغ عددهم )100( م�س��ارك ميثل احلد الأق�سى املتاح للم�س��اركة 
ع��رب من�س��ة الهيئ��ة، وق��د قام بتنفيذ الور�س��ة فريق جاهزية ال�س��وق MRG ال��ذي ي�سم ممثلني عن كٍل م��ن الهيئة و�س��ركة بور�سة الكويت و 
ال�س��ركة الكويتية للمقا�سة. كما اأطلقت هيئة اأ�س��واق املال عرب موقعها الإلكرتوين يف الأول من �س��هر �س��بتمرب احلايل خام���ض اأعداد جملتها 
التوعوي��ة الإلكرتوني��ة والت��ي تنوع��ت مو�سوعاتها كما الإ�سدارات ال�س��ابقة ب��ني خمتلف اجلوانب املت�سل��ة باأعمال الهيئ��ة ومهامها: التوعوية 

و القانوني��ة والتنظيمي��ة والرقابي��ة، اإ�سافًة اإىل الأخب��ار القت�سادية، وتغطية لأن�س��طة الهيئ��ة وفعالياتها. 

واأعلن��ت هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال ع��ن انته��اء ف��رتة التطبي��ق املبدئ��ي لربنام��ج املوؤه��الت املهني��ة، النت��اج الرئي�س��ي مل�س��روع الهيئة الإ�س��رتاتيجي 
لالختب��ارات التاأهيلي��ة للوظائ��ف واجب��ة الت�س��جيل وفق��ًا للق��رار رق��م )145( ل�س��نة 2019 ب�س��اأن تعدي��ل بع���ض اأح��كام الالئح��ة التنفيذي��ة 
للقان��ون رق��م )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئ��ة اأ�س��واق املال وتنظي��م ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتعديالتهما. وت��ود الهيئة الإ�س��ادة بتعاون 
الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م ال��ذي كان له��م دور كبري يف حتقيق الهدف املن�س��ود م��ن هذا الربنامج، حيث بلغت ن�س��بة ال�س��تيفاء لالأ�س��خا�ض 
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امل�س��جلون يف ال�س��ريحة الأوىل ن�س��بة )99.8 %(، وه��ي ن�س��بة توؤك��د م��دى تع��اون وثق��ة الأ�س��خا�ض املرخ���ض له��م باأعمال وق��رارات الهيئة 
الت�سحيحي��ة الت��ي م��ن �س��اأنها الرتقاء بال�س��وق املايل واملواكبة الفعلية لالأ�س��واق العاملية وممار�س��تها. وبه��ذا ال�سدد، تعل��ن الهيئة عن بدء 
موع��د التطبي��ق الإلزام��ي لربنام��ج املوؤه��الت املهني��ة للوظائف واجبة الت�س��جيل، وحتث كاف��ة املعني��ني بالربنامج من امل�س��جلني يف الوظائف 
واجب��ة الت�س��جيل واملزم��ع ت�س��جيلهم م�س��تقباًل للم�س��ارعة يف اللتح��اق بالربنامج و التق��دم لختباراته، خا�سًة و اأن اجتي��از تلك الختبارات 

�س��رطًا للت�س��جيل يف تل��ك الوظائ��ف اعتبارًا من دخول الربنام��ج مرحلة تطبيقه الإلزامي��ة يف تاريخ 1 اأكتوبر 2021.

و�س��اركت دول��ة الكوي��ت ممثل��ة بهيئة اأ�س��واق امل��ال وبنك الكويت املرك��زي يف فعاليات "حملة اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي" املزم��ع اإقامتها خالل 
الف��رتة )4 � 11 اأكتوب��ر لع��ام 2021( حت��ت مظلة املنظم��ة الدولية لهيئات الأوراق املالية "الأي�س��كو". وتنبث��ق امل�س��اركة الكويتية يف فعاليات 
احلمل��ة م��ن حر���ض اجلهات الرقابي��ة املحلية على احل�سور الفاعل يف خمتلف اأن�س��طة املنظم��ات الدولية وجلانها الإقليمي��ة مما ميكنها من 
متابع��ة اأح��دث امل�س��تجدات، ومواكب��ة املعاي��ري العاملي��ة ذات ال�سل��ة، مب��ا ينعك���ض بالإيجاب على الواق��ع القت�س��ادي املحلي، ويعك���ض مكانة 
الكوي��ت يف املحاف��ل الدولي��ة. وم��ن املنتظ��ر حلملة اأ�س��بوع امل�س��تثمر العامل��ي للعام احلايل اأن ت�س��لط ال�سوء عل��ى اأهمية التوعي��ة مبو�سوعاٍت 
رئي�س��ية اأربعة: الحتيال املايل، التمويل امل�س��تدام، اأ�سا�س��يات ال�س��تثمار، ال�س��تثمار الإلكرتوين. وكذلك التعريف باأ�س��اليب واأدوات التوعية 
الناجح��ة ب��كٍل منه��ا ل عل��ى �سعي��د امل�س��تثمرين واملعنيني واملهتم��ني بق�سايا ال�س��تثمار فقط، بل بالن�س��بة لكافة �س��رائح املجتمع مبا يف ذلك 
فئ��ات ال�س��باب وامل��راأة وم�س��تثمري الغ��د ل�س��يما يف املراح��ل التعليمي��ة املختلف��ة ب��دءًا باملتو�س��طة وانته��اًء بالتعلي��م اجلامع��ي. وه��ي ق�سايا 
تق��ع يف �سمي��م مه��ام واهتم��ام الهيئ��ة وبنك الكوي��ت املركزي اللذين با�س��را موؤخرًا جهود التن�س��يق التوعوية امل�س��رتكة ب�س��اأن تل��ك الق�سايا 
وغريه��ا بعي��دًا ع��ن امل�س��اركة امل�س��رتكة يف فعاليات هذه احلمل��ة. وتت�سمن امل�س��اركة يف فعاليات احلملة بث ر�س��ائل توعوي��ة باللغتني العربية 
والإجنليزي��ة ع��رب و�س��ائل اإعالمي��ة خمتلف��ة، اإ�سافة اإىل ح�س��ابات هاتني اجلهت��ني الرقابيتني على و�س��ائل التوا�سل الجتماعي. اأما ر�س��ائل 
احلمل��ة الت��ي تتن��وع طبيعته��ا ب��ني ر�س��ائل خا�س��ة باملنظم��ة الدولي��ة، واأخ��رى كانت نتاج اإعداد م�س��رتك ب��ني الهيئ��ة وبنك الكوي��ت املركزي 
فت�س��تهدف توعي��ة املعني��ني بالقط��اع امل��ايل عموم��ًا، وباأن�س��طة الأوراق املالي��ة ب�س��ورٍة خا�س��ة، كم��ا ترك��ز ب�س��ورٍة رئي�س��ية عل��ى مو�سوع��ي 
الحتي��ال امل��ايل والتمويل امل�س��تدام دون اإغف��ال مو�سوعي احلمل��ة الآخرين املتعلقني باأ�سا�س��يات ال�س��تثمار وال�س��تثمار الإلكرتوين. وجتدر 
الإ�س��ارة اأخ��ريًا، اإىل اأن املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة "الأي�س��كو" والت��ي تع��د مبثاب��ة اجلهة امل�س��رفة عل��ى اأ�س��واق الأوراق املالية 
يف الع��امل وت�س��م اأع�س��اء م��ن اأك��رث م��ن 100 دول��ة يف العامل، �س��بق له��ا اأن اأطلق��ت مبادرته��ا التوعوية غ��ري امل�س��بوقة حتت عنوان "اأ�س��بوع 
امل�س��تثمر العامل��ي" للم��رة الأوىل يف ع��ام 2017 به��دف رف��ع م�س��تويات املعرفة املالية وتعزيز ثقافة م�س��تثمري اأ�س��واق امل��ال. وعامًا بعد اآخر 
تكت�س��ب فعالي��ات ه��ذه املب��ادرة اأهمي��ة م�ساعف��ة لقاء جهودها يف توعي��ة امل�س��تثمرين وحمايتهم، الأم��ر الذي تتزاي��د اأهميته يف ظل ظروف 
ع��دم ال�س��تقرار الت��ي ت�س��هدها الأو�س��اع القت�سادي��ة العاملي��ة من��ذ قراب��ة العام��ني، نتيجة تداعي��ات جائحة فايرو���ض كورون��ا والإجراءات 

ملواجهتها. الحرتازية 

و�سم��ن جه��ود بن��ك الكوي��ت املرك��زي وهيئة اأ�س��واق امل��ال للتوعية امل�س��تمرة جلمه��ور العمالء به��دف تعزيز الثقاف��ة املالي��ة وامل�سرفية لدى 
املجتم��ع ويف �س��وء انت�س��ار التعام��ل اأو ال�س��تثمار يف الأ�سول الفرتا�سية اأو ما ي�س��مى "بالعم��الت الفرتا�سية"، اأطلق بن��ك الكويت املركزي 
وهيئ��ة اأ�س��واق امل��ال يف هذا ال�سدد حملة توعوية م�س��رتكة ح��ول جمموعة من اجلوانب املتعلقة بهذا املو�سوع. وا�س��تكماًل لدور هيئة اأ�س��واق 
امل��ال يف تنمي��ة املجتم��ع وتطوي��ر عنا�س��ر ب�س��رية وطنية نا�س��ئة وتعزيز قدرتها التناف�س��ية لالنخراط يف �س��وق العمل يف جمال اأ�س��واق املال، 
مت تد�س��ني برنام��ج الهيئ��ة ال�س��ابع لتدري��ب وتاأهي��ل الكويتيني حديث��ي التخرج من الك��وادر الوطنية املتميزة، ويف كلمة األقاها رئي���ض جمل���ض 
املفو�س��ني واملدي��ر التنفي��ذي ال�س��يد/ اأ.د اأحم��د عبدالرحم��ن امللح��م اأ�س��اد فيه��ا بالكف��اءات الوطني��ة وموؤكدًا حر���ض الهيئة على ا�س��تفادة 
املتدرب��ني م��ن ه��ذا الربنام��ج، كم��ا �س��دد عل��ى اأهمية اللت��زام والتف��اين بالعمل اجل��اد والجته��اد لتحقيق م��ا ت�سبو الي��ه الهيئة م��ن تهيئة 
ك��وادر وطني��ة طموح��ة للنهو���ض بالقت�س��اد الوطني. وقد ب��داأ الربنامج فعاليته ي��وم الأحد املوافق 28 نوفم��رب 2021 ويعقب ذلك الربنامج 
التدريب��ي املحل��ي واملي��داين ومن ثم اخلارجي وي�س��تقطب الربنامج املتميزين من حديث��ي التخرج بتخ�س�سات )العلوم الإدارية - احلقوق - 
الهند�س��ة ال�سناعي��ة( ويخ�س��ع املتدرب��ني لربنامج مكث��ف يف املجالت املالية والقت�سادية. يه��دف برنامج تدريب وتاأهي��ل الكويتيني حديثي 
التخ��رج اإىل تاأهي��ل ك��وادر وطني��ة عل��ى اأ�س���ض علمي��ة ومهني��ة وفني��ة واإتاح��ة الفر�س��ة لهم لالط��الع على عامل امل��ال املحلي وال��دويل وذلك 
لتاأهيله��م للعم��ل يف خمتل��ف الأ�س��واق املالي��ة املحلي��ة والعاملي��ة. اإذ ت�س��عى الهيئة من خالل هذه املب��ادرة اىل تعزيز الق��درات املهنية للكوادر 
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الوطني��ة النا�س��ئة ون�س��ر الوع��ي باأهمي��ة دور الرقاب��ة على اأ�س��واق امل��ال، تاأكيدًا ل��دور امل�س��وؤولية الجتماعية للهيئ��ة يف التنمي��ة املجتمعية يف 
ال�س��تثمار بالكوادر الوطنية.

ومت افتت��اح الإ�س��دار اجلدي��د م��ن جمل��ة هيئة اأ�س��واق امل��ال التوعوي��ة الإلكرتوني��ة مبق��ال للمدي��ر التنفي��ذي للهيئة الأ�س��تاذ الدكت��ور اأحمد 
امللح��م عر���ض في��ه لأب��رز ما �س��هده العام احل��ايل من مب��ادرات اأخذت طريقه��ا للتح��ول واقعًا رغم ا�س��تمرار تداعي��ات اجلائح��ة، كتطبيق 
برنامج الختبارات التاأهيلية للوظائف واجبة الت�س��جيل، و بدء عهد امل�س��تقات املالية، وكذلك اإطالق م�س��ار التنمية امل�س��تدامة، اإ�سافًة اإىل 
توجه��ات اأخ��رى قب��ل اأن يختت��م العدد مبقال ملدي��ر حترير املجلة مدير مكت��ب التوعية يف الهيئ��ة تناول فيه مو�سوع التح��ول الرقمي التوعوي 
للهيئ��ة. جت��در الإ�س��ارة اأخريًا اإىل اأن جملة هيئة اأ�س��واق املال هي اإ�س��دار توعوي اإلكرتوين، ي�سدر بانتظام ب�س��كل ف�سلي ربع �س��نوي، يعنى 
بال�س��اأن القت�س��ادي و اأن�س��طة الأوراق املالي��ة، يه��دف لتغطي��ة اأخب��ار الهيئ��ة و فعالياتها، و الإ�س��هام يف التوعي��ة املطلوب��ة يف ق�سايا مالية و 

ا�س��تثمارية و قانوني��ة خمتلفة. 

كم��ا اأقام��ت هيئة اأ�س��واق املال ور�س��ة توعوية عن بعد، وذلك من خالل من�سة الجتماع��ات الفرتا�سية Webinar تناولت مو�سوع "النماذج 
اخلا�س��ة مبه��ام متوي��ل وحوكمة ال�س��ركات" والتي من املزم��ع اإطالقها مطلع الع��ام القادم، وحتديدًا يف 2 يناير 2022. ه��ذا، وكانت الهيئة 
ق��د توجه��ت يف 14 دي�س��مرب 2021، بدعوته��ا للت�س��جيل وامل�س��اركة يف ه��ذه الفعالي��ة لكاف��ة املتعامل��ني يف بور�س��ة الأوراق املالي��ة واملعني��ني 
بق�ساي��ا متوي��ل وحوكم��ة ال�س��ركات، وهدف��ت من خالله��ا اإىل التوعية بجوانب ع��دة تتعلق باآليات ا�س��تيفاء متطلبات من��اذج تاأدية اخلدمات 
ذات ال�سل��ة مبه��ام حوكمة ومتويل ال�س��ركات، كاآلية قيام امل�س��تخدم العام )الأ�سا�س��ي( باإعطاء امل�س��تخدمني الآخري��ن ال�سالحية اخلا�سة 
ب��كل خدم��ة وت�سل�س��ل خطواته��ا.  اإ�ساف��ةً  اإىل التوعي��ة باخلدم��ات ذات ال�سل��ة بتموي��ل ال�س��ركة والنم��اذج اخلا�س��ة ب��كٍل منه��ا كالنم��اذج 
اخلا�س��ة بطل��ب التعام��ل باأ�س��هم ال�س��ركة، ومنوذج توزيع اأ�س��هم املنحة لل�س��ركة امل�س��اهمة، وكذل��ك منوذج تقري��ر التعامل باأ�س��هم اخلزينة 
ل��دى ال�س��ركة، اإ�ساف��ًة اإىل النم��وذج املتعل��ق بطل��ب اعتم��اد بن��ود ج��دول اأعم��ال حمل��ة ال�س��ندات اأو ال�سك��وك. وت�س��عى الهيئ��ة م��ن خ��الل 
النظ��ام الآيل اآن��ف الذك��ر ال��ذي ب��داأت مرحل��ة تطبيقه التجريبية يوم اخلمي���ض املوافق لل�ساد���ض ع�س��ر من �س��هر دي�س��مرب احلايل وت�س��تمر 
حت��ى الثالث��ني من��ه اإىل حتقي��ق م�س��تهدفاٍت ع��دة كتب�س��يط اإجراءات التعام��ل مع الهيئ��ة، وتقليل ال��دورة امل�س��تندية، واملحافظة على �س��رية 
املعلوم��ات، وتي�س��ري اإج��راءات تق��دمي النم��اذج واحل�س��ول عل��ى اخلدمات ذات ال�سل��ة بتموي��ل وحوكمة ال�س��ركات. و جتدر الإ�س��ارة اأخريًا 
اإىل اأن النظ��ام الآيل اخلا���ض بالنم��اذج اخلا�س��ة بخدمات متوي��ل وحوكمة ال�س��ركات للهيئة يندرج يف اإطار �س��عيها مليكن��ة خمتلف خدماتها 
واإطالقه��ا ع��رب بوابته��ا الإلكرتونية والتي بداأتها ب�سورة مو�س��عة يف �س��بتمرب من عام 2018 و مبا يخ��دم توجهاتها املت�سل��ة بتحولها الرقمي 
و م��ا ميكنه��ا م��ن تعزي��ز كف��اءة عملها يف بيئ��ة اإلكرتونية حديث��ة مرنة ت�س��هم يف الرتق��اء بخدماتها، واإنف��اذ روؤيتها املتوافقة م��ع التوجهات 

احلكومي��ة عل��ى �سعي��د ميكنة الأعمال وحت�س��ني البيئة ال�س��تثمارية عمومًا، وبيئة ال�س��تثمار يف اأن�س��طة الأوراق املالي��ة ب�سورٍة خا�سة.

اأم��ا يف م�س��ر،  ق��ال رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالي��ة اأنه عقب احتفال الهيئة مبرور ع�س��ر �س��نوات على اإن�س��ائها لتحل حمل ث��الث هيئات رقابية 
لت�سب��ح هن��اك جه��ة رقابي��ة موح��دة، ذات اإطار موؤ�س�س��ي �س��امل ووا�س��ح الكيان للقط��اع املايل غري امل�س��ريف، فقد ج��اءت احلاجة لإعداد 
اإنفوج��راف وثائق��ي لتاري��خ القط��اع املايل غري امل�س��ريف خالل 150 عاما -يف م�سر- و ميثل يف ح��د ذاته خمطوطًا يوث��ق للمراحل الزمنية 
املختلف��ة الت��ي م��رت باملوؤ�س�س��ات والأن�س��طة املالي��ة غري امل�سرفية و�س��ور الرقيب املتع��ددة التي �س��عت حلماية حقوق �سغار امل�س��اهمني، اإىل 
اأن تقدم��ت م�س��ر يف ترتيبه��ا يف موؤ�س��ر حماي��ة حق��وق �سغ��ار امل�س��اهمني للمركز 57 من اإجم��ايل 190 دولة، لتقفز بذل��ك 78 مركزًا خالل 
خم���ض �س��نوات طبق��ًا لتقري��ر ممار�س��ة الأعم��ال ال�سادر عن البنك ال��دوىل لعام 2020. اإن تنفيذ ذل��ك العمل الوثائق��ي على جدارية داخل 
ِه��د لب��دء حتول املبن��ى اإىل متحف مفت��وح للتاريخ امل��ايل، لريوي اأحداث��َا وحقائق عن الأن�س��طة  اأروق��ة الرقاب��ة املالي��ة يف القري��ة الذكي��ة، مُيَ
املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة وما مرت به من مرا�س��يم وت�س��ريعات منظمة، ب��ل ويتكامل ذلك العمل الوثائق��ي مع مركز املعرفة الذي يتم تاأ�سي�س��ه 
حالي��ا لي�سب��ح من��ارة م�سيئ��ة مل�س��تقبل القط��اع امل��اىل غ��ري امل�س��ريف ول��ه ج��ذور متتد ع��رب 15 عقدا م��ن الزم��ان. اإن املخط��وط التاريخى 
ال��ذي اأعدت��ه الرقاب��ة املالي��ة ع��ن الأن�س��طة املالية غ��ري امل�سرفي��ة يف 150 عام والإنفو ج��راف املعرب عنه يوث��ق لعام 1883 واإن�س��اء بور�سة 
الإ�س��كندرية، واإن�س��اء بور�س��ة القاه��رة ل��الأوراق املالية يف ع��ام 1903، و�سدور املر�س��وم العاىل بالالئح��ة العامة للبور�س��ات امل�سرية يف 8 
نوفم��رب 1909، وال��ذى يع��د بداي��ة الرتخي���ض الر�س��مي بفت��ح تلك البور�س��ات، وما تبعه م��ن �سدور قانون��ى التجارة رق��م 23 و 24 باإدخال 
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التعدي��الت الت�س��ريعية املقرتح��ة عل��ى قان��ون التج��ارة الأهلى وقان��ون التجارة املختلط، مم��ا اأعطى لبور�س��ات الب�سائ��ع والأوراق املالية يف 
م�سر ا�س��تقالًل داخليا وا�س��ع النطاق. 

كم��ا افتت��ح رئي���ض هيئ��ة الرقابة املالية فعاليات اأول برنامج تعليمي لأول دفعة من الدار�س��ني ل�س��هادة املاج�س��تري الدويل فى الأ�س��واق املالية 
واملق��دم م��ن معه��د اخلدم��ات املالية"ال��ذراع التدريب��ي للهيئة-بامل�س��اركًة مع معهد درا�س��ات البور�سة IEB الإ�س��باين واملعتم��د من بور�سة 
مدري��د واحلائ��ز عل��ى املرك��ز الأول يف اإ�س��بانيا ومعتم��د من العديد م��ن الهيئ��ات الرقابية، وقد ح�سل ه��ذا الربنامج عل��ى املركز الأول بني 
برام��ج املاج�س��تري يف التموي��ل باإ�س��بانيا يف عام��ي 2019، و2020 عل��ى الت��وايل. ويق��دم معه��د البور�س��ات الإ�س��باين IEB ب�سفته رائًدا يف 
التعلي��م امل��ايل يف اإ�س��بانيا واملنطق��ة الأيبريي��ة الأمريكي��ة، درج��ة املاج�س��تري يف الأ�س��واق الدولي��ة لأولئ��ك الأف��راد الذي��ن يهدف��ون اإىل اأن 
ي�سبح��وا ق��ادة مالي��ني دوليني يف جمالت تخ�س�سهم، لذلك لي���ض بغريب ان ي�سل عدد الدار�س��ني لربنامج املاج�س��تري الدوىل يف الأ�س��واق 

املالية لعدد 1000 دار���ض يف بق��اع كثرية من العامل.

وحر���ض الدكت��ور جم��ال �س��حاته عمي��د كلي��ة التجارة-جامعة القاه��رة على التعبري عن �س��عادته بوجود ه��ذا النوع من الربام��ج التعليمية يف 
م�س��ر، حي��ث يتمت��ع برنامج املاج�س��تري باملزج بني الدرا�س��ة وجها لوجه ل 80 % من مقرراته، بالإ�سافة اىل 20 % من خالل الدرا�س��ة عن 
بع��د عل��ى ي��د خرباء متخ�س�سني جمعيهم من ال�س��بان التابعني ملعهد درا�س��ات البور�سات الإ�س��باين، والذي بدوره ي�س��اهم يف منح م�س��توى 
تعليم��ى ع��ال الكف��اءة للك��وادر املهتم��ة بالتمي��ز. واجلدير بالذك��ر اأن معهد اخلدم��ات املالية-التابع لهيئ��ة الرقابة املالية- ي�س��عى من خالل 
براجم��ه التدريبي��ة والتعليمي��ة املختلف��ة نح��و حتقي��ق دور املعهد فى دع��م وتنمية مهارات العامل��ني بالقطاع املايل غري امل�س��ريف وفقا للقرار 
اجلمه��وري اخلا���ض باإن�س��ائه، واملت�سم��ن عق��د بروتوكولت تعاون مع اجله��ات الدولي��ة املتخ�س�سة بهدف م�س��ايرة التطور العلمي وتر�س��يخ 
قواع��د العم��ل املهن��ي ال�س��ليم وحتقيق اأعلى م�س��توى من الكفاءة العلمي��ة والعملية للعامل��ني واملهتمني بهذا املجال، وذلك م��ن خالل تاأهيلهم 

للح�س��ول عل��ى الدرجات العلمي��ة واملهني��ة املتخ�س�سة والدولية.

وافتت��ح رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة كذل��ك فعالي��ات ال��دورة التدريبي��ة املتخ�س�س��ة يف جم��الت اإدارة املخاط��ر، واملقدم��ة ملجموع��ات من 
العامل��ني املخت�س��ني بالرقاب��ة والإ�س��راف عل��ى خمتل��ف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة من خ��الل مدر�س��ة فرانكف��ورت للتموي��ل والإدارة 
Frankfurt School of Finance & Management، يف واح��دة م��ن حلق��ات التع��اون م��ع الوكال��ة الأملاني��ة للتعاون ال��دويل GIZ. واأو�سح 

ب��ان ه��ذا التدري��ب وال��ذى يتم على مدار خم�س��ة جل�س��ات متتالية لعدد ي�سل اإىل 400 من مفت�س��ى وخرباء الهيئ��ة- ميثلون 50 % من القوة 
الب�س��رية – ياأت��ي يف اإط��ار تنفي��ذ املح��ور التا�س��ع واخلا���ض حت�س��ني اإدارة املخاطر والإن��ذار املبكر �س��د الأزمات �سم��ن ا�س��رتاتيجية الهيئة 
ال�س��املة 2018 � 2022، والتح��ول نح��و تطبيق مبادئ الرقابة على اأ�سا���ض املخاط��ر من خالل رفع كفاءة العامل��ني بالهيئة باإدارة املخاطر، 
حي��ث م��ن املخط��ط ان ت�س��اعد تل��ك ال��دورات -والت��ي يت��م تفعيله��ا لأول م��رة يف تاري��خ الهيئ��ة – العامل��ني عل��ى تنمي��ة قدراتهم على ر�س��م 
�سيا�س��ات العم��ل وو�س��ع منظومة كفء لإدارة املخاطر املوؤ�س�س��ية التي م��ن املمكن اأن تتعر�ض لها الهيئ��ة وكيفية اإدارة الزمات املرتبطة بها. 
وتاب��ع ب��اأن تل��ك الدورات �س��وف ت�س��هم يف تعرف العاملني ب��اإدارة املخاطر وكيفي��ة اإعداد خطط مُتك��ن من ا�س��تمرارية الأعمال حال حدوث 

املخاط��ر، واأي�س��ا يف ظل حالت الإغ��الق والتباعد الجتماعي عند انت�س��ار اجلائحة. 

وح��ذرت الهيئ��ة امل�س��تثمرين م��ن خماط��ر ال�س��رتاك فى عملي��ات الكتت��اب الأوىل يف العم��الت Initial Coin Offering �ICO والتي تهدف 
جلم��ع اأم��وال م��ن املواطنني، ومن خماطر دعوات الن�س��ياق وراء العمالت الفرتا�سية امل�س��فرة وم��ا يرتبط بها من معام��الت فى �سوء اأنها 
غ��ري خا�سع��ة لرقاب��ة اأي جه��ة داخل م�سر، وت�س��كل حتاياًل عل��ى املنظومة النقدية الر�س��مية وم��ا يرتبط بها من قوانني وت�س��ريعات. واأكدت 
الهيئ��ة اأنه��ا مل ترخ���ض اأو تق��ن تل��ك العم��الت الفرتا�سية اأو املنتج��ات املرتبطة به��ا، ول توافق على التعام��ل فيها اأو ا�س��تخدامها، وكذلك 
تعت��رب اأن دع��وات حتفي��ز امل�س��تثمرين للدخول على تلك الأنواع م��ن التعامالت، ارتكازًا على �سعود اأ�س��واقها اأو ل�سمان حتقيق عوائد جمزية 
ُيع��د نوع��ًا م��ن اأن��واع الت�سلي��ل ال��ذي يقع حتت طائل��ة امل�س��ائلة القانونية. و�س��ددت الهيئة على اأن �س��وق ت��داول الأوراق املالي��ة يف م�سر هي 
البور�س��ة امل�سرية-املعروف��ة ل��دى الكافة-وبور�س��ة امل�س��روعات ال�سغ��رية واملتو�س��طة املعروف��ة با�س��م بور�س��ة الني��ل، كم��ا اأن��ه يت��م حالي��ًا 
ا�س��تكمال الإج��راءات التنفيذي��ة لبور�س��ة العق��ود الآجل��ة وامل�س��تقات املالي��ة، بالإ�ساف��ة اإىل بور�س��ات ال�س��لع، ودون ما مت ذكره على �س��بيل 
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التحدي��د يتطل��ب ت�س��ريعا للمزاول��ة. كم��ا تن��وه الهيئ��ة باأنه��ا حري�س��ة عل��ى امل�س��اعدة فى اإيج��اد بيئ��ة ا�س��تثمارية قادرة على ج��ذب الأموال 
وت�س��جيع تدف��ق ال�س��تثمارات املحلي��ة والأجنبية من خالل حماية املتعاملني فى الأ�س��واق املالية غ��ري امل�سرفية، وهو ما دفعها لإعادة اإطالق 
التحذير جمددًا اأمام ما ي�س��هده العامل من حتولت مت�س��ارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي ا�س��تخداماتها، وباتت ت�س��كل متغريًا مهمًا 
يف �سناع��ة اخلدم��ات املالي��ة واملنتج��ات املرتبطة بها، ومنها ا�س��تخدام العمالت الفرتا�سية امل�س��فرة. واأنه رغم الت�س��ارع املحموم على تلك 
العم��الت الفرتا�سي��ة بفع��ل امل�سارب��ات م��ن خ��الل من�س��ات التداول الإلك��رتوين او من خ��الل بع�ض اأ�س��واق امل�س��تقات التي فتح��ت اأبوابها 
موؤخ��را لت��داول العق��ود املبني��ة عل��ى تل��ك العم��الت الفرتا�سية، اإل ان��ه ل ي��زال الغمو�ض يكتن��ف تلك العمالت و�س��ط حتذي��رات كبرية من 
العدي��د م��ن ال�س��لطات امل�سرفي��ة والرقابية ب�س��اأنها. واأ�سافت الهيئة اأنه فى �سوء ا�س��تهداف م�س��غلي تلك املن�سات امل�س��تثمرين من الفراد 
م��ن خ��الل الرتوي��ج لتل��ك الأدوات ع��رب النرتنت، والفتق��ار اىل ال�س��فافية واآلي��ات احلماي��ة للمتعاملني، فاإن هن��اك جمال وا�س��ع لالحتيال 
امل��ايل خا�س��ة اأنه��ا غ��ري خا�سع��ه لأي اأطر تنظيمي��ة او ت�س��ريعية. وتهيب الهيئة بامل�س��تثمرين ب�س��رورة توخى احلذر من الدخ��ول بهذا النوع 
م��ن الأدوات عالي��ة املخاط��ر باعتب��اره نوع��ا من اأنواع املقامرة، واأن م��ن يتعامل على تل��ك العمالت معر���ض لفقدان كامل اأمواله عن��د تقبله 
له��ذه الدرج��ة العالي��ة م��ن املخاط��ر، كما اأن��ه من الوارد اأن يقع امل�س��تثمرون يف تل��ك العمالت الفرتا�سية يف �س��باك القرا�سن��ة اأو يتعر�سوا 

خل�س��ائر �سخم��ة يف اأي وق��ت بفع��ل اأي ت�سري��ح او تنظيم م��ن قبل اأي من ال�س��لطات الرقابية يف اأي من دول العامل.

كم��ا اأعلن��ت هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة عن اإ�سدار ثالث اأدلة رقابية ت�س��م القواعد واملعايري املنظمة لكل من اأن�س��طة التموي��ل العقاري، والتاأجري 
التمويل��ي والتخ�سي��م، والتموي��ل ال�س��تهالكي بغر���ض توف��ري املعلوم��ات عن كاف��ة القواعد والإج��راءات املنظمة ل��كل ن�س��اط متويلي-خا�سع 
لإ�س��راف ورقاب��ة الهيئة-بهدف تي�س��ري الط��الع عليها، وذلك انطالقا من اأن املعلومات ُتعد �سرورة ل غن��ى عنها لالأطراف ذات ال�سلة من 
�س��ركات التموي��ل وامل�س��تفيدين م��ن خدم��ات اأن�س��طة التمويل. وياأتي اإ�س��دار الأدلة الرقابي��ة الثالث يف اإطار دور الهيئة لتح�س��ني م�س��تويات 
احلوكم��ة والإدارة الر�س��يدة داخ��ل اأن�س��طة التموي��ل على وجه اخل�سو�ض، وهو ما يتما�س��ى مع ا�س��رتاتيجيتها ال�س��املة لتنمي��ة القطاع املاىل 
غري امل�سريف، ومهمتها فى حتقيق ال�س��المة وال�س��تقرار داخل الأ�س��واق املالية غري امل�سرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التناف�س��ية 

عل��ى جذب املزي��د من ال�س��تثمارات املحلية والأجنبية.

يف اإط��ار اجله��ود امل�س��رتكة ب��ني الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة والبن��ك املرك��زي امل�سري لإنف��اذ الق��رارات ال�سادرة ع��ن املجل���ض القومي 
للمدفوع��ات برئا�س��ة ال�س��يد رئي���ض اجلمهوري��ة ب�س��اأن التاأم��ني عل��ى املعام��الت املالي��ة الإلكرتوني��ة �س��د خماطر الخ��رتاق واإ�س��دار وثائق 
تاأم��ني حمدث��ه تلب��ي احتياج��ات القط��اع امل�س��ريف امل�س��ري، نظمت الرقاب��ة املالي��ة بالتعاون م��ع البنك املركزي ندوت��ني تفاعليت��ني عن ُبعد 
تن��اول “التاأم��ني عل��ى املعام��الت املالي��ة �س��د املخاطر ال�س��يربانية” يومي 9 و16 يوني��و 2021.تهدف الندوت��ان للتعري��ف بالتغطي��ة التاأمينية 
الت��ي تكتت��ب فيه��ا �س��ركات التاأم��ني ملواجه��ة املخاطر ال�س��يربانية، مبا ي�س��هم يف تلبية احتياج��ات البنوك واملوؤ�س�س��ات املالية له��ذا النوع من 
التغطي��ات، حي��ث �س��ارك يف الندوت��ني ممثل��ني ع��ن الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالي��ة، والبنك املرك��زي امل�سري، واحت��اد بنوك م�سر، و�س��ركة 
بن��وك م�س��ر، و م��ا يزي��د ع��ن 30 بن��كًا م��ن البن��وك العامل��ة يف م�سر  بالتن�س��يق مع احت��اد البنوك، كم��ا �س��ارك يف الندوتني اأي�س��ًا ممثلني 
ع��ن �س��ركات التاأم��ني امل�سري��ة املكتتب��ة يف التغطي��ات والأخط��ار ال�س��يربانية، و ع��دد م��ن اخل��رباء الدولي��ني م��ن �س��ركات التاأم��ني العاملية 
املتخ�س�س��ة يف ه��ذا الن��وع م��ن التغطيات.ويع��د التاأم��ني على املعام��الت املالية الإليكرتوني��ة �سد املخاطر ال�س��يربانية من اأه��م املو�سوعات 
الت��ي ط��راأت حديث��ا على املوؤ�س�س��ات املالية حملي��ا وعامليًا، وذلك انطالقًا من التوجه العامل��ي نحو التحول لنظام اقت�سادي غ��ري نقدي يعتمد 

عل��ى التكنولوجي��ا والت�س��الت يف اجن��از املعامالت املالي��ة، وما يرتتب على ذلك من زي��ادة املخاطر املرتبطة به��ذا النوع من املعامالت. 

ويف تاأكي��د عل��ى عم��ق العالق��ات الأخوي��ة بني بني الهيئ��ة العامة للرقابة املالية وهيئة �س��وق راأ���ض املال الفل�س��طينية وزيادة جم��الت التعاون 
بينهم��ا، حر�س��ت الرقاب��ة املالي��ة عل��ى تلبي��ة الحتياج��ات التدريبي��ة للعامل��ني بالهيئ��ة الفل�س��طينية، وتقدمي كاف��ة التي�س��ريات الالزمة لهم 
لتمكينه��م م��ن امل�س��اركة يف الربام��ج التدريبي��ة املتع��ددة الت��ي يقدمها معه��د اخلدمات املالية –ال��ذراع التدريب��ي للهيئة-والت��ي تغطى كافة 
املتطلب��ات الفني��ة والقانونية لالأن�س��طة املالية غري امل�سرفية. واجلدير بالذكر اأن املعهد ي�س��عى اإىل النطالق بربناجمه التعليمي املاج�س��تري 
الدويل يف الأ�س��واق املالية-الأول من نوعه يف ال�س��رق الأو�س��ط-واملقدم بالتعاون مع معهد درا�س��ات البور�سات باإ�س��بانيا IEB اإىل املنطقة 
العربي��ة، ويتيح��ه للدرا�س��ني به��ا، حي��ث تتن��وع الدرا�س��ة ما ب��ني ح�سور فعلى والدرا�س��ة ع��ن ٌبعد ثم يق��وم امل�س��اركني بعمل اأبح��اث، ويختتم 
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برنام��ج املاجي�س��تري بال�س��فر مل��دة اأ�س��بوعني اىل ا�س��بانيا، وج��ارى التح�س��ري لقبول الدفع��ة الثاني��ة للماجي�س��تري. وقد بداأت درا�س��ة الدفعة 
الأوىل لربنام��ج املاج�س��تري يف الثال��ث والع�س��رين م��ن ماي��و املا�س��ي، ويف طريقه��ا لالنته��اء من درا�س��ة امل��ادة الثانية م��ن اأ�سل �س��بعة مواد 

للماج�س��تري خالل الأ�س��ابيع القادمة.

كم��ا افتت��ح “جُمم��ع املعرف��ة للثقاف��ة املالية” التاب��ع للهيئة العام��ة للرقابة املالية، وال��ذي ميثل من�س��ة علمية معرفية تهدف اإىل امل�س��اهمة يف 
�سناع��ة املعرف��ة والثقاف��ة املالي��ة، والتوعي��ة بها من خالل ن�س��رها بني جمتمع الأعم��ال بالقطاع املايل غ��ري امل�سريف. كما اأعلن رئي���ض هيئة 
الرقابة املالية عن م�س��اركة الهيئة فى اأن�س��طة اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي للعام اخلام�ض على التوايل World Investor Week 2021، والذي 
ت��روج ل��ه املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة )الأيو�س��كو( وتن�س��ق فعالياته ب��ني اأع�سائها يف اأ�س��واق 100 دولة بع��د اأن حققت املبادرة 
نتائ��ج ايجابي��ة ف��ى تعزي��ز الثقافة املالي��ة للم�س��تثمرين وحمايتهم يف الأعوام املا�سي��ة. وتت�سمن الفعالي��ات بنوعيه��ا– الفعلي والفرتا�سي-
لق��اءات تثقيفي��ة لل�س��باب وخا�س��ة ط��الب اجلامع��ات امل�سرية مبختل��ف املحافظات لن�س��ر الثقاف��ة املالية وحتقيق ال�س��مول امل��ايل وحر�سها 
عل��ى اإتاح��ة اخلدم��ات املالي��ة غ��ري امل�سرفي��ة لكاف��ة فئ��ات املجتم��ع ومنهم ال�س��باب م��ن الفئ��ة العمرية م��ن ١٦ اىل ٢١ عامًا مب��ا يوؤدى اإىل 
تعزيز ثقافة الدخار وال�س��تثمار لدى هذه الفئة، بجانب ن�س��ر العديد من الر�س��ائل الت�سالية للتزود باملعلومات واملعرفة عن �س��وق املال يف 
م�س��ر والتعري��ف بكيفي��ة التعامل يف �س��وق الأوراق املالية، وخماطر ال�س��تثمار يف �س��وق الأوراق املالي��ة واأهمية تنويع املحفظة ال�س��تثمارية، 
بالإ�ساف��ة اإىل ر�س��ائل حم��ددة ُتركز على حماية امل�س��تثمرين يتم ن�س��رها باأ�س��واق 100 دول��ة الأع�ساء مبنظمة الأيو�س��كو لزيادة الوعي لدى 
امل�س��تثمرين املرتقب��ني وتثقيفه��م ماليا. كما ت�س��مل فعاليات اأ�س��بوع امل�س��تثمر العاملي توظيفًا لأن�س��طة جُممع املعرف��ة للثقافة املالية والذي مت 
افتتاحه يف بداية اأغ�سط���ض لن�س��ر ثقافة احلوكمة وتطبيق قواعدها واأ�سا�س��ياتها لتحقيق الإدارة الر�س��يدة من خالل ذراعه مركز املديرين 

امل�س��ري. م��ع اإعطاء نبذة عن تقارير غ�س��ل الأموال فى اأ�س��واق املال ورفع امل�س��توى املع��ريف والتطبيقي بها.

ويف حلق��ة جدي��دة م��ن ال�س��راكة مع الوكال��ة الأملانية للتع��اون الدوىل)GIZ(  اأطلق معه��د اخلدمات املالية-ال��ذراع التدريب��ي لهيئة الرقابة 
املالي��ة بالتن�س��يق م��ع املعه��د امل�س��ريف امل�س��رى وال�س��ركة امل�سرية لال�س��تعالم الئتماين �سل�س��لة ندوات ع��ن “الت�سنيف الئتم��اين الرقمي” 
ته��دف اإىل تعزي��ز املعرف��ة بخدمة الت�سنيف الئتماين ودورها يف م�س��اعدة املوؤ�س�س��ات املالي��ة )امل�سرفية – وغري امل�سرفي��ة( ومتكينها من 

اتخ��اذ ق��رارات ائتمانيه �س��ريعة وقائم��ة على بيانات ذات ثقة عالي��ة وتراعى املعايري البيئية يف ال�س��تدامة. 

كم��ا انطلق��ت فعالي��ات الربنام��ج التدريب��ي للمرك��ز الإقليم��ي للتموي��ل امل�س��تدام-التابع لهيئ��ة الرقابة املالي��ة- واملوجه ملراقبي امل�س��روعات 
اخل�س��راء البيئي��ني بالتع��اون مع جهاز �س��ئون البيئة وموؤ�س�س��ة مبادرة ال�س��ندات املناخية Climate Bond Initiative وال�س��فارة الربيطانية 
North African Technical Assistance Facility، وجه��ات ا�ست�س��ارية اأخ��رى  بالقاه��رة وبرنام��ج  امل�س��اعدة الفني��ة ل�س��مال اإفريقي��ا 
لتي�س��ري احل�س��ول عل��ى اخل��ربة الفنية الالزم��ة لالإعتماد كاأخ�سائي بيئي اأو ا�ست�س��اري بيئي اأو مكتب ا�ست�س��اري يف جم��ال البيئة، يف خطوة 
لزي��ادة اأع��داد قائم��ة مراقب��ي البيئ��ة املحلي��ني وفتح الب��اب اأمام ال�س��ركات ال�سغ��رية واملتو�س��طة نحو ا�س��تخدام اأدوات التموي��ل اخل�سراء 
لتموي��ل م�س��روعاتها وتلبي��ة كاف��ة املتطلب��ات الالزم��ة دون حتمل اأعباء ال�س��تعانة بخرباء دولي��ني. وتعد موؤ�س�س��ة مبادرة ال�س��ندات املناخية 
Climate Bond Initiative اإح��دى اأه��م املوؤ�س�س��ات الدولي��ة الت��ي تعمل عل��ى ت�سميم وتقدمي برامج تطوير ال�س��وق وبناء القدرات واأن�س��طة 

التدري��ب يف جمموع��ة متنوع��ة م��ن البل��دان واملناط��ق منذ عام 2018 مع الرتكيز ب�س��كل خا�ض على الأ�س��واق النا�س��ئة وال��دول النامية ومن 
ناحي��ة اأخ��رى فق��د ان�سمت هيئة الرقابة املالية اإىل اإعالن �س��بكة البنوك املركزية وهيئات الرقابة املالي��ة الهادفة للتحول اإىل النظام املايل 
لالأخ�س��ر NGFS كاأح��د نتائ��ج موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ COP26 والذي ُيدعم جمهودات الهيئ��ة يف متهيد الطريق نحو قطاع مايل 
غ��ري م�س��ريف م�س��ئول، والعم��ل على تبنى ال�س��تثمارات امل�س��وؤولة ومنتجات التمويل امل�س��تدامة-من �س��ندات و�سكوك خ�سراء يف �س��وق املال 
 COP27 امل�سري-وذل��ك متا�س��يًا م��ع جه��ود الدولة امل�سرية يف تعزيز دور ال�س��تثمارات اخلا�سة لقيادة القت�ساد وال�س��تعداد لقمة املناخ
م��ن خ��الل توجي��ه اجله��ود يف الأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية نح��و التخفي��ف من خماط��ر تغري املن��اخ والتكيف مع��ه، وخلق ح��وار جمتمعي 
ح��ول املب��ادرات اجلدي��دة وبن��اء القدرات ورف��ع الوعي بني الأط��راف ذات العالق��ة. اجلدير بالذكر اأنه مت اإن�س��اء املرك��ز الإقليم��ي للتمويل 
امل�س��تدام يف بداي��ة الع��ام اجل��اري لتدعي��م جه��ود الهيئ��ة يف دم��ج مب��ادئ التنمية امل�س��تدامة يف القط��اع املايل غ��ري امل�سريف وخا�س��ة فيما 
يتعل��ق بالتموي��ل الأخ�س��ر وامل�س��تدام بعد النتهاء من �سياغة الإطار الت�س��ريعي املنظم له، وال��ذي ن�ست عليه املادة رقم )35 مكررا 3( من 
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الالئح��ة التنفيذية لقانون �س��وق راأ���ض املال رقم 95 ل�س��نة 1992 والتي نظمت اإ�سدار �س��ندات و�سك��وك متويل خ�سراء تخ�س���ض ح�سيلتها 
لتموي��ل واإعادة متويل امل�س��روعات اخل�سراء ال�سديق��ة للبيئة.

وافتت��ح رئي���ض هيئ��ة الرقاب��ة املالي��ة، ورئي���ض جمل���ض الدول��ة حلق��ة نقا�س��ية ع��ن الت�س��ريعات املنظمة لالأن�س��طة املالي��ة غ��ري امل�سرفية لأول 
قا�سي��ات مبجل���ض الدول��ة لالط��الع على اأخر امل�س��تجدات بتلك الت�س��ريعات وتب��ادل اخلربات يف �س��ابقة ملجمع املعرفة للخدم��ات املالية غري 
امل�سرفية-بالهيئة-با�س��ت�سافته لأول قا�سي��ات مبجل���ض الدول��ة بع��د حلف اليمني الد�س��تورية يف اأكتوب��ر املا�سي وذلك بح�سور نائبي رئي���ض 
الهيئ��ة وقي��ادات جمل���ض الدولة. وتدعم هذه اخلطوة وتتما�س��ى مع  منهج الهيئ��ة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�س��تدامة والإ�سرار على متكني 
امل��راأة يف القط��اع امل��اىل غ��ري امل�س��ريف بالدفع نحو زي��ادة متثيلها يف ع�سوية جمال���ض اإدارة ال�س��ركات اخلا�سعة لرقاب��ة الهيئة ، وكان اأخر 
تلك الإجراءات مبطالبة الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية اخلا�سعة لرقابتها باأل تقل ن�س��بة متثيل املراأة فى مقاعد جمال���ض اإدارة ال�س��ركات 
ع��ن 25 % م��ن املجل���ض اأو ع�سوت��ني عل��ى الأقل، مع ا�س��تهداف و�س��ع الدولة امل�سري��ة �سمن اأف�سل 20 دولة يف معدل حت�س��ني امل�س��اواة بني 

اجلن�س��ني يف العمل.

ويف جم��ال ال�س��مول امل��ايل، فق��د اأطلق��ت الهيئ��ة مبادرتها " لل�س��مول امل��ايل الرقمي لع��ام 2021" بهدف ا�س��تكمال اجله��ود املبذول��ة لتفعيل 
منظوم��ة الدف��ع غ��ري النق��دي، ورفع معدلت ال�س��مول امل��ايل، واحت��واء القت�ساد غري الر�س��مي فى م�سر با�س��تخدام اأدوات الدف��ع الرقمية 
ب��ني املتعامل��ني ف��ى الأن�س��طة املالية غري امل�سرفية وب�س��كل خا���ض يف ال���م�سروعات متناهية ال�سغر، كم��ا تاأتى تلك املبادرة فى اإطار تي�س��ري 
امتث��ال جه��ات متوي��ل امل�س��روعات متناهية ال�سغر وعمالئه��ا من اأ�سحاب امل�س��روعات لاللتزام مبتطلبات القانون رقم )18( ل�س��نة 2019 
واخلا���ض بتنظي��م "ا�س��تخدام و�س��ائل الدف��ع غري النقدي"، حي��ث األزمت املادة رقم )3( من القان��ون والقرارات ال�سادرة ع��ن الهيئة كافة 
اجله��ات الت��ى تق��دم متوي��ل نقدى-ومنها �س��ركات وجمعيات التموي��ل متناهي ال�سغ��ر- بتوفيق اأو�ساعها فى خالل فرتة 6 اأ�س��هر من �سدور 
الالئح��ة التنفيذي��ة ل��ه والت��ي مت اعتماده��ا بتاري��خ 7 �س��بتمرب 2020. وم��ن املنتظ��ر اأن ت�س��هد املعام��الت عرب ا�س��تخدام و�س��ائل الدفع غري 
النق��دي طف��رة وا�س��عة و�س��ريعة بنهاي��ة الربع الأول من الع��ام 2021، تتنامى خالل الع��ام اجلديد لتغط��ى كافة عمالء امل�س��روعات متناهية 
ال�سغ��ر مدعوم��ة مبب��ادرة الهيئ��ة ومتطلبات التوافق م��ع قانون الدفع غري النقدي ، و التغلب على حتديات مواجهة انت�س��ار فريو���ض كورونا، 
بجان��ب توظي��ف م��ا يوف��ره مناخ بيئة الأعم��ال الرقمية الآن فى م�سر من اإتاحة كافة ال�س��بل الداعم��ة للتحول اىل اقت�ساد غ��ري نقدى يتميز 

باحتوائ��ه لكاف��ة الفئات املهم�س��ة ماليًا فى ظل �سيا�س��ات ال�س��مول املاىل للقطاع غري الر�س��مي. 

ويف املغ��رب، فق��د اأحدث��ت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل، بدعم م��ن جمل�س��ها العلمي، جائ��زة الهيئ��ة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل للبحث 
العلم��ي لدع��م وت�س��جيع البح��ث الأكادمي��ي ح��ول املوا�سيع املتعلقة ب�س��وق الر�س��اميل. حي��ث تهدف جائ��زة الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل 
للبح��ث العلم��ي اإىل مكاف��اأة الباحث��ني الذي��ن ت�س��اهم اأعمالهم يف تقدم البح��ث العلمي مت�سمن��ة التمويل الطويل الأمد عرب الأ�س��واق املالية؛ 
ال�س��يولة وتثم��ني الأدوات املالي��ة؛ ال�س��وق الآجل��ة وغرف��ة املقا�سة؛ تدب��ري الأ�سول؛ البني��ة الدقيقة لالأ�س��واق املالي��ة؛ تطبيق��ات التكنولوجية 
ويعت��ربون موؤهل��ني  الت�س��اركي.  التموي��ل  الأ�سول-امل�س��فرة…(؛  امل�س��فرة،  للعم��الت  الأويل  املالي��ة )العر���ض  والأ�س��وق  املالي��ة )فينتي��ك( 
للرت�س��يح جلائ��زة الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل للبحث العلمي كل م��ن طلبة الدكت��وراه اأو احلا�سلني عليها الذي��ن تقل اأعمارهم عن 40 
عام��ا، م��ن جن�س��ية مغربية ومن�سوين حتت موؤ�س�س��ة اأكادميي��ة مغربية اأو اأجنبية، اأو من جن�س��ية اأجنبية ومنتمني ملوؤ�س�س��ة اأكادميية متواجدة 
باملغ��رب. كم��ا �س��اركت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل ت�س��ارك يف الدورة اخلام�س��ة لالأ�س��بوع العاملي للم�س��تثمر م��ن اأجل تعزي��ز الثقافة 

املالي��ة للمدخرين.

كم��ا ن�س��رت الهيئ��ة املغربي��ة ل�س��وق الر�س��اميل دليل امل�س��تثمر حتت عن��وان "فهم عملي��ات الإدراج يف البور�س��ة"، ويهدف دليل امل�س��تثمر اإىل 
جع��ل خمتل��ف املفاهي��م املتعلقة ب�س��وق الر�س��اميل يف متناول اجلمهور العري���ض واإىل تعزيز املعارف والقدرات املالي��ة للمدخرين. ويراد من 
ه��ذه الن�س��خة الثالث��ة م��ن دلي��ل امل�س��تثمر، �س��رح اآلي��ة الإدراج يف البور�س��ة بطريقة مب�س��طة واإزال��ة الغمو�ض ع��ن املفاهي��م امل�ساحبة لها. 
كم��ا نظم��ت الهيئة املغربية ل�س��وق الر�س��اميل، بالتع��اون مع الهيئة الوطني��ة للمعلومات املالية وهيئة الأ�س��واق املالية الفرن�س��ية، موؤمترا حول 

منظوم��ة مكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل الرهاب.



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

سادسًا: إجراءات اإلنفاذ
قام��ت هيئ��ات الوراق املالي��ة العربي��ة باتخ��اذ ع��دد م��ن القرارات يف جم��ال اإنفاذ الت�س��ريعات الناظمة لأ�س��واق را���ض امل��ال العربية خالل 
ع��ام 2021، حي��ث اأعل��ن جمل���ض مفو�س��ي هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية عن اإ�س��دار عقوبة الإن��ذار بحق اأحد املتداولني يف �س��وق 
دم�س��ق ل��الأوراق املالي��ة، بالإ�ساف��ة اإىل عقوب��ة الإن��ذار بح��ق م�س��وؤول المتثال وعقوب��ة التنبيه بحق الو�س��يط لدى �س��ركة �س��ام كابيتال. ويف 
اإط��ار ال�س��عي الدائ��م لهيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية و�س��وق دم�س��ق ل��الأوراق املالي��ة لتطوي��ر اأدوات وخدمات ال�س��وق، ورفع كفاءة 
وفعالي��ة الت��داول، ومواكب��ة التط��ورات التقنية يف الأ�س��واق املالية. وبعد النتهاء م��ن و�سع الإطار الت�س��ريعي والتنظيمي الالزم، وا�س��تكمال 
التجهي��زات الفّني��ة والتقني��ة املطلوب��ة، تعل��ن كل من هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية و�س��وق دم�س��ق ل��الأوراق املالية ع��ن جاهزيتهما 

لإطالق خدم��ة التداول عرب النرتنت.

اأما يف العراق، وا�س��تنادًا اىل تعليمات هيئة الوراق املالية رقم 8 اف�ساح ال�س��ركات املدرجة املادة )6 -ب( وبالنظر لعدم ايفاء ال�س��ركات 
املذك��ورة يف املرف��ق مبتطلب��ات الف�ساح املايل وتزويد الهيئ��ة بالبيانات املالية للف�سلني الثاين والثالث ل�س��نة 2020، تقرر ا�س��تمرار ايقاف 

تداوله��ا يف �س��وق العراق لالوراق املالية.

ويف فل�س��طني، ق��رر جمل���ض اإدارة الهيئ��ة يف جل�س��ته رقم )2( ل�س��نة 2021 ال�س��ادر بتاريخ 3 / 5 / 2021، فر�ض عقوبة م��ن الدرجة الثالثة 
على �س��ركة بال عقار لتطوير واإدارة وت�س��غيل العقارات تتمثل بوقفها عن التداول يف بور�سة فل�س��طني وذلك ا�س��تنادًا لأحكام املادة )11/2( 
البن��د )ب/2( م��ن ق��رار جمل���ض ال��وزراء رقم )3( لعام 2008 ب�س��اأن نظام العقوب��ات والغرامات عل��ى املتعاملني يف قط��اع الأوراق املالية. 
ويف ال�س��ياق ذات��ه، فر���ض  جمل���ض الإدارة عقوبة م��ن الدرجة الثاني��ة تتمثل بغرامة مالي��ة بقيمة )10,000( ع�س��رة اآلف دينار اأردين على 
�س��ركة اله��دف الأردن وفل�س��طني ل��الأوراق املالي��ة وفقًا لأحكام املادة )11/2( البند )اأ/1( من قرار جمل���ض ال��وزراء رقم )3( لعام 2008 

ب�س��اأن نظ��ام العقوب��ات والغرامات على املتعامل��ني يف قطاع الأوراق املالية. 

وا�س��تنادا اىل ن���ض امل��ادة )2 / 3( من تعليمات رقم )1( ل�س��نة 2019 بالتعامل بالأوراق املالية، قررت الهيئة حظ��ر التعامل لكافة املطلعني 
اىل ح��ني اللت��زام بالإف�س��اح ع��ن البين��ات املالي��ة ن�س��ف ال�س��نوية لعام 2021 و ذل��ك لكل من �س��ند للم��وارد الن�س��ائية وفل�س��طني للتامني 
واملجموع��ة الهلي��ة للتام��ني وب��ال عقار لت�س��غيل واإدارة امل�س��اريع، ب�س��بب خمالفتها لأح��كام الإف�ساح والت�س��رف ببع�ض الأ�سول هيئة �س��وق 
راأ���ض املال تعلق تداول الورقة املالية ل�س��ركة الأهلية للتاأمني وتلزمها ب�سخ اأموال نقدية، حيث قرر جمل���ض اإدارة هيئة �س��وق راأ���ض املال منع 
ت��داول املطلع��ني يف كل م��ن �س��ركة الحتاد لالإعمار وال�س��تثمار و�س��ركة املجموعة الأهلي��ة للتاأمني من الت��داول على الورقة املالية لل�س��ركتني 
مل��دة �س��تة اأ�س��هر م��ن تاري��خ تبليغ بور�سة فل�س��طني بالقرار. وجاء الق��رار نظرا لعدم قيام ال�س��ركتني بالإف�ساح عن قرارات جمل���ض الإدارة 
اخلا���ض ب��كل �س��ركة وال��ذي عق��د بتاريخ 4 / 5 / 2021. وياأتي هذا القرار ا�س��تنادا لأح��كام املادة )91/ب( من قان��ون الأوراق املالية رقم 
)12( ل�س��نة 2004، وا�س��تنادا لأح��كام امل��ادة )13/3( من قرار جمل���ض الوزراء رقم )12( لعام 2008 ب�س��اأن نظ��ام العقوبات والغرامات 

عل��ى املتعامل��ني يف قطاع الأوراق املالية.

كم��ا عل��ق الت��داول على الورقة املالية ل�س��ركة املجموعة الهلية للتاأمني ا�س��تنادا لأحكام املادة ) 12/3/د( من قانون الأورق املالية رقم 12 
ل�س��نة 2004، وا�س��تنادا لأحكام املادة ) 29/2/ج( من نظام التداول املعمول به يف بور�سة فل�س��طني واملعتمد من قبل الهيئة  لعدم اف�ساح 
ال�س��ركة ع��ن التقري��ر ال�س��نوي لعام 2020 والبيانات املالية للربع الأول والن�سف �س��نوية للعام 2021 مم��ا يعد خمالفا لأحكام املادة )35( 
من قانون الأوراق املالية رقم ) 12( ل�س��نة 2004، ونظام الف�ساح لدى البور�سة املعتمد لدى الهيئة. ويف �س��ياق اخر، اأدى ت�سرف �س��ركة 
جمموع��ة الأهلي��ة للتاأم��ني ببع���ض اأ�سوله��ا خ��الل الع��ام 2021 اإىل التاأثري �س��لبا على املركز املايل لل�س��ركة مما حذا بهيئة �س��وق راأ���ض املال 
اإىل اإل��زام ال�س��ركة بتعي��ني مدي��ر ع��ام ومدير مايل يتمتع��ان بال�سالحي��ات الكاملة للقي��ام مبهامهما وفق الأ�سول، و�سخ م��ا يلزم من اأموال 
نقدية ل�سمان وفائها بالتزاماتها وبالقدر الذي يوؤدي اإىل حتقيق هام���ض املالءة املطلوب، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ تبليغ ال�س��ركة 
بق��رار املجل���ض. كم��ا ق��رر جمل���ض اإدارة الهيئ��ة اإلزام ال�س��ركة بالحتف��اظ مبوجودات غري مقي��دة ال�س��تعمال وغري مثقلة بره��ن اأو حجز اأو 
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بقي��د اأو مبان��ع قان��وين تع��ادل قيمته��ا جمي��ع التزاماتها النا�س��ئة عن اأعمالها يف فل�س��طني ب�س��كل دائم، ا�س��تنادا لقان��ون التاأمني رقم )20( 
ل�س��نة 2005 ل�س��يما اأحكام املادة )4 / 9(.

ويف هيئ��ة الأ�س��واق املالي��ة اللبناني��ة، اأ�سدر جمل���ض هيئة الأ�س��واق املالي��ة قرارًا باإلغ��اء ترخي�ض املمنوح ل�س��ركة ملزاول��ة اخلدمات اخلا�سة 
بالأعم��ال املتعلق��ة بالأدوات املالية، كما �س��طب ال�س��ركة من لئحة ال�س��ركات املرخ�سة ملزاولة ه��ذه الأعمال. اأتت هذه اخلطوة بعد عدد من 
ال�س��كاوى املقدم��ة م��ن العم��الء لدى هذه ال�س��ركة وعدم امتثالها ل�س��روط ومتطلب��ات الرتخي�ض املمنوح له��ا وخمالفته��ا لالأنظمة ال�سادرة 

ع��ن الهيئ��ة ل �س��يما يف م��ا يتعل��ق مبخالفة الإعالم رقم 71 تاريخ 7 / 4 / 2021.

اأما يف الكويت، واإعماًل ملا تهدف اإليه الهيئة يف املادة رقم 3 من القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط 
الأوراق املالي��ة وتعديالت��ه وخا�س��ة اأهدافه��ا الرامية اإىل توفري حماية املتعاملني يف ن�س��اط الأوراق املالي��ة وتطبيق �سيا�س��ة الإف�ساح الكامل 
مب��ا يحق��ق العدال��ة وال�س��فافية ومين��ع تعار�ض امل�سالح وا�س��تغالل املعلوم��ات الداخلية والعمل عل��ى �سمان اللت��زام بالقوانني واللوائح ذات 
العالقة بن�س��اط الأوراق املالية، تود هيئة اأ�س��واق املال اأن ت�س��رتعي انتباه كافة املتعاملني يف بور�سة الكويت لالأوراق املالية اإىل ما مت ر�سده 
من خمالفات ج�س��يمة لأحكام القانون رقم 7 ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية 
وتعديالتهما، قامت بها �س��ركة املدينة للتمويل وال�س��تثمار. وحيث اطلع جمل���ض مفو�سي الهيئة على تقرير التفتي���ض امليداين حمدد الغر�ض 
الذي مت اإجراوؤه على �سركة املدينة للتمويل وال�ستثمار خالل الفرتة املمتدة من تاريخ 15 / 11 / 2020 وحتى تاريخ 17 / 12 / 2020، فقد 
قرر املجل���ض اإحالة �س��ركة املدينة للتمويل وال�س��تثمار اإىل وحدة التحريات املالية الكويتية للنظر يف مدى التزام ال�س��ركة املذكورة بالقانون 
رق��م )106( ل�س��نة 2013 ب�س��اأن مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب ولئحت��ه التنفيذية، وذلك للتحق��ق من عملي��ات التحويالت املالية 
عل��ى �س��وء مالحظ��ات فريق التفتي���ض امليداين الواردة �سمن تقرير التفتي���ض امليداين املذكور اأعاله.  واإيقاف �س��هم �س��ركة املدين��ة للتمويل 
وال�س��تثمار ع��ن الت��داول يف بور�س��ة الكويت ل��الأوراق املالية، وذلك اإىل حني ا�س��تكمال وحدة التحريات املالي��ة الكويتية اأعمالها يف �س��بهات 
غ�س��ل الأموال املحالة اإليها من هيئة اأ�س��واق املال وفق قرارها املتخذ بخ�سو�ض ال�س��ركة، وكذلك اإىل حني قيام جمل���ض التاأديب بالف�سل يف 
املخالف��ات ال��واردة �سم��ن تقري��ر التفتي���ض املي��داين املذكور اأعاله ، وذلك ا�س��تنادًا ملا ن�ض علي��ه البندين )1( و )3( من املادة 1 � 18 من 
الكتاب الثاين ع�س��ر )قواعد الإدراج( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط 
الأوراق املالي��ة وتعديالتهم��ا، والل��ذان يق�سي��ان باأن��ه للهيئة اأن توقف التداول يف البور�سة ب�س��كل موؤقت واأن توقف تداول اأي ورقة مدرجة يف 
البور�س��ة. وتطبيق��ًا مل��ا ن�س��ت عليه املادة )67( من القانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق 
املالي��ة وتعديالت��ه، باأن��ه للهيئ��ة رف���ض، اأو وق��ف، اأو اإلغاء رخ�سة، اأو تقييد ن�س��اط اأي �س��خ�ض مرخ���ض له بالعمل يف اإدارة اأن�س��طة الأوراق 
املالي��ة، اأو اأي �س��خ�ض ذي عالق��ة تاب��ع ل��ه اإذا ثب��ت لها اتيانه اأح��د ارتكابه خطاأً ج�س��يمًا، اأو اإعطائه بيان��ات م�سللة، اأو اإغفال��ه ذكر حقيقة 
جوهري��ة عن��د تق��دمي طل��ب الرتخي���ض اخلا�ض به، اأو اإغفال��ه ذكر اأي معلوم��ات اأخرى يتوج��ب تقدميها للهيئة، اأو ع��دم ا�س��تيفائه للمعايري 
املطبق��ة مبوج��ب اأح��كام ه��ذا الف�س��ل اأو اأي نظام اأو لئحة ت�س��در بناء عليه، اأو خالف اأي حكم اأو قاعدة اأو نظ��ام اأو لئحة �سدرت مبوجب 
ه��ذا القان��ون، اأو اأي قان��ون اآخ��ر يتعل��ق بن�س��اطه اأو قان��ون اأوراق مالي��ة اأو قاع��دة اأو لئحة لدول��ة اأخرى، اأو اإهمال��ه يف مراقبة اأح��د تابعيه 
مبنع��ه ع��ن كل م��ا �س��اأنه خمالف��ة اأحكام هذا القان��ون اأو لئحت��ه التنفيذية. وعليه، فقد قرر جمل���ض املفو�س��ني اإلغاء ترخي�ض جميع اأن�س��طة 

الأوراق املالية ل�س��ركة املدينة للتمويل وال�س��تثمار.

ويف اإطار �س��عي هيئة اأ�س��واق املال املتوا�سل لتعزيز نزاهة ال�س��وق املالية وم�سداقيتها، تقوم الهيئة بدورها الرقابي والتنظيمي وفقًا لأحكام 
القانون رقم )7( ل�س��نة 2010 ب�س��اأن اإن�س��اء هيئة اأ�س��واق املال وتنظيم ن�س��اط الأوراق املالية وتعديالته ولئحته التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 
09 / 11 / 2015 وتعديالتهم��ا، كم��ا تق��وم الهيئ��ة والتزام��ًا باأحكام امل��واد )1�2(، و)2�2(، و)3�2( من الكتاب الثال��ث )اإنفاذ القانون(، 

وم��ن خ��الل اإدارة الرقاب��ة امليداني��ة باإج��راء مه��ام التفتي���ض امليداني��ة عل��ى اجله��ات اخلا�سع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة للتاأك��د م��ن م��دى التزامها 
بالقواع��د املذك��ورة اأع��اله، ويف حال قيام ف��رق التفتي���ض املختلفة بر�سد اأية خمالف��ات على اجلهات حمل التفتي���ض، يتم التعام��ل معها وفقًا 
لالإج��راءات القانوني��ة املعم��ول بها يف الهيئة، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه يف بع�ض احلالت �سدور قرارات ملجل���ض التاأديب بالدرجة الأوىل 
�س��د اجله��ة حم��ل املخالف��ة املر�سودة، وذلك حلث اجلهات على اللتزام بالقواعد امل�س��ار اإليها اأعاله، ولتحظى بثقة م�س��تثمريها وعمالئها.  
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وبن��اًء علي��ه، ف��اإن هيئ��ة اأ�س��واق امل��ال توؤكد يف ه��ذا التو�سي��ح على تعزي��ز مبادئ ال�س��فافية والعدال��ة واأن قرار جمل���ض التاأدي��ب ال�سادر يف 
جل�س��ته املنعق��دة يف ي��وم الأربع��اء املواف��ق 09 / 06 / 2021 ب�س��اأن املخالف��ة املقيدة برقم )28 / 2021 جمل���ض تاأديب( )11 / 2021 هيئة( 
�س��د )�س��ركة ال�س��تثمارات الوطني��ة(، هو قرار �سادر يف حق ال�س��ركة �س��الفة الذكر بذاتها لرتكابه��ا خمالفات اإجرائية ولي�س��ت خمالفات  
مو�سوعية مت التاأكد من ا�س��تيفائها ب�س��كل مبا�س��ر وت�سويب الو�سع املخالف، ومل تكت�س��ف اأو تن�س��ب ثمة خمالفة لعمالء ال�س��ركة املذكورين 
يف ق��رار جمل���ض التاأدي��ب. وختامًا، فاإن هيئة اأ�س��واق املال توؤكد على قيامه��ا مبوا�سلة دورها الرقابي والتنظيمي، والذي من �س��اأنه خلق بيئة 
ا�س��تثمارية �س��ليمة يف دول��ة الكوي��ت مبنية عل��ى تطبيق القانون وفق مب��ادئ العدالة وال�س��فافية والنزاهة ملواكبة اأف�سل املمار�س��ات الدولية.

ويف م�س��ر، واف��ق جمل���ض اإدارة الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة عل��ى مق��رتح ت�س��ريعي باإ�ساف��ة مادة جدي��دة بالب��اب ال�ساد���ض )العقوبات( 
بقان��ون �س��وق راأ���ض امل��ال رقم 95 ل�س��نة 1992 تت�سمن حظر وجترمي ن�س��ر تو�سيات وا�ست�س��ارات مرتبطة بالأوراق املالية املقي��دة بالبور�سة 
امل�سري��ة عل��ى مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي به��دف ردع الأ�س��خا�ض الذي��ن يقوم��ون باإ�س��دار ون�س��ر تو�سي��ات وا�ست�س��ارات م�سلل��ة للتالعب 

ب�سغار امل�س��تثمرين والت�س��بب يف حتقيقهم خل�س��ائر، ونفع �س��خ�سي لهم.

سابعًا: التعاون الدولي
ا�س��تمرت هيئ��ات الأوراق املالي��ة الأع�س��اء بالحت��اد بتعزي��ز دوره��ا الفاع��ل عل��ى امل�س��توى ال��دويل، حي��ث اتخ��ذت خ��الل ع��ام 2021 عدة 
اإج��راءات به��ذا املج��ال، فف��ي الأردن، مت التوقيع على مذك��رة تفاهم ما بني هيئ��ة الأوراق املالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعم��ار والتنمية 
به��دف تطوي��ر �س��وق راأ���ض امل��ال. وتعيد مذك��رة التفاه��م التاأكيد على ال�س��راكة القوي��ة طويلة الأمد ب��ني اجلانبني وت�س��تند عل��ى التفاقيات 
وامل�س��اريع ال�س��ابقة القائم��ة ب��ني هيئ��ة الأوراق املالي��ة والبن��ك الأوروب��ي لإع��ادة العم��ار والتنمي��ة. كما �س��تعمل املذك��رة على تعزي��ز امليزة 
التناف�س��ية ل��كل موؤ�س�س��ة لدع��م خمرج��ات عالي��ة اجل��ودة لتطوي��ر �س��وق راأ���ض امل��ال. وياأت��ي توقيع ه��ذه املذكرة يف اط��ار ا�س��تكمال الهدف 
اخلا���ض ) بتعزي��ز الق��درة املوؤ�س�س��ية لهيئ��ة الأوراق املالي��ة(، ويف ه��ذا ال�س��دد �س��يقوم اخل��رباء املتعاق��د معه��م م��ن قب��ل البن��ك الأوروبي 
مبراجع��ة لالأط��ر الت�س��ريعّية والرقابي��ة والأط��ر الهيكلّية والعملي��ات يف هيئة الأوراق املالية. ومبوازاة ذلك �ست�س��عى املذكرة لتن�س��يق اجلهود 
بهدف ا�س��تكمال وتنفيذ حزمة �س��املة من التعديالت املقرتحة على خمتلف الت�س��ريعات التي توؤثر على اأداء �س��وق راأ���ض املال. ويف اخلتام، 
تثّم��ن هيئ��ة الأوراق املالي��ة العالق��ات الوثيق��ة م��ع البنك الأوروبي لإع��ادة الإعم��ار والتنمية وما يقدمه من ا�ست�س��ارات م�س��تمرة وم�س��اعدة 

فنية، وتتطّلع لتعاون م�س��تمر لتحقيق خمرجات وتو�سيات م�س��روع تطوير �س��وق راأ���ض املال.

اأما يف الإمارات، فقد اتفقت جلنة روؤ�س��اء هيئات الأوراق املالية لدول جمل���ض التعاون اخلليجي على اأن تقوم الأمانة العامة بتعميم م�س��ودة 
الت�س��جيل البين��ي للمنتج��ات املالي��ة ب��ني اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول جمل���ض التع��اون. واأن تقوم الدول الأع�ساء باإب��داء مرئياتها 
ومالحظاته��ا عل��ى الأداة الت�س��ريعية والقانوني��ة املنا�س��بة لعتم��اد الت�س��جيل البين��ي للمنتجات املالية ب��ني اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية 
ب��دول املجل���ض، وذل��ك يف �س��وء �سالحيات ومهام كل جه��ة من اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية، على اأن تزود الأمانة العام��ة بها قبل نهاية 
�س��هر يوليو املقبل. واتُِّفق كذلك على قيام فريق عمل ا�س��رتاتيجية تكامل الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض واملخت�سني القانونيني برفع امل�س��ودة 
النهائي��ة )اتفاقية/اإط��ار( الت�س��جيل البين��ي للمنتج��ات املالي��ة ب��ني اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالية بدول املجل���ض لالجتماع الق��ادم للجنة 
روؤ�س��اء هيئ��ات الأ�س��واق املالي��ة )اأو من يعادله��م( بدول املجل���ض، للتو�سية ب�س��اأنها. كما مت التفاق اأي�سَا على بحث م�س��ودة لوائح الت�س��جيل 
البين��ي لرتوي��ج وحدات �سناديق ال�س��تثمار بدول املجل���ض بع��د التفاق على )اتفاقية/اإطار( الت�س��جيل البين��ي للمنتجات املالية بني اجلهات 
املنظم��ة لالأ�س��واق املالي��ة بدول املجل���ض، واأن يتم البدء بتطبيق ر�س��وم على �سناديق الرتخي�ض البين��ي الراغبة يف ترويج وحداتها يف اإحدى 
دول املجل���ض اأو الإعف��اء منه��ا وفق��ًا مل��ا ت��راه كل دول��ة. وبالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، مت التف��اق عل��ى قي��ام هيئة ال�س��وق املالي��ة ال�س��عودية باإعداد 
ورق��ة ح��ول اإمكاني��ة ا�ساف��ة طرف ثال��ث لعتماد متطلب��ات "اعرف عميل��ك" KYC، واإ�سافته��ا لنم��وذج متطلبات فتح احل�س��اب واإجراءات 
"اع��رف عميل��ك"، وقي��ام فريق عمل ا�س��رتاتيجية تكامل الأ�س��واق املالية بدرا�س��ة منوذج متطلبات هذه امل�س��األة ورفع ما يتو�س��ل اإليه الفريق 
به��ذا ال�س��اأن لالجتم��اع الق��ادم للجن��ة. وفيم��ا يتعل��ق بفريق عم��ل املخت�س��ني بالتوا�س��ل وتوعية امل�س��تثمرين ب��دول املجل���ض، مت التاأكيد على 
قي��ام الفري��ق باإع��داد برنام��ج خليجي موحد للتوعية بال�س��تثمار يف الأ�س��واق املالية بدول املجل���ض، ومت��ت الإحاطة بنتائج "حملة اأ�سا�س��يات 
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ال�س��تثمار" والت��ي قادته��ا هيئ��ة ال�س��وق املالية ال�س��عودية ونتائج "حملة فكر قبل اأن ت�س��تثمر" والتي قادتها هيئة اأ�س��واق امل��ال بدولة الكويت. 
وفيم��ا يخ���ض امل�س��تجدات والتط��ورات ب�س��اأن مذك��رة التفاهم ب��ني اجلهات املنظمة لالأ�س��واق املالي��ة بدول املجل���ض، اتفق��ت اللجنة على اأن 
ت�س��تمر الدول الأع�ساء مبوافاة الأمانة العامة باأي مقرتحات اأو مالحظات حول �س��ري العمل مبذكرة التفاهم واأن يتم عر�سها ب�س��كل دوري 

على جلنة روؤ�س��اء هيئات الأ�س��واق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل���ض.

كم��ا افتت��ح الرئي���ض التنفي��ذي لهيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع بالإناب��ة، اأعمال اجتماع الدورة اخلام�س��ة ع�س��رة لحتاد هيئ��ات الأوراق املالية 
العربي��ة، ع��رب تقني��ات الت�سال املرئي، بح�سور اأ�سحاب املعايل وال�س��عادة ممثلي الدول الأع�ساء يف جمل���ض الحتاد والأمني العام. ناق���ض 
الجتم��اع املو�سوع��ات املطروحة على جدول اأعمال الجتماع وكذلك التطورات التي �س��هدتها اأ�س��واق راأ���ض امل��ال العربية خالل عام 2020، 
واأث��ر تداعي��ات جائح��ة كورون��ا على هذه الأ�س��واق، مت اأي�سًا خالل الجتم��اع اعتماد اخلطة ال�س��رتاتيجية لالحتاد لالأعوام 2021 – 2025 
ومناق�س��ة اآخ��ر امل�س��تجدات والأح��داث امل�س��تقبلية لأع�س��اء الحت��اد. واطلع املجل���ض خ��الل الجتماع على مذك��رات الأمان��ة العامة لالحتاد 
بخ�سو���ض ع��دة مو�سوع��ات تناول��ت ا�س��تكمال اإعداد اخلطة ال�س��رتاتيجية اجلديدة لالحتاد لالأعوام 2021 � 2025، واإ�سدار ون�س��ر دليل 
القواع��د العامة واملبادئ الإ�سرت�س��ادية املعتمدة لأ�س��واق را���ض املال العربية؛ واإعداد كتيب يتناول اأهم اأن�س��طة احت��اد هيئات الأوراق املالية 
العربي��ة خ��الل ف��رتة اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الأوىل 2016 – 2020، ومذك��رة التفاه��م متع��ددة الأط��راف ب��ني الهيئات الأع�س��اء بالحتاد، 
وتعدي��ل اأنظم��ة الحت��اد، والأعم��ال املتعلق��ة باإط��الق بواب��ة التعليم الإلك��رتوين والربام��ج التدريبية لع��ام 2021�2025 ، والتقرير ال�س��نوي 
لالحت��اد، وع�سوي��ة �س��لطة دب��ي للخدمات املالية يف الحت��اد، وقرر املجل���ض اعتماد اخلطة ال�س��رتاتيجية اجلديدة لالحت��اد، واملوافقة على 
قب��ول ع�سوي��ة �س��لطة دبي للخدمات املالية كع�سو عامل، وال�س��ري باإج��راءات اإنفاذ جميع مذكرات املو�سوعات التي مت الطالع عليها ح�س��ب 
الأ�س��ول. وج��دد اأع�س��اء الحت��اد ال�س��كر والتقدي��ر لهيئ��ة الأوراق املالية وال�س��لع بدول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة )دولة املقر( ورئا�س��تها 
لدعمها املتوا�سل لالحتاد وعلى ا�س��ت�سافة اجتماعه ال�س��نوي اخلام���ض ع�س��ر. وقرر املجل���ض عقد اجتماعه ال�س��نوي القادم للدورة ال�ساد�سة 
ع�س��رة يف �س��لطنة ُعم��ان، كم��ا ق��دم املجل���ض ال�س��كر لهيئ��ة الأوراق املالي��ة العراقية التي اأعرب��ت عن رغبته��ا با�س��ت�سافة الجتماع ال�س��نوي 

ال�س��ابع ع�سر لالحتاد يف العراق.

كم��ا ا�س��ت�سافت الهيئ��ة بالتع��اون مع الحتاد العربي لأ�س��واق راأ���ض امل��ال اأول ملتقى لدول جمل���ض التعاون اخلليجي ملناق�س��ة تط��ور التقنيات 
الرقابي��ة والإ�س��رافية يف منطق��ة اخللي��ج. ا�س��تقطب احل��دث م�س��اركني م��ن خمتل��ف اجله��ات التنظيمي��ة ب��دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي 
والبور�س��ات والأط��راف املعني��ة يف الأ�س��واق املالي��ة. اأ�س��فرت ردود الفع��ل الإيجابي��ة الت��ي مت تلقيه��ا بخ�سو���ض ه��ذا احل��دث ع��ن ت�س��كيل 
جمموع��ة عم��ل دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي ح��ول التكنولوجي��ا الرقابي��ة والتكنولوجي��ا الت�س��ريعية والت��ي توافق��ت عل��ى اإج��راء مزيد من 
الدرا�س��ة والبح��ث يف ه��ذا املج��ال م��ع الرتكي��ز ب�س��كل خا���ض عل��ى دول جمل���ض التع��اون اخلليج��ي. عقب ع��دة جولت م��ن املناق�س��ة، وافق 
فري��ق العم��ل عل��ى تلخي���ض النق��اط املطروحة والنتائ��ج الرئي�س��ية ملجموعة عمل دول جمل���ض التع��اون اخلليجي ح��ول التكنولوجي��ا الرقابية 
والتكنولوجي��ا الت�س��ريعية يف ورق��ة عم��ل مت اإ�سداره��ا م��ن قب��ل "الحتاد العربي لأ�س��واق راأ���ض امل��ال" عل��ى موقعهم الإلكرتوين. ت�س��رح هذه 
الورق��ة مفه��وم التكنولوجي��ا الرقابي��ة والتكنولوجيا الت�س��ريعية، وتقدم ملحة موجزة عن اأف�سل املمار�س��ات العاملية كما متت مناق�س��تها خالل 

احل��دث، واعتمادها يف دول جمل���ض التعاون اخلليج��ي خالل اجلائحة والتحدي��ات املرتبطة بها.

اأم��ا �س��لطة دب��ي للخدم��ات املالي��ة، فقد قامت بتوقي��ع مذكرة تفاهم مع البنك املركزي الإيطايل يف 23 مار���ض 2021، وذل��ك بهدف توطيد 
اأوا�س��ر التع��اون ب��ني الطرف��ني يف جم��ال الرقاب��ة املالي��ة. وترك��ز مذك��رة التفاه��م ه��ذه عل��ى التعاون وتب��ادل املعلوم��ات يف الإ�س��راف على 
املوؤ�س�س��ات املالي��ة وحله��ا، مب��ا يف ذل��ك مكافحة اجلرائ��م املالية. وي�س��تند هذا التفاق غري املل��زم قانونا اإىل مذك��رة تفاهم �س��ابقة وقعتها 
اجلهت��ان ع��ام 2013، حي��ث ي�س��تكمل ه��ذا التف��اق  ويج��دد اإط��ار التع��اون الفع��ال وتب��ادل املعلومات ب��ني الطرفني،  مبا يف ذل��ك، ومن بني 
اأم��ور اأخ��رى، اإج��راءات التفتي���ض امليداين للكيان��ات اخلا�سعة لالإ�س��راف واملتواجدة يف مناط��ق اخت�سا���ض كل منهما. ولطاملا اأولت �س��لطة 
دب��ي للخدم��ات املالي��ة اأهمي��ة كربى لالمتث��ال للمعايري الدولي��ة للتنظيم والرقابة على اخلدم��ات املالية، مبا يف ذلك التعاون ال�س��تباقي مع 
اجله��ات التنظيمي��ة الأخ��رى. حي��ث اأن التعاون عن�سر هام لبيئة ال�س��وق احلالي��ة املت�س��مة بالديناميكية. كما يتيح التع��اون الرقابي تدفقات 

اآمنة وفعالة لراأ���ض املال واملواه��ب واملعرفة عرب احلدود.
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تنفي��ذًا خلط��ة عم��ل احتاد هيئات الأوراق املالية العربية الرامية اإىل دعم الّتعاون امل�س��رتك بني الهيئات العربّية يف خمتلف املجالت بهدف تعزيز 
التنمي��ة والّتكام��ل القت�سادي العربي وحت�س��ني امل�س��توى الّتنظيمي والقانوين لالأ�س��واق املالّي��ة العربّية، والو�سول اإىل اأعلى امل�س��تويات يف جمالت 
الّرقاب��ة عل��ى الّتعام��الت يف الأ�س��واق والرتقاء بها اإىل اأف�سل م�س��تويات الكفاءة وال�ّس��فافّية والعدال��ة، قامت الأمانة العامة لالحت��اد بالعديد من 

الأعمال والأن�سطة خالل عام 2021 حيث ميكن تلخي�ض اأهمها مبا يلي:

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

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

�س��ادق جمل���ض احتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربية على مذكرة التفاهم متع��ددة الأطراف بني اأع�ساء 
الحتاد حيث ياأتي ذلك �سمن اإطار تنفيذ توجيهات جمل�ض الحتاد والتي ت�سمنتها اخلطة ال�سرتاتيجية 
لالحت��اد لالأع��وام 2016 � 2020، وبالتحدي��د ما يتعل��ق منها باأهداف ومبادرات حم��ور تعزيز التعاون 
والتوا�سل بني اأع�ساء الحتاد واملحور اخلا�ض بتعزيز الن�س��جام والتقارب بني اأنظمة وت�س��ريعات الدول 
الأع�س��اء بالحت��اد. وته��دف مذك��رة التفاهم متع��ددة الأطراف اإىل و�س��ع اإطار عام للتعاون امل�س��رتك 
وتب��ادل املعلوم��ات ما ب��ني اأع�ساء الحتاد وتعزيز التعاون والتن�س��يق بني الأع�ساء به��دف تطبيق اأف�سل 
املعايري واملمار�سات الدولية، وكذلك اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز ال�سفافية يف الأ�سواق املالية بالدول 
العربي��ة وتعزي��ز بناء القدرات الذاتية يف خمتلف املجالت الرقابية وت�س��جيع التع��اون وتبادل اخلربات 
م��ا ب��ني الأع�س��اء يف ه��ذا املجال. كم��ا تهدف املذك��رة اإىل زيادة التع��اون وتبادل اخل��ربات يف جمالت 
املخاط��ر الإلكرتوني��ة وتطبي��ق مبادئ احلوكم��ة والتعليم وتوعية امل�س��تثمرين ومواجه��ة اجلرائم املالية 
وغ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإرهاب بالإ�سافة اإىل زيادة التعاون يف جم��الت التدريب ورفع كفاءة العاملني 

باجلهات الرقابية واجلهات الأخرى ذات العالقة باأ�سواق راأ�ض املال. 

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

عقد جمل�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية اجتماعه اخلام�ض 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ا�ست�سافته  الذي  ُبعد  عن  ع�سر 
التقرير  بالجتماع  املجل�ض  ناق�ض   .2021 اأّيار   / مايو   25 بتاريخ 
اإىل  اإ�سافة   2021 لعام  2020 وخطة عمله  لعام  ال�سنوي لالحتاد 
العربية،  املالية  الأوراق  هيئات  تهم  التي  الق�سايا  من  جمموعة 
وخا�سة فيما يتعلق بتعزيز اأوجه التعاون والتن�سيق فيما بينها واإقرار 
خطة ا�سرتاتيجية لالحتاد لالأعوام اخلم�ض القادمة، كما مت خالل 
البيانات  اعتماد  وكذلك  لالحتاد  ال�سنوي  التقرير  اإقرار  الجتماع 

املالية لالحتاد لعام 2020. ومما يذكر اأن الجتماع الرابع ع�سر ملج�ض الحتاد قد عقد عن ُبعد با�ست�سافة دولة الإمارات العربية املتحدة يوم 24 
يونيو / حزيران 2020.

بداأت اجلل�سة الفتتاحية بكلمة الدولة امل�سيفة ورئا�سة الحتاد احلايل األقتها الدكتورة مرمي ال�سويدي الرئي�ض التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق 
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املالية وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة، وكلمة 
وت�سلمت  طريف.  جليل  ال�سيد  األقاها  العام  الأمني 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سويدي  مرمي  الدكتورة 
العربية  الإمارات  بدولة  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة 

املتحدة رئا�سة الحتاد للدورة اخلام�سة ع�سرة.

ومت خالل الجتماع قبول ع�سوية �سلطة دبي للخدمات 
النظام  اأحكام  مبوجب  وذلك  عامل  كع�سو  املالية 
الأوراق  هيئات  لحتاد  الداخلي  والنظام  الأ�سا�سي 
لأحكام  �ساملة  مراجعة  اإجراء  املجل�ض  وقرر  املالية، 
النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي الحتاد وا�ستطالع 
واملبادئ  العامة  القواعد  دليل  ون�سر  اإ�سدار  ا�ستكمال  بخ�سو�ض  املنجزة  الأعمال  على  املجل�ض  اطلع  كما  املجال.  بهذا  الحتاد  اأع�ساء  اآراء 
ال�سرت�سادية املعتمدة لأ�سواق راأ�ض املال العربية، وذلك بهدف ت�سهيل عملية الرجوع لهذه القواعد واملبادئ ال�سرت�سادية من قبل اأع�ساء الحتاد 
واجلهات الأخرى املهتمة. واطلع املجل�ض اأي�سًا على الأعمال املنجزة بخ�سو�ض اإعداد كتيب عن اأهم اأن�سطة احتاد هيئات الأوراق املالية العربية 
اأع�ساء الحتاد لأخذ  بالتوا�سل مع  العامة لالحتاد  الأمانة  تكليف  املجل�ض  – 2020 حيث قرر   2016 الأوىل  ال�سرتاتيجية  خالل فرتة اخلطة 

مالحظاتهم على الكتيب ون�سره على املوقع الإلكرتوين لالحتاد.

وا�ستعر�ض الأمني العام لالحتاد مذكرة الأمانة العامة لالحتاد بخ�سو�ض مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بني الهيئات الأع�ساء بالحتاد، ويف 
�سوء قرار املجل�ض باملوافقة على ن�ض املذكرة النهائية واعتمادها، وا�ستكمال توقيع املذكرة من غالبية اأع�ساء الحتاد، فقد قرر املجل�ض ال�سري 
اأع�ساء الحتاد الذين مل يوقعوا على املذكرة ل�ستكمال اإجراءات  اإنفاذ املذكرة ح�سب الأ�سول، وتكليف الأمانة العامة التوا�سل مع  باإجراءات 
توقيعهم عليها. كما كلف املجل�ض الأمانة العامة لالحتاد بتجميع اأي مالحظات اإ�سافية على املذكرة وعر�سها على جمل�ض الحتاد وذلك بعد مرور 

�سنتني من نفاذ املذكرة.

وعر�ض الأمني العام ما مت اإجنازه يف حمور بناء القدرات الذاتية لأع�ساء الحتاد وخا�سة فيما يتعلق بالربامج التدريبية املهنية املتخ�س�سة، 
حيث نفذ الحتاد خالل عام 2020 اأكرب عدد برامج تدريبية منذ تاأ�سي�ض الحتاد عام 2007، وقد اأخذ املجل�ض علمًا بذلك. كما ا�ستعر�ض املجل�ض 
مذكرة الأمانة العامة لالحتاد بخ�سو�ض الربامج التدريبية لعام 2021 حيث اأخذ علمًا بهذه الربامج واأكد على اأهمية حمتوياتها وكذلك اأهمية 
ال�ستفادة منها من قبل الهيئات الأع�ساء بالحتاد واجلهات الأخرى اخلا�سعة لرقابة تلك الهيئات. كما ا�ستعر�ض املجل�ض مذكرة الأمانة العامة 
لالحتاد بخ�سو�ض الأعمال املتعلقة باإطالق بوابة التعليم الإلكرتوين، حيث اأخذ املجل�ض علمًا بذلك على اأن يتم ا�ستبيان اآراء واقرتاحات الأع�ساء 

بهذا اخل�سو�ض.

ا�ستعر�ض اأع�ساء الحتاد اآخر امل�ستجدات والأحداث وامل�ساريع امل�ستقبلية، حيث اأ�سار الأع�ساء اإىل اآخر التطورات الت�سريعية والتنظيمية واأهم 
2020، وكذلك اأهم امل�ساريع امل�ستقبلية لأ�سواق راأ�ض املال، واأكد املجل�ض على قراره املتعلق بعقد اجتماعه ال�سنوي  الأحداث التي �سهدها عام 
القادم للدورة ال�ساد�سة ع�سرة يف �سلطنة ُعمان، حيث قامت الهيئة العامة ل�سوق املال العمانية، م�سكورة، باملوافقة على ا�ست�سافة الجتماع القادم، 

ومت تكليف الأمانة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سوق املال العمانية ورئا�سة الحتاد لتحديد تاريخ عقد الجتماع القادم.

جدد اأع�ساء الحتاد ال�سكر والتقدير لهيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات العربية املتحدة / دولة املقر ورئا�ستها لدعمها املتوا�سل لالحتاد 
وعلى ا�ست�سافة الجتماع ال�سنوي اخلام�ض ع�سر لالحتاد، كما قدموا ال�سكر للرئي�ض ال�سابق لالحتاد الدكتور عبيد �سيف الزعابي ولالأمني العام 
لالحتاد وذلك على جهودهم املبذولة لعام 2020، كما قدموا التهاين للدكتور حممد عمران، رئي�ض الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية، على 
 IOSCO وتويل من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية GEMC انتخابه رئي�سًا للجنة النمو والأ�سواق النا�سئة
2022. كما قدم املجل�ض ال�سكر لهيئة الأوراق املالية العراقية التي اأعربت عن رغبتها با�ست�سافة الجتماع ال�سنوي ال�سابع ع�سر لالحتاد يف العراق.
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3( حلقة نقا�سية ق�سرية عن ُبعد حول "اجلرائم املالية":

عقد احتاد هيئات الأوراق املالية العربية، بالتعاون مع جرانت ثورنتون - الإمارات العربية املتحدة 
املفاهيم  املالية:  "اجلرائم  حول  ُبعد  عن  ق�سرية  نقا�سية  حلقة   ،)Grant Thornton � UAE(
الرئي�سية والجتاهات احلالية" وذلك يوم 10 فرباير / �سباط 2021، علما باأن عدد امل�ساركني قد 

بلغ اأكرث من 100 م�سارك ميثلون 12 ع�سوًا من اأع�ساء الحتاد.

املتعلقة  الدولية  الرئي�سيني واملعايري  النقا�سية تقدمي نظرة عامة على املنظمني  ومّت خالل احللقة 
اأبرز  اإىل  اإ�سافة  عنها،  الناجمة  املخاطر  واإدارة  ملكافحتها  املمار�سات  واأهم  املالية.  باجلرائم 
�سمن  النقا�سية  احللقة  هذه  عقد  وياأتي  الدويل.  امل�ستوى  على  بها  املعمول  الرقابية  التوجهات 
اإطار خطة عمل احتاد هيئات الأوراق املالية العربية املتعلقة ببناء القدرات الذاتية من خالل عقد 
جمموعة الأن�سطة للم�ساهمة يف تطوير القدرات الرقابية وتعزيز كفاءة وفعالية هيئات الرقابة يف 

خمتلف املجالت.

4( حلقة نقا�سية ق�سرية عن ُبعد حول "التكنولوجيا املالية والأمن ال�سيرباين":

عقد احتاد هيئات الأوراق املالية العربية، بالتعاون مع جرانت ثورنتون - الإمارات العربية املتحدة 
والأمن  املالية  التكنولوجيا   " حول  ُبعد  عن  ق�سرية  نقا�سية  حلقة   ،)Grant Thornton � UAE(
ال�سيرباين " وذلك يوم 18 مار�ض / اآذار 2021، علما باأن عدد امل�ساركني قد بلغ اأكرث من 55 م�سارك 

ميثلون 9 اأع�ساء من اأع�ساء الحتاد.

ومّت خالل احللقة النقا�سية تقدمي نظرة عامة على ق�سايا التكنولوجيا املالية واجتاهاتها ودور اجلهات 
تهديدات  احللقة  ناق�ست هذه  كما  املالية.  الأ�سواق  املالية يف  التكنولوجيا  اعتماد  دعم  الرقابية يف 
اإ�سافة  املجال،  هذا  يف  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  تطوير  يف  العليا  الإدارات  ودور  ال�سيرباين  الأمن 
اإىل اأهّم التحديات التي تواجه المتثال يف جمال الأمن ال�سيرباين. وياأتي عقد هذه احللقة النقا�سية 
�سمن اإطار خطة عمل احتاد هيئات الأوراق املالية العربية املتعلقة ببناء القدرات الذاتية من خالل 

عقد جمموعة الأن�سطة للم�ساهمة يف تطوير القدرات الرقابية وتعزيز كفاءة وفعالية هيئات الرقابة يف خمتلف املجالت.

5( حلقة نقا�سية ق�سرية عن ُبعد "حول حوكمة ال�سركات":

عقد احتاد هيئات الأوراق املالية العربية، بالتعاون مع جرانت ثورنتون - الإمارات العربية املتحدة 
)Grant Thornton � UAE(، حلقة نقا�سية ق�سرية عن ُبعد حول "حوكمة ال�سركات" وذلك يوم 
08 اأبريل / ني�سان 2021، علما باأن عدد امل�ساركني قد بلغ اأكرث من 25 م�سارك ميثلون 11 ع�سوًا 

من اأع�ساء الحتاد.

ومّت خالل احللقة النقا�سية عر�ض مبادئ حوكمة ال�سركات، واأدوار وم�سوؤوليات جمل�ض الإدارة، 
ومتطلبات اجلهات التنظيمية من حيث الهيكل. كما تعرف امل�ساركون على اأدوات مراقبة الأداء 
وامل�سوؤولية  الأخالق  عن  عامة  ملحة  النقا�سية  احللقة  وقدمت  وفعاليتها.  احلوكمة  هيكل  وتقييم 
الجتماعية لل�سركات وال�ستدامة. وياأتي عقد هذه احللقة النقا�سية �سمن اإطار خطة عمل احتاد 
الأن�سطة  الذاتية من خالل عقد جمموعة  القدرات  ببناء  املتعلقة  العربية  املالية  الأوراق  هيئات 
للم�ساهمة يف تطوير القدرات الرقابية وتعزيز كفاءة وفعالية هيئات الرقابة يف خمتلف املجالت.
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6( ندوة عرب الإنرتنت حول "دور التكنولوجيا املالية يف ت�سكيل م�ستقبل اأ�سواق راأ�ض املال":

نظم احتاد هيئات الأوراق املالية العربية، بالتعاون مع هيئة اأ�سواق املال يف �سلطنة 
عمان، ندوة عرب الإنرتنت حول "دور التكنولوجيا املالية يف ت�سكيل م�ستقبل اأ�سواق 
بكلمات ترحيبية  الإنرتنت  الندوة عرب  بداأت   .2021 /  10  /  27 يوم  املال"  راأ�ض 
قدمها رئي�ض الهيئة العامة ل�سوق املال العماين، �سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سامل 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض   / العربية  املالية  الأوراق  هيئات  احتاد  ورئي�ض  ال�ساملي، 
الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية �سعادة الدكتورة مرمي بطي ال�سويدي. وقام ال�سيد 
جليل طريف، الأمني العام ل�الحتاد، باإدارة الندوة والتي �سارك فيها ال�سيد جلني 
وال�سيد   ،Grant Thornton يف  التكنولوجية  لال�ست�سارات   - ال�سريك  توما�ض، 
Larry Cao، املدير الأول - اأبحاث ال�سناعة يف معهد CFA، وال�سيد Les Male الرئي�ض التنفيذي لبو�سة دبي للذهب وال�سلع، وال�سيدة مرينا 

�سليمان املوؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي ل�سركة Fintech Galaxy، وال�سيد Biswajit Choudhury م�ست�سار لنائب الرئي�ض يف قطاع �سوق راأ�ض املال 
يف �سلطنة عمان.

قدمت الندوة املعرفة العملية لتطبيق التكنولوجيا، مع نظرة عامة على التاأثريات الرئي�سية مل�ستثمري Robinhood والأ�سول الفرتا�سية والتمويل 
الالمركزي على اأ�سواق راأ�ض املال، اإىل جانب دور التكنولوجيا يف تعايف الأ�سواق بعد الوباء. عالوة على ذلك، �سلطت الندوة ال�سوء على جمالت 
خمتلفة مبا يف ذلك م�ستقبل التكنولوجيا املالية من منظور تنظيمي والتمويل الالمركزي Decentralized finance وغريها من املوا�سيع ذات 

العالقة.

�سارك يف الندوة عرب الإنرتنت اأكرث من 100 م�سارًكا ميثلون املهنيني العاملني يف اأ�سواق راأ�ض املال و�سناعة اخلدمات املالية، مبا يف ذلك م�سوؤويل 
هيئات الأوراق املالية والبور�سات ومراكز اليداع وكذلك م�سوؤويل المتثال وم�سوؤويل الإبالغ عن غ�سل الأموال، وذوي العالقة يف تنظيم واإنفاذ 

القانون والتجارة والأفراد من الإدارات الإ�سرافية املعنية بالتفتي�ض والرقابة.

7( ندوة تعريفية حول "التنمية والتمويل الم�ستدامان":

وراق املالية  العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل الم�ستدام التابع للهيئة العامة  نظم اتحاد هيئات الأ
Sustain� التنمية والتمويل الم�ستدامان"  للرقابة المالية بجمهورية م�سر العربية ندوة تعريفية عن بعد حول
ول 2021. وياأتي عقد هذه الندوة  able Development and Finance" وذلك يوم 21 دي�سمرب/ كانون الأ

الم�ستدام  التمويل  مفاهيم  ون�سر  خ�سر  الأ والتمويل  الم�ستدامة  التنمية  ق�سايا  فهم  تعزيز  بهدف  التعريفية 
�سافة اإىل تطوير ا�ستراتيجيات  موال بالإ وال�ستثمار على ال�سعيد الإقليمي والعربي وت�سجيع اإعادة تدفقات الأ
و�سيا�سات التمويل الم�ستدام للقطاعات المالية غري الم�سرفية وكذلك ت�سجيع القطاع الخا�ض على اإ�سدار 
املالية  الأوراق  هيئات  من  الندوة عدد  �سارك يف  وقد  هذا  وغريها.  ال�ستدامة  و�سندات  الخ�سراء  ال�سندات 

العربية الأع�ساء بالحتاد بالإ�سافة اإىل ممثلني عن عدد من اجلهات الأخرى املهتمة بهذا ال�ساأن.

ثانيًا: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
يعترب تعزيز اأن�سطة الحتاد على ال�سعيد الدويل وحتقيق اأكرب قدر من التعاون والن�سجام يف مواقف ووجهات نظر اأع�ساء الحتاد يف املحافل 
الدولية اأحد اأهم اأهداف الحتاد التي اأكدت عليها اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 2021 � 2025. و�سمن هذا الإطار، فقد مت خالل عام 2021 

حتقيق الأن�سطة والفعاليات التالية:
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اجتماع املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية ال�سنوي ال� 46:

التق��ى اأع�س��اء املنظم��ة الدولي��ة لهيئ��ات الأوراق املالي��ة )IOSCO( ع��ن بع��د ب�س��بب 
جائحــة كورونا يف الجتماع��ات ال�س��نوية ال�ساد�س��ة والأربع��ني للمنظمة ملناق�س��ة ومعاجلة 

وعق��دت  عليه��ا.  وامل�س��رفني  املالي��ة  الأوراق  �س��وق  منظم��ي  تواج��ه  الت��ي  الق�ساي��ا 
الجتماع��ات يف �س��كل افرتا�س��ي وتاألف��ت م��ن �سل�س��لة اجتماع��ات افرتا�سي��ة يف الف��رتة 
م��ن 8 اإىل 16 نوفم��رب 2021 وح�سره��ا احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة ممث��اًل 

العام. بالأمني 

خ��الل اجتماع جلنة الروؤ�س��اء )PC(، رحب رئي���ض اللجن��ة بالأع�ساء يف الجتماع وعر�ض وجهة نظر منظمة ال� IOSCO ال�س��رتاتيجية. 
ق��دم رئي���ض ق�س��م املخاط��ر النا�س��ئة )ER( ملحة عامة ع��ن توقعات املخاط��ر لعام 2022 واملخاطر الرئي�س��ية للعام املقبل. ناق���ض رئي���ض 
فري��ق عم��ل التموي��ل امل�س��تدام FSEG الق�ساي��ا املتعلق��ة بالتمويل امل�س��تدام ودعا اأع�ساء جلنة الروؤ�س��اء اإىل ط��رح الأ�س��ئلة املتعلقة بهذا 
ال�س��اأن. وناق���ض رئي���ض جمل���ض الإدارة ونائب��ه للمجموع��ة امل�س��اركة يف ال�س��تقرار امل��ايل )FSEG( عملهم��ا مب��ا يف ذلك كيفي��ة ارتباط 

ه��ذا العم��ل باأهداف ال�س��تقرار امل��ايل ملنظمة IOSCO. كم��ا متت مناق�س��ة الق�ساي��ا املتعلق��ة باملجموعة الأفراد.

وناق���ض اجتم��اع جلن��ة النم��و والأ�س��واق النا�س��ئة GEM العديد م��ن املو�سوعات املتعلقة بالأ�س��واق النا�س��ئة مبا يف ذلك التمويل امل�س��تدام 
ث��ري مو�س��وع بن��اء القدرات الذاتية ونوق�س��ت املب��ادرات لتقدمي دع��م اأكرب لأع�ساء الأ�س��واق النا�س��ئة. واأبلغ  والتكنولوجي��ا املالي��ة. كم��ا اأ
الأم��ني الع��ام ملنظم��ة IOSCO اللجن��ة ع��ن ور�س��ة العم��ل التنظيمي��ة الت��ي عقده��ا موؤمت��ر الأمم املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة )الأونكتاد( 
وجمل���ض اإدارة التج��ارة الإلكرتوني��ة. وناق�س��ت جلن��ة GEM تقري��ًرا ع��ن ا�س��تخدام مي�س��ر البت��كار innovation facilitator يف البلدان 

.GEM الت��ي ت�سمه��ا جلنة ال�

ال���  اأ�س��واق الأوراق املالي��ة يف منطق��ة  الت��ي تواج��ه  اأم��ا اللجن��ة الإقليمي��ة لل�س��رق الأو�س��ط الإفريق��ي )AMERC( فناق�س��ت الق�ساي��ا 
AMERC مب��ا يف ذل��ك التحدي��ات والفر���ض لبناء نظ��ام متكام��ل للتكنولوجيا املالية ، وتاأثري الوباء على الإدراج يف الأ�س��واق املالية لدول 

اللجن��ة، والتموي��ل امل�س��تدام. وناق���ض اأع�س��اء AMERC الأولوي��ات امل�س��تقبلية وق��رروا اإج��راء درا�س��ة ح��ول ESG يف املنطق��ة وموا�سلة 
��ا تقدميًي��ا ح��ول التمويل  العم��ل احل��ايل عل��ى جمموع��ة عم��ل FinTech وجمموع��ة العم��ل للتموي��ل امل�س��تدام. وق��دم FSD اأفريقي��ا عر�سً
��ا تقدميًي��ا عن مب��ادرات FinTech و هيئة ال�س��وق املالي��ة يف اململك��ة العربية  امل�س��تدام بينم��ا قدم��ت هيئ��ة الأوراق املالي��ة يف كيني��ا عر�سً

ال�س��عودية حول الإدراج.

ثالثًا: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء

كتيب حول اأن�سطة الحتاد:

اأ�س��درت الأمان��ة العام��ة لالحت��اد كتي��ب حول اأن�س��طة احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية 
خ��الل ف��رتة اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الأوىل لالحت��اد واملمت��دة خ��الل الف��رتة 2016 � 2020. 
ويوث��ق اجل��زء الأول م��ن الكتيب اأن�س��طة الأمانة العامة لالحتاد خالل ف��رتة اخلطة املذكورة 
خا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا مبح��اور تعزي��ز التع��اون والتوا�س��ل ب��ني الهيئ��ات الأع�س��اء بالحتاد 
وتعزي��ز اأن�س��طة الحت��اد عل��ى ال�سعي��د ال��دويل والتقارب ب��ني الت�س��ريعات لل��دول الأع�ساء. 
واأن�س��طة  امل�س��تثمرين  وتوعي��ة  وتعلي��م  الذاتي��ة  الق��درات  بن��اء  ق�ساي��ا  اإىل  بالإ�ساف��ة  ه��ذا 
الأمان��ة العام��ة الأخ��رى. اأما اجل��زء الثاين م��ن الكتي��ب فقد ت�سم��ن جمموعة م��ن الروابط 
الإلكرتوني��ة الت��ي توث��ق اأن�س��طة اأع�س��اء الحت��اد يف جم��الت الت�س��ريعات والرقاب��ة على الأ�س��واق واإج��راءات الإنف��اذ والتعلي��م والتوعية 

والتع��اون ال��دويل. كم��ا مت ت�سنيف اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد �س��نويًا وح�س��ب تاريخ الأن�س��طة.
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رابعًا: محور بناء القدرات الذاتية
قام��ت الأمان��ة العام��ة لالحتاد خالل عام 2021 بتنفيذ عدد من الربام��ج التدريبية املتخ�س�سة مبا ين�س��جم م��ع املتطلبات والحتياجات 
ت��ي اإع��داد ه��ذه الربام��ج التدريبي��ة �سم��ن اإطار اأه��داف اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لحت��اد هيئات الأوراق  التدريبي��ة لأع�س��اء الحت��اد. وياأ
املالي��ة العربي��ة 2021 � 2025 والت��ي اأقره��ا املجل���ض يف ع��ام 2021، حي��ث هدف��ت اخلطة �سمن اإط��ار حمور بناء الق��درات الذاتية اإىل 
عق��د جمموع��ة م��ن الربامج التدريبية وور���ض العم��ل وذلك للم�س��اهمة يف تطوير القدرات الرقابي��ة الذاتية وتعزيز كف��اءة وفعالية هيئات 
الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��الت. وت�س��تهدف الربام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���ض الك��وادر الب�س��رية العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتلف 
امل�س��تويات الوظيفي��ة وب�س��كل خا���ض للعامل��ني يف اجلوان��ب الرقابية والإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات اأ�س��واق را���ض امل��ال. كما ت�س��تهدف بع�ض 
الربام��ج اجله��ات الأخ��رى العاملة باأ�س��واق را���ض املال مبا يف ذلك البور�سات ومراكز الإيداع والت�س��وية والتقا�ض و�س��ركات الو�س��اطة / 

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

وت��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 جم��الت 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. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فق��د قامت الأمان��ة العامة لالحتاد 
بالتع��اون م��ع جمموع��ة م��ن اخل��رباء يف خمتل��ف املج��الت لتنفي��ذ برام��ج حم��ددة مت ت�سميمه��ا لتلبي��ة متطلب��ات واحتياج��ات الهيئ��ات 
الرقابي��ة الأع�س��اء بالحت��اد بالإ�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 
تنفيذه��ا خ��الل ع��ام 2021 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 المتحانات املقررة لذل��ك. كما ت�سم الربام��ج التدريبية املقدمة عدد من الربام��ج مت ت�سميمها وف��ق متطلبات 

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

اخلطة التدريبية لعام 2021:

عل��ى الرغ��م م��ن الظروف ال�س��تثنائية التي �س��هدها ه��ذا العام ب�س��بب تداعيات اأزمة كورونا "COVID�19"، فقد متكن��ت الأمانة العامة 
لالحت��اد م��ن تنفي��ذ خطته��ا التدريبي��ة وعق��د جمموع��ة م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�سة خ��الل العام احل��ايل 2021 مبا ين�س��جم مع 
ث��ريات جائحة  املتطلب��ات والحتياج��ات التدريبي��ة والرقابي��ة واملهني��ة الت��ي ته��م اأع�س��اء الحت��اد وامل�س��تجدات الناجمة عن ا�س��تمرار تاأ
كورون��ا، حي��ث مت تنفي��ذ اأغل��ب الربام��ج التدريبي��ة من خالل ا�س��تخدام و�س��ائل الت�س��ال املرئ��ي "Online Virtual Training". و�سمن 

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

1. غط��ت الربام��ج التدريبي��ة الت��ي مت تنفيذه��ا خ��الل ع��ام 2021 عدًدا م��ن الحتياج��ات التدريبي��ة املرتبطة بالمتث��ال وحوكمة 
ال�س��ركات واإدارة املخاط��ر ومواجه��ة اجلرائ��م املالي��ة، وطرق ك�س��ف الحتيال امل��ايل، وتقيي��م خماطر الئتمان ل��الأدوات املالية، 
والرقاب��ة عل��ى التقاري��ر املالي��ة ال�سادرة وف��ق املعايري الدولي��ة، والتكنولوجيا املالي��ة ومكافحة اجلرائم ال�س��يربانية يف اخلدمات 
املالي��ة، وحتدي��ات التكنولوجي��ا املالي��ة من املنظور الرقابي، واإدارة الأمن ال�س��يرباين، ودور الذكاء ال�سطناع��ي والهوية الرقمية 
يف مكافح��ة اجلرائ��م املالي��ة، واأخالقي��ات العم��ل وامل�س��وؤولية الجتماعي��ة. كم��ا مت عق��د عدد م��ن الربام��ج املوؤهل��ة للح�سول على 
�س��هادة معتم��دة م��ن املعه��د املعتم��د ل��الأوراق املالية وال�س��تثمار )CISI( ح��ول املخاطر يف اخلدم��ات املالي��ة، ومواجهة اجلرائم 
املالي��ة، وال�س��هادة الدولية يف اإدارة الرثوات وال�س��تثمار، وامل�س��تقات املالية، والأوراق املالية، واللتزام امل��ايل العاملي، واملخاطر 

الت�س��غيلية.

والتكنولوجي��ة ومتطلب��ات  الرقابي��ة  الأ�سع��دة  الدولي��ة عل��ى خمتل��ف  التط��ورات  العام��ة لالحت��اد، ويف �س��وء  الأمان��ة  قام��ت   .2
اأع�س��اء الحت��اد، بت�سمي��م ع��دد من الربام��ج التدريبية اجلديدة ليت��م تنفيذها خالل عام 2021، وذل��ك بالإ�سافة اإىل الربامج 
ال�س��ابقة، حي��ث بل��غ ع��دد الربام��ج اجلديدة الت��ي مت اإ�سافتها نح��و )29( برناجم��ًا لي�سبح عدد الربام��ج الكلي��ة مبوجب اخلطة 
التدريبي��ة يزي��د عل��ى )90( برناجم��ًا، حيث غطت هذه الربامج جم��الت حوكمة البيان��ات، والطرق الكمية، وحتليل ال�س��ندات / 
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الأوراق املالي��ة ذات العائ��د الثاب��ت، وتقيي��م وخماطر ال�س��ندات / الأوراق املالية ذات العائ��د الثابت، وتقييم الأ�س��هم، وقرارات 
الإدارة املالي��ة، وهي��كل ال�س��وق وتقيي��م الأوراق املالي��ة. كم��ا �س��ملت اأي�س��ا الت�سني��ف الئتم��اين، واإدارة الدي��ن الع��ام واملخاط��ر 
التقاري��ر املالي��ة )IFRS(. كم��ا ت�سمن��ت  IAS39 وIFRS9( واملعاي��ري الدولي��ة لإع��داد  التح��وط )املعاي��ري  ال�س��يادية، وحل��ول 
برام��ج ح��ول المتث��ال واجلرائ��م املالي��ة يف ع��امل العمل��ة امل�س��فرة، واجلرائم املالي��ة والأ�س��ول امل�س��فرة، واأنظم��ة اإدارة مكافحة 
الر�س��وة ح�س��ب مب��ادئ )ISO37001(، ومتطلب��ات تنظي��م تقيي��م املخاط��ر الذات��ي ملكافح��ة غ�س��ل الأم��وال، ومه��ارات التق�سي 
يف الحتي��ال والتحقي��ق، واأنظم��ة اإدارة المتث��ال ح�س��ب مب��ادئ )ISO19600(، والمتث��ال ومكافح��ة غ�س��ل الأم��وال واجلرائ��م 
املالي��ة، وم�سفوف��ة املخاط��ر اخلا�س��ة بالعميل، واإدارة املخاطر ح�س��ب مب��ادئ )ISO31000(، وتقييم وحتليل خماط��ر �سناديق 

ال�س��تثمار، واإدارة ال��رثوات، وتداول واإدارة املحاف��ظ، واأخالقيات العم��ل وامل�س��وؤولية الجتماعية.

3. ت�سمن��ت اخلط��ة التدريبي��ة ع��دًدا م��ن الربام��ج التدريبي��ة التي توؤهل امل�س��اركني فيه��ا للح�س��ول على �س��هادات مهني��ة معتمدة 
دولي��ًا وه��ي اإدارة املخاط��ر الت�س��غيلية يف املوؤ�س�س��ات املالي��ة، والأ�س���ض التقني��ة لتموي��ل ال�س��ركات، وال�س��هادة املهني��ة يف احلوكمة 
واملخاط��ر والمتث��ال، و�س��هادة معهد ا�س��تمرارية الأعمال )CBCI(، و�س��هادة معايري التقاري��ر املالية الدولية )CertIFR(. هذا 
بالإ�ساف��ة اإىل الربام��ج التدريبي��ة التي توؤهل امل�س��اركني للح�سول على �س��هادات مهني��ة معتمدة من املعه��د املعتمد لالأوراق املالية 

.)CISI(وال�ستثمار

4. تعق��د معظ��م الربام��ج التدريبي��ة باللغ��ة العربي��ة مع ا�س��تخدام اللغة الإجنليزي��ة يف بع�ض احل��الت 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 الإجنليزي��ة. علم��ًا باأ

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

5. قام��ت الأمان��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 لمتحان��ات مق��ررة بحي��ث يح�س��ل املت��درب عن��د اجتي��از ه��ذه المتحان��ات عل��ى �س��هادات مهني��ة 

معتم��دة م��ن املراك��ز الدولي��ة املتخ�س�س��ة ح�س��ب التفا�سيل املبين��ة يف كل برنامج.

6. عن��د انعق��اد الربنام��ج التدريب��ي ح�سوري��ًا، ميك��ن للهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة عق��د الربنام��ج التدريب��ي مبقره��ا، حي��ث تتوىل 
الهيئ��ة ا�س��ت�سافة الربنام��ج وتق��دمي الت�س��هيالت اللوج�س��تية وغريه��ا املطلوب��ة. كم��ا ميك��ن عق��د الربام��ج خ��ارج مق��ر الهيئة، يف 

ح��ال ع��دم توف��ر اإمكانية عق��د الربامج لديها، وذل��ك بالتن�س��يق والتعاون ما ب��ني الأمانة العام��ة والهيئة الراغبة بامل�س��اركة.

7. تت��وىل الهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة دع��وة خمتل��ف اجله��ات املحلي��ة للم�س��اركة بالربنام��ج التدريبي ال��ذي يتم اختي��اره، على اأن 
تتم اإجراءات الت�س��جيل وت�س��ديد الر�س��وم مبا�س��رة ما بني اجلهة امل�س��اركة باإر�س��ال متدربني من طرفها والأمانة العامة لالحتاد 

وذل��ك وف��ق النم��اذج والتفا�سيل املبين��ة يف كل برنامج.

8. ميك��ن للهيئ��ة الراغب��ة بامل�س��اركة اختي��ار اأكرث من برنام��ج تدريبي، على اأن يتم التن�س��يق مع الأمانة العام��ة لعقد هذه الربامج 
يف الأوق��ات الت��ي تنا�س��ب املتدرب��ني وخمتل��ف اجله��ات امل�س��اركة بالربنام��ج. كم��ا ميك��ن للهيئ��ة امل�س��اركة يف الربام��ج التدريبي��ة 

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

9. يف ظ��ل الظ��روف احلالي��ة ال�س��تثنائية التي ي�س��هدها العامل ب�س��بب تاأثري تف�س��ي فايرو���ض كورون��ا "COVID�19" �س��يتم تنفيذ 
الربام��ج التدريبي��ة املق��ررة �سم��ن اخلط��ة التدريبية للعام 2021 من خ��الل التدريب عن ُبعد "Online Training"، اأو من خالل 

التدري��ب احل�س��وري يف ح��ال �س��محت الظ��روف ال�سحية الدولية ومب��ا ي�سمن �س��المة جميع امل�س��اركني بالربام��ج التدريبية.

وفيم��ا يل��ي ا�س��تعرا�ض لأه��م الربام��ج التدريبي��ة الت��ي �س��ملتها اخلط��ة التدريبي��ة لالحت��اد لع��ام 2021. 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.



87 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية86 أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

جدول رقم )1(
)*( )CISI( الربامج التدريبية التي توؤهل امل�ساركني فيها من احل�سول على �سهادات مهنية معتمدة من املعهد املعتمد لالأوراق املالية وال�ستثمار

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

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

الأوراق املالية العاملية2
Global Securities 3العربية / اإلنجليزية

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

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

مواجهة اجلرائم املالية5
Combating Financial Crimes 2العربية / اإلنجليزية

اللتزام املايل العاملي6
Global Financial Compliance 2العربية / اإلنجليزية

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

امل�ستقات املالية8
Derivatives 3العربية / اإلنجليزية

املخاطر الت�سغيلية9
Operational Risk 2العربية / اإلنجليزية

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

اإلنجليزية3

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

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

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

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

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

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

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

GRC Professional (GRCP) Certification4العربية / اإلنجليزية

2
�سهادة معهد ا�ستمرارية الأعمال(3)

Certificate of the Business Continuity Institute (CBCI)5اإلنجليزية 

3
�سهادة معايري التقارير املالية الدولية (4)

Certificate in International Financial Reporting Standards- CertIFR5العربية / اإلنجليزية

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

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

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

 ،The Association of Chartered Certified Accountants 4( يوؤهل امل�ساركون بهذه الربامج التدريبية للح�سول على �سهادة معتمدة من جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين(
حيث ميكن للم�سارك التقدم لالمتحان املعتمد واحل�سول على ال�سهادة املهنية املذكورة
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وبالإ�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 الأمان��ة العام��ة لالحت��اد وبالتع��اون م��ع اأع�ساء الحت��اد وبال�س��تناد اإىل نتائج ال�س��تبيانات الت��ي مت اإجراوؤه��ا لتحدي��د املتطلبات 
التدريبي��ة 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 والحتياج��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��الت. وفيم��ا يلي ا�س��تعرا�ض لأه��م الربامج 

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

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

لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

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

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

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

الإجنليزية3التكنولوجيا املالية وتطبيق البلوكت�ساين4

العربية / الإجنليزية2التكنولوجيا املالية من املنظور الرقابي5

الإجنليزية2التحول الرقمي6

العربية / الإجنليزية2الوعي الرقمي7

الإجنليزية2الأمن الإلكرتوين والمتثال8

الإجنليزية2اإدارة اأمن املعلومات9

الإجنليزية1حوكمة البيانات10

العربية / الإجنليزية2الذكاء ال�سطناعي وادارة الأمن اللكرتوين / ال�سيرباين11

العربية / الإجنليزية2تعزيز الدور الرقابي لهيئات الأوراق املالية12

الإجنليزية3اإدارة املخاطر من قبل الهيئات الرقابية13

العربية / الإجنليزية3اإدارة املخاطر يف اخلدمات املالية14

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

العربية / الإجنليزية4التحليل الفني والأ�سا�سي16

العربية / الإجنليزية3التحليل الفني املهني17

الإجنليزية3الطرق الكمية18

الإجنليزية2حتليل ال�سندات / الأوراق املالية ذات العائد الثابت19

الإجنليزية3ال�سندات / الأوراق املالية ذات العائد الثابت: التقييم واملخاطر20
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

الإجنليزية2تقييم الأ�سهم21

الإجنليزية1اأ�سواق الأ�سهم22

الإجنليزية2قرارات الإدارة املالية23

الإجنليزية3هيكل ال�سوق وتقييم الأوراق املالية24

العربية3ال�سكوك الإ�سالمية25

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

العربية2التحكيم وحل املنازعات باأ�سواق املال27

العربية2طرق ك�سف الحتيال املايل28

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

الإجنليزية3تطوير �سيا�سة فعالة ملنع الحتيال والغ�ض30

العربية / الإجنليزية4الرقابة والتنظيم، مكافحة غ�سل الموال والمتثال31

الإجنليزية2املحا�سبة العدلية ومكافحة الحتيال32

الإجنليزية2الت�سنيف الئتماين33

الإجنليزية2اإدارة الدين العام واملخاطر ال�سيادية34

35)IFRS 9 و  IAS39 الإجنليزية2حلول التحوط )املعايري

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

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

العربية / الإجنليزية2المتثال واجلرائم املالية يف عامل العملة امل�سفرة38

الإجنليزية2اجلرائم املالية والأ�سول امل�سفرة39

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

العربية / الإجنليزية2مكافحة الر�سوة والف�ساد41

الإجنليزية2مكافحة غ�سل الموال42

الإجنليزية2متطلبات تنظيم تقييم املخاطر الذاتي ملكافحة غ�سل الأموال43

الإجنليزية2مهارات التق�سي يف الحتيال والتحقيق44

العربية / الإجنليزية2الغ�ض/ الحتيال واخالقيات العمل45
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية / الإجنليزية3المتثال يف الأ�سواق املالية46

47ISO 19600 الإجنليزية2اأنظمة اإدارة المتثال ح�سب مبادئ

الإجنليزية3المتثال ومكافحة غ�سل الأموال واجلرائم املالية48

الإجنليزية3تقييم املتطلبات الرقابية للحوكمة49

الإجنليزية2الرقابة والإنفاذ حلوكمة ال�سركات50

العربية / الإجنليزية2احلوكمة يف اأ�سواق املال51

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

العربية / الإجنليزية3المتثال، حوكمة ال�سركات، واإدارة املخاطر53

الإجنليزية3حوكمة ال�سركات : التنفيذ والقيا�ض الفعال54

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

56ISO 31000 الإجنليزية2اإدارة املخاطر ح�سب مبادئ

العربية / الإجنليزية2املقا�سة والت�سوية والإيداع57

الإجنليزية2تقييم فعالية ال�ستثمار58

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

الإجنليزية3تقييم وحتليل خماطر �سناديق ال�ستثمار60

الإجنليزية3اإدارة الرثوات61

الإجنليزية3تداول الأ�سهم واإدارة املحافظ62

الإجنليزية2الندماج وال�ستحواذ63

العربية / الإجنليزية3اإدارة املحافظ والأ�سول64

الإجنليزية2اأخالقيات العمل وامل�سوؤولية الجتماعية65

الإجنليزية2اإدارة عالقات امل�ستثمر**66

العربية / الإجنليزية2الذكاء العاطفي67

العربية / الإجنليزية2القيادة68

العربية / الإجنليزية2املراأة القائدة69

العربية3الذكاء الوجداين للقادة70
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لغة البرنامجمدة البرنامج باليوماسم البرنامج

العربية2اإدارة �سغوط العمل71

العربية2اإدارة الإجهاد يف مكان العمل72

العربية2مهارات العر�ض والتقدمي والتاأثري على اجلمهور73

العربية3مهارات الت�سال والتوا�سل وبناء وقيادة فرق العمل74

خامسًا: محور تعليم وتوعية المستثمرين
1(  الإ�سدار الثاين من دليل م�سطلحات التقنيات املالية احلديثة:

اأ�س��درت اللجن��ة الإقليمي��ة للتقني��ات املالي��ة احلديث��ة الت��ي اأطلقه��ا �سن��دوق النق��د العرب��ي، والت��ي ت�س��م يف ع�سويته��ا الأمان��ة العام��ة 
لالحت��اد، الإ�س��دار الث��اين من دلي��ل مل�سطلح��ات التقني��ات املالية احلديثة، يه��دف الدليل اإىل اأن يكون بواب��ة للتعرف عل��ى امل�سطلحات 
اأو التقني��ات املُ�س��تخدمة، اأو  امل�س��تخدمة يف خُمتل��ف جوان��ب التقني��ات املالي��ة احلديث��ة، �س��واًء م��ن حي��ث من��اذج الأعم��ال والأن�س��طة، 
ال�سيا�س��ات والأط��ر التنظيمي��ة والرقابي��ة، اأو حت��ى الأط��ر املوؤ�س�س��ية، م��ن خالل 14 بابًا ج��اءت على النح��و التايل: ال��ذكاء الإ�سطناعي 
ل��ة، تقني��ة قواع��د البيان��ات املت�سل�س��لة ، احلو�س��بة ال�س��حابية، الت�س���فري، اأم��ن الف�س��اء الإلك��رتوين، حم���اية البي���انات، الهوي��ة  وتعل��م الآ
الرقمي��ة، تقني��ة ال�س���جالت املوزع��ة، م�سطلح��ات ع���امة )متداخل��ة يف ال�سناع��ة(، التاأم��ني با�س��تخدام التقني��ات احلديث��ة، العملي��ات 
امل�سرفي��ة املفتوح��ة، امل�دفوع���ات، العق��ود الذكي��ة، واأخ��ريًا الرتمي��ز. وق��د بل��غ ع��دد امل�سطلح��ات ال��واردة يف الدلي��ل 1129 م�سطلح��ًا 

مقارن��ة بع��دد 630 م�سطلح��ًا يف الإ�سدار الأول الذي مت يف دي�س��مرب 2020.

2( برنامج تدريبي حول التكنولوجيا املالية من املنظور الرقابي:

يف اإط��ار حمل��ة "ُمل��م" التوعوي��ة ل��دول جمل���ض التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، عق��دت هيئ��ة قط��ر 
لالأ�س��واق املالي��ة بالتع��اون م��ع احتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربي��ة، برناجما تدريبي��ا عن بعد حول 
"التكنولوجي��ا املالي��ة م��ن املنظ��ور الرقاب��ي"، وذلك مل��دة يومني خالل الفرتة من 17 اإىل 18 مار���ض 
2021. ويعك���ض ه��ذا الربنام��ج التدريب��ي اهتمام هيئ��ة قطر لالأ�س��واق املالية والتزامه��ا جتاه تعزيز 

اجلان��ب التدريب��ي الفن��ي املتخ�س���ض والتثقيف��ي والتوع��وي للمتعامل��ني واملهتم��ني وذوي العالق��ة يف 
قط��اع �س��وق راأ���ض امل��ال، ودع��م من��و وتط��ور �س��وق راأ���ض امل��ال ب�س��كل ع��ام، وت�س��جيع عملي��ة تطبيق 

املتطورة. التكنولوجي��ا 

امل��ال،  راأ���ض  �س��وق  بقط��اع  وعالقت��ه  املالي��ة،  التكنولوجي��ا  م�سطل��ح  فه��م  اإىل  الربنام��ج  ويه��دف 
تطبيقه��ا  وجم��الت  الإيكولوج��ي،  ونظامه��ا  املالي��ة  التكنولوجي��ا  مكون��ات  ا�س��تعرا�ض  اإىل  اإ�ساف��ة 
الرئي�س��ية والجتاه��ات العاملي��ة يف ه��ذا املجال. ويوف��ر الربنامج للم�س��اركني فهما اأ�سا�س��يا و�س��امال 
للتقني��ات والأط��ر الرئي�س��ية للتكنولوجي��ا املالي��ة، واآثاره��ا وتاأثرياته��ا عل��ى ا�س��رتاتيجيات القط��اع 

امل��ايل، وتطبيق��ات تكنولوجي��ا يف الأعم��ال امل�سرفي��ة واملالي��ة، كم��ا ميك��ن امل�س��اركني م��ن تبن��ي ا�س��رتاتيجيات التكنولوجي��ا املالية داخل 
موؤ�س�س��اتهم لقي��ادة م�س��اريع التح��ول الرقم��ي. وتتمث��ل اجله��ات امل�س��تهدفة م��ن الربنام��ج، العامل��ني يف اجله��ات التنظيمي��ة، ويف جم��ال 
اخلدم��ات املالي��ة واإنف��اذ القان��ون، والتجارة، ف�سال عن العامل��ني يف موؤ�س�س��ات التنمية. كما ا�س��تهدف الربنامج التدريبي ب�س��كل خا�ض، 

ق��ادة الأعم��ال واملبتكرين وال�ست�س��اريني ومدي��ري ال�س��رتاتيجيات وتكنولوجي��ا املعلومات.
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سادسًا: المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة العربية والدولية
1(  املوؤمتر الوزاري ملنظمة ال� OECD يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا:

عق��دت منظم��ة التع��اون القت�س��ادي والتنمي��ة """" موؤمتره��ا على م�س��توى الوزراء 
ملنطق��ة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا مب�س��اركة ع��دد م��ن ال��وزراء وامل�س��وؤولني من 
خمتل��ف دول املنطق��ة ومب�س��اركة الأمان��ة العام��ة لالحت��اد ممثل��ه بالأم��ني الع��ام. وق��د 
بح��ث املوؤمت��ر ع��دد من املح��اور التي ته��م اقت�سادات منطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��مال 
اأفريقي��ا، خا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا بتعزي��ز مب��ادئ احلوكم��ة وال�س��تدامة، مبا يف ذلك دع��م م�س��اريع القت�س��اد الأخ�سر وحتقي��ق التوازن 

ب��ني اجلن�س��ني وزي��ادة الإف�ساح وال�س��فافية ودعم امل�س��اريع ال�سغرية واملتو�س��طة وحتفيز ال�س��باب.

2(  انعقاد الدورة 45 ملجل�ض حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية:

عق��د جمل���ض حمافظ��ي امل�سارف املركزية وموؤ�س�س��ات النق��د العربية دورته العتيادية اخلام�س��ة والأربعني 
ع��ن ُبع��د بح�س��ور حمافظي البن��وك املركزية وموؤ�س�س��ات النقد العربية، حيث �س��ارك احتاد هيئات الأوراق 
املالية العربية ممثاًل بالأمني العام باجتماعات هذه الدورة ب�سفة مراقب. ناق���ض املجل���ض دور ال�سيا�س��ات 
الحرتازي��ة الكلي��ة MACROPRUDENTIAL POLICIES خالل ف��رتة الأزمات القت�سادي��ة وخا�سة يف 
حتقي��ق الت��وازن بني حماية النظام املايل ودعم قطاع الأفراد وال�س��ركات يف الأزم��ات القت�سادية، وكذلك 

ط��رق التعام��ل م��ع الأزم��ات غ��ري النا�س��ئة عن القط��اع امل��ايل بالإ�سافة اإىل احلد م��ن خماطر تع��رث قطاعي الأف��راد وال�س��ركات باأوقات 
الأزم��ات وتقيي��م املخاط��ر النظامي��ة يف القط��اع املايل يف اأعقاب اأزمة كورونا. كما ناق���ض املجل���ض دور ال�سيا�س��ات الحرتازي��ة الكلية يف 

مرحل��ة النتعا���ض القت�س��ادي والدرو���ض امل�س��تفادة من اأزمة كورونا عل��ى �سعيد ال�سيا�س��ة الحرتازي��ة الكلية.

3(  انعقاد موؤمتر اأيويف ال�سنوي التا�سع ع�سر للهيئات ال�سرعية:

ي��ويف(  )اأ والإ�س��المية  املالي��ة  للموؤ�س�س��ات  واملراجع��ة  املحا�س��بة  هيئ��ة  عق��دت 
موؤمتره��ا ال�س��نوي التا�س��ع ع�س��ر للهيئ��ات ال�س��رعية عن ُبع��د، حيث ناق���ض املوؤمتر 
م�س��تقبل املعاي��ري ال�س��رعية ومنهجي��ة مراجعته��ا وتعديالته��ا بالإ�ساف��ة اإىل ع��دد 
م��ن املوا�سي��ع، م��ن بينها �سكوك اإجارة اخلدمات ومدى �س��مول املعايري ال�س��رعية 
لحتياج��ات ال�سناع��ة املالي��ة الإ�س��المية. و�س��ارك باملوؤمت��ر ع��دد من امل�س��وؤولني واخل��رباء واملهتم��ني بال�سناع��ة املالية الإ�س��المية. كما 

�س��اركت الأمان��ة العامة لالحت��اد باملوؤمتر ممثله بالأم��ني العام لالحتاد.

4(   منتدى الكوم�سيك العا�سر ملنظمي اأ�سواق راأ�ض املال:

�س��اركت الأمان��ة العام��ة لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة باملنت��دى العا�س��ر ملنظم��ي اأ�س��واق راأ���ض امل��ال 
للتع��اون  الدائم��ة  اللجن��ة  نظمت��ه  ال��ذي   "10TH COMCEC MARKET REGULATORS FORUM"

القت�س��ادي والتج��اري ملنظمة التعاون الإ�س��المي "COMCEC"، والذي عقد عن ُبعد يوم """"/""/"" 
 SUSTAINABLE FINANCE حي��ث ناق���ض املنت��دى عدد م��ن الق�ساي��ا املرتبطة بتحدي��ات التنمية امل�س��تدامة
الرقاب��ي  املنظ��ور  م��ن  وال�سك��وك اخل�س��راء   )OIC( الإ�س��المي املوؤمت��ر  ب��دول منظم��ة   DEVELOPMENT

بالإ�ساف��ة اإىل التمويل الإ�س��المي وال�س��مول املايل.

و�سم��ن ه��ذا الإط��ار، �س��اركت الأمان��ة العامة لالحت��اد باجتماعات املنت��دى، حيث قدم اأمني عام الحت��اد مداخلة ح��ول دور التكنولوجيا 
املالي��ة يف تطوي��ر اأ�س��واق امل��ال ا�س��تعر�ض م��ن خالله��ا اأه��م التط��ورات الت��ي �س��هدتها التكنولوجي��ا املالي��ة وب�س��كل خا���ض م��ن املنظ��ور 
الرقاب��ي. كم��ا ا�س��تعر�ض اأه��م التطورات التي �س��هدتها ال��دول الأع�ساء بالحتاد وخا�سة الإجنازات الت��ي حتققت يف جم��ال التكنولوجيا 

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

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

1( �س��دور التقرير ال�س��نوي اخلام���ض ع�س��ر لحت��اد هيئات الأوراق املالي��ة العربية

اعتم��د جمل���ض احت��اد هيئات الأوراق املالية العربية يف اجتماعه اخلام���ض ع�س��ر ال��ذي عقد عن ُبعد 
ي��وم 25 ماي��و / اأيار 2021 التقرير ال�س��نوي وتقرير مدقق احل�س��ابات واحل�س��ابات اخلتامية لحتاد 

.2020 هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية لعام 

وي�س��ري التقري��ر ال�س��نوي لالحت��اد اإىل اأه��م اأن�س��طة الأع�ساء يف جم��الت الت�س��ريعات والرقابة على 
ب��رز الأعم��ال املنج��زة من  الأ�س��واق والإنف��اذ والتعلي��م والتوعي��ة والتع��اون ال��دويل، بالإ�ساف��ة اإىل اأ
قب��ل الحت��اد واملتمثل��ة يف تنظي��م املوؤمتر الثاين لأ�س��واق راأ���ض امل��ال العربية ح��ول "تعزيز ال�س��فافية 

والبت��كار املايل" وذل��ك بالتعاون هيئ��ة الأوراق املالية الأردنية.

وقام��ت الأمان��ة العام��ة لالحت��اد بتنفي��ذ ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�س��ة مبا ين�س��جم مع 
ت��ي اإع��داد هذه الربام��ج التدريبي��ة �سمن  املتطلب��ات والحتياج��ات التدريبي��ة لأع�س��اء الحت��اد. وياأ

اإط��ار اأه��داف اخلطة ال�س��رتاتيجية لحتاد هيئ��ات الأوراق املالية العربية 2016 � 2020 وذلك للم�س��اهمة يف تطوي��ر القدرات الرقابية 
الذاتي��ة وتعزي��ز كف��اءة وفعالي��ة هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف املج��الت. وا�س��تهدفت الربام��ج التدريبي��ة ب�س��كل خا���ض الك��وادر الب�س��رية 
العامل��ة ل��دى هيئ��ات الرقاب��ة يف خمتل��ف امل�س��تويات الوظيفية وب�س��كل خا���ض للعاملني يف اجلوان��ب الرقابية والإ�س��رافية على موؤ�س�س��ات 
اأ�س��واق راأ���ض امل��ال. كم��ا ا�س��تهدفت بع�ض الربامج اجلهات الأخرى العاملة باأ�س��واق راأ���ض امل��ال مبا يف ذلك البور�س��ات ومراكز الإيداع 
والت�س��وية والتقا���ض و�س��ركات الو�س��اطة / ال�سم�س��رة، وال�س��ركات املدرج��ة وامل�س��ارف واملوؤ�س�س��ات املالي��ة وغريه��ا م��ن اجله��ات ذات 

العالقة باأ�س��واق راأ�ض املال.

ويف م��ا يتعل��ق بتعزي��ز التق��ارب ب��ني الت�س��ريعات للدول الأع�س��اء بالحتاد، اأ�سدرت الأمان��ة العامة لالحت��اد دليل موحد جلمي��ع القواعد 
واملب��ادئ العام��ة الت��ي اأ�سدره��ا الحت��اد وذل��ك به��دف ت�س��هيل عملي��ة الرج��وع له��ذه القواع��د واملب��ادئ ال�سرت�س��ادية م��ن قب��ل اأع�ساء 
الحت��اد واجله��ات الأخ��رى املهتم��ة. كما اأ�سدرت الأمان��ة العامة قواع��د لالإعارة والنت��داب بهدف توفري و�س��يلة لت�س��هيل التط��ور املهني 
للموظف��ني وال�س��تجابة لحتياج��ات الأع�س��اء عل��ى امل��دى الق�سري لأي برنامج عمل وذلك من اأجل ال�س��تفادة من كف��اءة املعارين وتوفري 

و�س��يلة لتلبي��ة متطلب��ات التطوي��ر املهن��ي وتعزيز تب��ادل املعلومات واخلربات ب��ني اأع�ساء الحتاد.

و�س��اركت الأمان��ة العام��ة لحت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة يف اع��داد دلي��ل مل�سطلح��ات التقني��ات املالي��ة احلديث��ة ال��ذي اأ�سدرته 
اللجن��ة الإقليمي��ة للتقني��ات املالي��ة احلديث��ة، الت��ي اأطلقه��ا �سن��دوق النق��د العرب��ي، والت��ي ت�س��م يف ع�سويته��ا الأمان��ة العام��ة لالحتاد، 
حي��ث يحت��وي الدلي��ل عل��ى )13( ف�ساًل تغطي كاف��ة م�سطلح��ات التقنيات املالية احلديث��ة، اإ�سافة اإىل ف�سل ح��ول امل�سطلحات العامة. 
ويه��دف الدلي��ل املع��د بث��الث لغ��ات، العربي��ة والإجنليزي��ة والفرن�س��ية، اإىل اأن يك��ون بواب��ة للتع��رف عل��ى امل�سطلح��ات امل�س��تخدمة يف 
خُمتل��ف جوان��ب التقني��ات املالي��ة احلديث��ة. وق��د مت ن�س��ر ه��ذا الدلي��ل بامل��كان املخ�س�ض لذل��ك يف البواب��ة الإلكرتوني��ة اخلا�س��ة بتعليم 
وتوعي��ة امل�س��تثمرين. كم��ا وا�سل��ت الأمان��ة العامة لحت��اد هيئات الأوراق املالي��ة العربية اإ�س��دار الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلية لالحتاد.

2( اإ�س��دار دلي��ل القواع��د العامة واملبادئ ال�سرت�س��ادية املوحد

تنفي��ذًا لتوجيه��ات جمل���ض الحت��اد والت��ي ت�سمنته��ا اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأع��وام 2016 � 2020، وبالتحدي��د ما يتعل��ق منها 
باأه��داف ومب��ادرات حم��ور تعزي��ز التع��اون والتوا�س��ل ب��ني اأع�س��اء الحت��اد واملح��ور اخلا���ض بتعزي��ز الن�س��جام والتق��ارب ب��ني اأنظم��ة 
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ال��دول الأع�س��اء بالحت��اد، مب��ا يف ذل��ك حتقي��ق الن�س��جام والتق��ارب يف جم��الت الإ�س��دار  وت�س��ريعات 
والإدراج والإف�س��اح والتعام��ل الداخل��ي واحلوكم��ة وكذل��ك الرتق��اء بامل�س��توى املهن��ي لل�س��ركات املدرج��ة 
بتح�س��ري  املتعلق��ة  الأعم��ال  ا�س��تكمال  �س��وء  الإط��ار، ويف  ه��ذا  و�سم��ن  العربي��ة.  املالي��ة  الأوراق  باأ�س��واق 
القواع��د واملب��ادئ العام��ة ال�سرت�س��ادية الت��ي ت�سمنته��ا اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لالحت��اد وذل��ك م��ن خالل 
جه��ود فري��ق العم��ل بالتن�س��يق والتع��اون م��ع الأمانة العام��ة لالحتاد، فق��د اأ�سدرت الأمان��ة العامة لالحتاد 
دلي��ل موح��د جلمي��ع القواع��د واملب��ادئ العام��ة التي اأ�سدره��ا الحتاد وذل��ك بهدف ت�س��هيل عملي��ة الرجوع 

له��ذه القواع��د واملبادئ ال�سرت�س��ادية من قب��ل اأع�ساء الحتاد واجلهات الأخ��رى املهتمة.

3( كتي��ب حول اأن�س��طة الحتاد

اأ�س��درت الأمان��ة العام��ة لالحت��اد كتيب حول اأن�س��طة احت��اد هيئ��ات الأوراق املالية 
العربي��ة خ��الل ف��رتة اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الأوىل لالحت��اد واملمتدة خ��الل الفرتة 

 .2020 � 2016

ويوث��ق اجل��زء الأول م��ن الكتيب اأن�س��طة الأمانة العامة لالحت��اد خالل فرتة اخلطة 
املذك��ورة خا�س��ة م��ا يتعل��ق منه��ا مبح��اور تعزي��ز التع��اون والتوا�س��ل ب��ني الهيئ��ات 
الأع�س��اء بالحت��اد وتعزي��ز اأن�س��طة الحت��اد عل��ى ال�سعي��د ال��دويل والتق��ارب ب��ني 
الت�س��ريعات لل��دول الأع�س��اء. ه��ذا بالإ�ساف��ة اإىل ق�ساي��ا بن��اء الق��درات الذاتي��ة 

وتعلي��م وتوعية امل�س��تثمرين واأن�س��طة الأمان��ة العامة الأخرى. 

اأم��ا اجل��زء الث��اين م��ن الكتيب فق��د ت�سمن جمموعة م��ن الروابط الإلكرتوني��ة التي توثق اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد يف جمالت الت�س��ريعات 
والرقاب��ة عل��ى الأ�س��واق واإج��راءات الإنف��اذ والتعلي��م والتوعية والتعاون ال��دويل. كما مت ت�سنيف اأن�س��طة اأع�ساء الحتاد �س��نويًا وح�س��ب 

تاريخ الأن�س��طة.

4( اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لالحت��اد لالأعوام 2021 – 2025

اعتم��د جمل���ض احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية يف اجتماعه اخلام���ض ع�س��ر الذي عق��د عن بعد 
 2021 / 05 / 25 وا�س��ت�سافته هيئ��ة الأوراق املالي��ة وال�س��لع بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ي��وم 
ت��ي اإع��داد اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الثانية لالحت��اد للفرتة  اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الثاني��ة لالحت��اد. وياأ
2021 � 2025 ا�س��تكماًل للجه��ود الت��ي بذله��ا الحت��اد خالل ال�س��نوات اخلم���ض املا�سي��ة الذي متكن 

الحت��اد م��ن خاللها م��ن حتقيق تقدم وا�سح ب�س��اأن اإجناز الأهداف ال�س��رتاتيجية التي اأولت اخلطة 
ال�س��رتاتيجية الأوىل لالحت��اد 2016 � 2020 اهتمام��ًا بتحقيقه��ا. و�س��وف تعر���ض ه��ذه اخلطة اأهم 
م��ا مت حتقيق��ه م��ن مب��ادرات واأه��داف متهي��دًا للبن��اء عل��ى م��ا مت اإجن��ازه ودع��م اأه��داف وتوجهات 

اخلط��ة ال�س��رتاتيجية اجلديدة لالحتاد.

لق��د متك��ن الحت��اد خالل �س��نوات اخلط��ة ال�س��رتاتيجية الأوىل 2016 � 2020 من حتقي��ق جملة من 
الأه��داف ال�س��رتاتيجية عل��ى خمتل��ف الأ�سع��دة، وخا�سة م��ا يتعلق منه��ا بتعزيز مكان��ة الحتاد على 
امل�س��تويني الإقليم��ي وال��دويل وو�س��ع اإطار عام للتعاون والتن�س��يق ما بني اأع�س��اء الحتاد مبختلف اجلوان��ب الت�س��ريعية والرقابية واملهنية 
ونق��ل املعرف��ة وغريه��ا. كم��ا مت اإجن��از جمموع��ة كب��رية من القواع��د امل�س��رتكة اتفق اأع�س��اء الحتاد عل��ى اعتماده��ا يف خمتلف جمالت 

الرقاب��ة والإف�س��اح واحلوكمة وغريها.
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ث��ار القت�سادية واملالي��ة الناجمة  ومم��ا ل �س��ك في��ه، باأن الظ��روف التي مرت به��ا القت�سادات العاملية من��ذ مطلع عام 2020 وتفاقم الآ
ع��ن تف�س��ي فريو���ض COVID�19 ق��د األق��ت بظاللها عل��ى اأولويات احلكوم��ات واجلهات الرقابي��ة والأ�س��واق املالية مما ا�س��تدعى اتخاذ 
خط��وات احرتازي��ة ملواجه��ة تداعي��ات الأزم��ة التي جنم��ت عن اآثار اأزمة كورون��ا على خمتل��ف دول العامل. و�سمن هذا الإط��ار، فقد كان 
م��ن الأهمي��ة اأخ��ذ هذا اجلان��ب بنظ��ر العتب��ار وتخ�سي�ض مبادرات حم��ددة تتعلق بالإج��راءات والقواعد الإر�س��ادية التي ميك��ن تنبيها 

للتعام��ل م��ع املخاط��ر والظروف ال�س��تثنائية التي ميكن اأن متر بها اأ�س��واق را���ض امل��ال العربية.

على العموم، ل بّد لأّي خطة ا�س��رتاتيجية ي�سعها الحتاد اأن تنبثق من اأهدافه الأ�سا�س��ية وتعك���ض يف الوقت عينه اأهداف الدول الأع�ساء 
واهتماماته��ا. وللوق��وف عل��ى اآراء الهيئ��ات الأع�س��اء، ق��ّررت اللجن��ة امل�س��كلة م��ن جمل���ض الحت��اد به��دف اإع��داد اخلطة ال�س��رتاتيجية 
ب��رز التحديات املحلية والدولية التي تواجه اأ�س��واق راأ���ض املال العربية  ّول اإع��داد ا�س��تبيان بهدف التعّرف اإىل اأ لالحت��اد يف اجتماعه��ا الأ
لي��ات تنفيذها. كما  ودور الحت��اد يف مواجهته��ا بالإ�ساف��ة اإىل ر�س��م م�س��ار الحتاد امل�س��تقبلي من خالل حتدي��د اأهدافه للف��رتة املقبلة واآ
ت�سّم��ن ال�س��تبيان اآراء اأخ��رى لأع�س��اء الحتاد حول م��دى حتقيقه لأهدافه املق��ررة. وقد اأجابت جمي��ع الهيئات الأع�س��اء بالحتاد على 

ال�س��تبيان مبدي��ة اآراءه��ا اّلت��ي �س��ّكلت عن�سرًا هام��ًا يف حتديد الأولويات ال�س��رتاتيجية للف��رتة املقبلة.

ّن اأغل��ب الهيئ��ات مّتفقة عل��ى التحديات التي �س��تواجه هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية خالل ال�س��نوات  لق��د تب��نّي م��ن نتائ��ج ال�س��تبيان ب��اأ
اخلم���ض القادم��ة والت��ي يج��ب اأن يك��ون لالحت��اد دور يف مواجهته��ا. وتتمث��ل تل��ك التحدي��ات يف تلبي��ة املتطّلبات الأ�سا�س��ية لرفع م�س��توى 
اأعم��ال الهيئ��ات الرقابي��ة العربي��ة مب��ا يتوافق م��ع املبادئ واملعاي��ري واأف�سل املمار�س��ات الدولي��ة، وتعزيز قدراته��ا الرقابية والت�س��ريعية، 
وتطوي��ر الك��وادر الوظيفي��ة والفني��ة وحت�س��ني برام��ج التوعي��ة والتعلي��م؛ بالإ�ساف��ة اإىل تدري��ب املوظفني عل��ى املهارات اجلدي��دة للرقابة 
وحتدي��ث الت�س��ريعات ذات العالقة ب�س��وق راأ���ض املال وتطبي��ق مبادئ احلوكمة ومراقب��ة مدى اللتزام بها. كما ت�س��مل التحديات ت�س��جيع 
التع��اون والتكام��ل م��ع الهيئ��ات الرقابي��ة الأخرى ودعم جهود هيئ��ات الأوراق املالية العربي��ة الرامية اإىل الن�سم��ام اإىل املنظمة الدولية 
الهيئ��ات  واأهمي��ة مواكب��ة  التكنولوج��ي والرقم��ي  بالت�س��ارع  التحدي��ات املرتبط��ة  اإىل  IOSCO. ه��ذا بالإ�ساف��ة  املالي��ة  لهيئ��ات الأوراق 
الرقابي��ة التط��ورات التكنولوجي��ة وخا�س��ة م��ا يتعل��ق منها باجلوان��ب الرقابية وكذل��ك الق�سايا املرتبطة بال�س��تدامة وال�س��تقرار املايل.

وعل��ى العم��وم، فق��د ق��ّدم اأع�ساء الحتاد جمموعة من املقرتح��ات اجلوهرية حول الأهداف التي يجب اأن ياأخذها الحت��اد بعني العتبار 
ويوليه��ا الأولوي��ة يف التنفي��ذ، والت��ي ميكن اأن نوجزه��ا كما يلي:

.FinTech اأ. التعام��ل م��ع التط��ورات يف قط��اع التكنولوجيا املالية

.Cyber Crimes ب. مواجه��ة اجلرائ��م الإلكرتونية

ج. مواجه��ة �سع��ف ال�س��يولة بالأ�س��واق املالية لإ�س��دار اأدوات مالية جديدة.

د. التعام��ل م��ع التط��ورات احلديثة يف جم��ال الرقمنة وال��ذكاء ال�سطناعي والأ�سول امل�س��فرة.

Sustainability يف قطاع اأ�س��واق را���ض املال. ه�. تطبيق املعايري الدولية ب�س��اأن ال�س��تدامة 

و. تعزي��ز دور الهيئ��ات يف جم��ال التعلي��م والتوعية وال�س��مول املايل.

ز. بن��اء الق��درات الذاتية والرتق��اء بامل�س��توى املهني للهيئ��ات الرقابية.

حماور اخلطة ال�سرتاتيجية

راع��ت اللجن��ة امل�س��كلة لإع��داد اخلط��ة ال�س��رتاتيجية لالأع��وام 2021 � 2025، يف اإط��ار عمله��ا عل��ى حتدي��د املح��اور الأ�سا�س��ية للخطة 
ال�س��رتاتيجية، درا�س��ة اأه��م التحديات التي تواجه الأ�س��واق املالي��ة العربي��ة واحتياجاتها والعوامل املوؤثرة فيه��ا، كما ارتكزت، باملوازاة، 
عل��ى اآراء الأع�س��اء ال��واردة يف ال�س��تبيان واملبّين��ة اأع��اله. وبع��د معاين��ة نتائ��ج ال�س��تبيان وحتليله��ا، مت ح�س��ر الق�ساي��ا ال�س��رتاتيجية 

الرئي�س��ة بخم�س��ة حماور اأ�سا�س��ية:
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1. تعزي��ز التع��اون والتوا�س��ل والن�س��جام بني الهيئ��ات الأع�ساء يف الحتاد

2. التع��اون يف جمالت تطوير اأ�س��واق راأ���ض امل��ال ومواجهة املخاطر ودعم ال�س��يولة وال�س��تدامة

3. تعزي��ز التع��اون يف جم��الت التكنولوجي��ا املالي��ة ومواجهة املخاطر ال�س��يربانية

)Capacity Building( 4. بن��اء القدرات الذاتية

5. تعلي��م وتوعي��ة امل�س��تثمر وتعزيز ال�س��مول املايل

ثامنًا: المطبوعات والنشر
ا�س��تمرت الأمان��ة العام��ة باإ�س��دار اأع��داد الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلي��ة لأخب��ار الحت��اد باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة. تغطي الن�س��رة 
الإلكرتوني��ة اآخ��ر التط��ورات والأحداث والأخبار املتعلقة باأ�س��واق را���ض امل��ال العربية والدولي��ة من خمتلف اجلوان��ب وخا�سة فيم��ا يتعلق 
بالت�س��ريعات اجلدي��دة والأح��داث الهام��ة والإ�س��دارات اجلديدة والإجراءات الت��ي اتخذته��ا هيئات الأوراق املالي��ة فيما يتعل��ق بالرقابة 
والإف�س��اح والإنف��اذ والتوعي��ة وتعلي��م امل�س��تثمرين وغريها من اجلوانب املرتبطة باأ�س��واق را���ض امل��ال. كما غطت الن�س��رة اأخبار الحتاد 
ن��ه قد مت خالل  لي��ه باأ واأخب��ار الأمان��ة العام��ة لالحت��اد والربام��ج وامل�س��اريع الت��ي تنفذه��ا يف خمتل��ف املج��الت. ومم��ا يج��در الإ�س��ارة اإ
ع��ام 2021 اإ�س��دار 4 اأع��داد م��ن الن�س��رة الإلكرتوني��ة الف�سلية لالحتاد. كما ا�س��تمرت الأمان��ة العامة باإ�س��دار امللخ�ض ال�س��هري لأهم 
الأخب��ار والأح��داث املتعلق��ة باأع�س��اء احت��اد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة بالإ�ساف��ة لأه��م الأخب��ار والأح��داث الدولي��ة ذات العالق��ة 
باأ�س��واق را���ض امل��ال. كم��ا يت�سم��ن امللخ���ض ال�س��هري رواب��ط اإلكرتوني��ة لتل��ك الأخبار والأح��داث وذل��ك لت�س��هيل الو�سول اإليه��ا من قبل 

اأع�س��اء الحت��اد وجميع الأطراف الأخرى واملعتمني باأ�س��واق را���ض امل��ال العربية.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس
اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأينا

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لحتاد هيئات الأوراق املالية العربية )"الحتاد"( ، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 
2021 ، وبيان الدخل ال�سامل ، وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ، والإي�ساحات املتممة للقوائم املالية، مبا يف ذلك ملخ�ض 

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

براأين��ا. ف��اإن البيان��ات املالي��ة املرفق��ة تع��رب ب�سورة عادلة وم��ن كافة النواح��ي اجلوهرية عن املرك��ز املايل لحتاد هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربية 
)"الحتاد") كما يف 31 دي�سمرب 2021 وعن اأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي

لق��د قمن��ا باأعم��ال التدقيق وفقًا للمعايري الدولية لتدقيق احل�س��ابات. اإن م�س��وؤوليتنا طبقًا لتلك املعايري مو�سحة مبزيد م��ن التفا�سيل يف فقرة 
م�س��وؤوليات مدق��ق احل�س��ابات ح��ول تدقيق القوائم املالي��ة يف تقريرنا. نحن م�س��تقّلون عن الإحتاد وفقا مليث��اق الأخالقيات املهنية للمحا�س��بني 
املهني��ني ال�س��ادر ع��ن املجل���ض الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�س��بني، اإىل جان��ب املتطلبات الأخالقية ذات ال�سل��ة مبراجعتنا للقوائم 
املالي��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة. هذا وق��د وفين��ا م�س��وؤوليتنا الأخالقية وفق��ًا ملتطلبات املجل���ض ال��دويل ملعايري الأخالقي��ات املهنية 

للمحا�سبني. 

اإنن��ا نعتق��د اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�س��بة لتقدمي اأ�سا���ض ميّكننا من اإبداء الراأي.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

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

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

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

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

مسؤولية مدققي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

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

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

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

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

املتعمد اأو التحريف اأو جتاوز الرقابة الداخلية.

• تكوي��ن فه��م ح��ول �سوابط الرقابة الداخلي��ة املتعلقة باأعمال التدقيق من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف. ولي���ض لغر�ض 
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 الإدارة.

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

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

كمن�ساأة عاملة.

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

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

جرانت ثورنتون
د. اأ�سامة ر�سدي البكري

�سجل مدققي احل�سابات رقم 935
دبي. الإمارات العربية املتحدة

10 مار�ض / اآذار 2022
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بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2021 )درهم(2020 )درهم(
الإيرادات

899,350917,550ر�سوم ع�سوية
644,000515,200م�ساهمات البلد امل�سيف

1,343,2151,832,571اإيرادات التدريب
11,5085,843اإيرادات الفوائد

2,898,0733,271,164جمموع الإيرادات
امل�سروفات

)1,584,728()1,512,912(م�ساريف املوظفني
)830,611()800,814(م�ساريف عمومية واإدارية

101,396-عك�ض مطلوبات مل تعد دائنة
--اإيرادات اأخرى

)2,415,339()2,313,726(جمموع امل�ساريف
الزيادة/ )النق�ض( يف �سايف القيمة املتبقية املن�سوبة اإىل الحتياطي العام 

584,347957,221من العمليات

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر

2021 )درهم(2020 )درهم(
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
1,9959,995معدات

موجودات متداولة
183,00635,699ذمم مدينة جتارية واأخرى

887,534183,586مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة
2,334,8923,815,906اأر�سدة نقدية وبنكية

3,405,4324,035,191
3,407,4274,045,186جمموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة

722,043853,453خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني
مطلوبات  متداولة

388,094293,845ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
526,809170,186مبالغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذوي عالقة

914,903464,031
1,636,9461,317,484جمموع املطلوبات

3,407,4274,045,186اجمايل الفائ�ض والإلتزامات
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بيان التغيرات في الحساب االحتياطي العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2021 )درهم(2020 )درهم(

1,186,1341,770,481الر�سيد يف 1 يناير

584,347957,221فائ�ض/)عجز( ال�سنة

1,770,4812,727,702الر�سيد يف 31 دي�سمرب

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2021 )درهم(2020 )درهم(

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية
584,347957,221فائ�ض/)عجز( ال�سنة

تعديالت ب�سبب:
9,856665ال�ستهالك 

)5,843()11,508(اإيرادات الفوائد
110,250182,645�سايف النخفا�ض )خ�سارة( / ا�سرتداد اأ�سول مالية

3,450-�سطب ذمم الفوائد
116,912131,410خم�س�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

809,8571,269,548
التغريات يف راأ�ض املال العامل:

143,857)77,374(ذمم مدينة جتارية واأخرى
521,303)676,118(مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة

)94,249(35,373ذمم دائنة اأخرى وم�ستحقات
)356,623(151,132مبالغ م�ستحقة اإىل طرف ذي عالقة

242,8701,483,836�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية
)8,665()1,995(�سراء معدات

11,5085,843اإيرادات فائدة مقبو�سة
)2,822(9,513�سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

252,3831,481,014�سايف الزيادة/)النق�ض( يف النقد وما يف حكمه
2,082,5092,334,892النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2,334,8923,815,906النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

−هيئة الأوراق املاليةالأردن هيئة الأوراق املالية ت�سدر م�سروعًا معدًل لتعليمات حوكمة ال�سركات املدرجة	

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− تعديل الت�سريعات املنظمة لعمولت التداول على عقود امل�ستقات	
− الهيئة تعر�ض م�سودة النظام اخلا�ض بال�سركات املوؤ�س�سة لأغرا�ض ال�ستحواذ والندماج على 	

موقعها الإلكرتوين بغر�ض تلقي مالحظات املتخ�س�سني واملهتمني
− الهيئة تعر�ض م�سودةقرار تنظيم الأ�سل الإفرتا�سي واملنتج الرقمي والتعديالت املرتبطة يف 	

كتيب القواعد اخلا�سة بالأن�سطة املالية، وقرار عمل ال�سوق على موقعها الإلكرتوين بغر�ض تلقي 
مالحظات املتخ�س�سني واملهتمني

−هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية هيئة ال�سوق املالية: مت اعتماد حتديث خم�ض لوائح تنفيذية يف الربع الأول من العام 2021	

−هيئة الأوراق املاليةالعراق تعديل املادة  61 من تعليمات تداول الوراق املالية املحدثة  ل�سنة 2015	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سدر قرارًا ب�ساأن تعليق العمل ب�سرط مقر اجلمعية العامة	
− الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سدر لئحة ال�سركات امل�ساهمة العامة	
− بهدف حتديد الت�سعرية العادلة لالأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام، الهيئة العامة ل�سوق املال 	

ت�ستحدث �سوابط جديدة
− جمل�ض اإدارة هيئة �سوق املال يجيز اجراء التعديالت الالزمة للت�سريعات املنظمة لقطاع �سوق 	

راأ�ض املال

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

− هيئة �سوق راأ�ض املال تقر تعديالت على نظام الإف�ساح يف بور�سة فل�سطني	
− هيئة �سوق راأ�ض املال تنظم التعامل بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− هيئة قطر لالأ�سواق املالية ت�سدر نظام طرح واإدراج الأوراق املالية يف الأ�سواق املالية	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية ت�سدر �سوابط �سراء اأ�سهم حتفيز موظفي ال�سركات امل�ساهمة 	

املدرجة
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أواًل: التشريعات

النشاطالهيئةالدول

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− تعديل بع�ض اأحكام الكتاب التا�سع )الندماج وال�ستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون 	
رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية وتعديالتهما

− ا�سدار قرار ي�ستهدف حماية املتعاملني بال�سركات التي لديها مالحظات جوهرية يف البيانات املالية	
− هيئة اأ�سواق املال ت�سدر قرارًا ي�ستهدف حماية حقوق الأقلية لدى ان�سحاب ال�سركات املدرجة	
− اإطالق خدمة حق الطالع واحل�سول على املعلومات والوثائق	
− تعديل بع�ض الأحكام املتعلقة بالأ�سخا�ض امل�سجلني يف اأن�سطة الأوراق املالية	
− هيئة اأ�سواق املال تعزز دور الأفراد وم�سئوليتهم املجتمعية يف امل�ساركة يف الرقابة ومكافاأة 	

ال�سركات والأ�سخا�ض املرخ�ض لهم وامل�سجلون الأكرث التزاما
− تعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�سنة 2010	
− تعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 لغر�ض تنظيم تداول حقوق الأولوية	
− تعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 لغر�ض تنظيم التداول بالهام�ض	
− ا�ستطالع لالآراء ب�ساأن م�سودة تعديالت قرتحة على بع�ض الأحكام املتعلقة باأنظمة ال�ستثمار 	

اجلماعي
− تعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 ل�سنة 2010 ب�ساأن م�سروع تنظيم 	

عمليات انق�سام ال�سركات املرخ�ض لها اأو املدرجة يف بور�سة الكويت لالأوراق املالية
− دعوة للم�ساركة با�ستطالع الراأي ب�ساأن تطوير �سوابط ن�ساط م�ست�سار ال�ستثمار وترخي�ض 	

�سركة ال�سخ�ض الواحد ملزاولة اأن�سطة الأوراق املالية

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− جمل�ض الإدارة يحدد ع�سرة األف جنيه حد اأق�سى للتعامل بالبور�سة لفئات ال�سباب من 16 	
لأقل من 21 عام

− ال�سماح ل�سركات التخ�سيم بتمويل ن�ساط �سراء الأوراق املالية بالهام�ض ب�سركات ال�سم�سرة	
− ا�سدار �سوابط الت�سكيل والرت�سح لع�سوية جمال�ض اإدارات �سركات الإيداع والقيد املركزي الثالث 	

لالأوراق املالية والأدوات املالية احلكومية واأ�سواق العقود الآجلة، و�سندوق حماية امل�ستثمر
− تعديل ت�سريعي ل�ستحداث اآلية ت�سمح بتوريق احلقوق املالية امل�ستقبلية املتوقعة للجهات 	

احلكومية و�سركات القطاع اخلا�ض
− تعديل قواعد القيد متهيدًا ل�ستقبال طروحات ال�سركات الكربى فى البور�سة امل�سرية	
− ا�سدار �سوابط عملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق املالية احلكومية وت�سوية املراكز املالية 	

النا�سئة عن تداولها
− ال�سماح بتاأ�سي�ض وترخي�ض �سركات ذات غر�ض ال�ستحواذ اأو الندماج بالرقابة املالية	
− املوافقة على م�سروع تعديل لأحكام املواد املنظمة لل�سندات و�سندات التوريق وال�سكوك 	

بالالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�ض املال

�سلطة دبي للخدمات الإمارات
املالية

− �سلطة دبي للخدمات املالية تطلق اإطارها التنظيمي ب�ساأن "الأ�سول املالية الرقمية لغر�ض 	
ال�ستثمار"
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

−هيئة الأوراق املاليةالأردن رفع احلد الأدنى لن�سبة هام�ض ال�سيانة حل�سابات التمويل على الهام�ض اإىل %20	

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− توزيع الخت�سا�سات وال�سالحيات بني الهيئة والأ�سواق املالية	
− توقيع بروتوكول للتعاون بني "الأوراق املالية" و�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية	
− تعاون على امل�ستوى الإ�سرايف والرقابي بني "الأوراق املالية" و�سلطة الت�سجيل ب�سوق اأبوظبي 	

العاملي
− تعاون اإ�سرايف ورقابي بني "الأوراق املالية" و�ُسْلطة املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل لطرح 	

واإدراج اأ�سهم �سركات )دافزا( يف الأ�سواق املالية بالدولة

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
−البور�سة ومراقبتها تو�سية جلنة تنظيم عمليات البور�سة و مراقبتها	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية: نعمل على حتفيز القطاع اخلا�ض لالإدراج يف ال�سوق املالية ورفع جاذبية 	
ال�سوق للم�ستثمرين

− هيئة ال�سوق املالية ت�سمح با�سرتاكات غري ال�سعوديني يف ال�سناديق العقارية امل�ستثمرة داخل 	
حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة

هيئة الأوراق والأ�سواق �سوريا
املالية

− �سدور ملحق قائمة مدققي احل�سابات املعتمدين لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�سعة لرقابة 	
الهيئة لعام 2021

− �سدور التعميم رقم )11( اخلا�ض بتمديد مهلة اإ�سافية لقطاع امل�سارف لتقدمي الإف�ساحات 	
ال�سنوية لعام 2020

− �سدور التعميم رقم ) 31 ( اخلا�ض بالإف�ساحات الربع الأول لعام 2021	
− �سدور التعميم رقم )02( اخلا�ض باإف�ساحات الربع الثالث لعام 2021	

−هيئة الأوراق املاليةالعراق اجتماع الهيئة مع جمعية و�سطاء املال	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− حتويل �سوق م�سقط اإىل �سركة م�ساهمة مقفلة ي�سفي ال�ستقاللية ويعزز كفاءة الأداء	
− لل�سنة الثانية على التوايل الهيئة العامة ل�سوق املال توا�سل عقد اجلمعيات العامة عن طريق 	

تقنية الت�سال احلديثة
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ثانيًا: الرقابة على األسواق

النشاطالهيئةالدول

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

− هيئة �سوق راأ�ض املال متدد فرتة الإف�ساح عن البيانات املالية	
− اإطالق الإطار ال�سرتاتيجي للخدمات املالية الإ�سالمية يف فل�سطني	
− الهيئة حتظر التعامل لكافة املطلعني لعدد من ال�سركات	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− "هيئة الأ�سواق" و "هيئة التحقيق" توقعان اتفاقية ملكافحة اجلرائم املالية	

− الهيئة ت�سدر ملحقا بجدول الر�سوم يتنا�سب مع اخلدمات التي توؤديها	
− اإطالق �سفحة املواقع لل�سركات واجلهات غري املرخ�ض لها مبزاولة اأن�سطة الأوراق املالية يف 	

دولة الكويت

هيئة الأ�سواق املاليةلبنان

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

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

اإىل  مد ال�سوق باإي�ساحات تتعلق بن�سر اأخبار تخ�سها ببلومربغ

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− لرفع م�ستوى الأداء املهني بالرقابة املالية:التدريب على حت�سني اإدارة املخاطر والإنذار املبكر 	
GIZ سد الأزمات والتحول للرقابة على اأ�سا�ض اخلطر بالتعاون مع الوكالة الأملانية�

− حظر ا�ستخدام اإي�سالت الأمانة ك�سمانة مقدمة من العمالء	
− يف ا�ستجابة ملبادرة الرقابة املالية: خف�ض تكلفة خدمة ال�ستعالم الئتماين عن عمالء اجلهات 	

العاملة يف جمال التمويل ال�ستهالكي بن�سب ت�سل اإىل 75 %
− الرقابة املالية ت�سدر حزمة قرارات: ال�سماح بت�سوية العمليات املنفذة على �سندات ال�سركات 	

املقيدة بنهاية جل�سة التداول واإتاحة التعامل عليها بيعًا و�سراًء لأكرث من مرة اأثناء اجلل�سة
− الرقابة املالية توافق على منح اأول ترخي�ض ملزاولة ن�ساط متويل امل�سروعات املتو�سطة 	

وال�سغرية يف القطاع املاىل غري امل�سريف
− مبوافقة جمل�ض اإدارتها: الرقابة املالية ت�ستجيب ملقرتحات اجلمعية العامة مل�سر للمقا�سة 	

وتزيد عدد اأع�ساء جمل�ض اإدارتها اإىل 11 ع�سوًا
− جمل�ض اإدارة الرقابة املالية يوافق على خف�ض ع�سرين يف املائة من قيمة مقابل اخلدمات 	

امل�ستحق عن عمليات التداول بالبور�سة

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
−الر�ساميل الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل تراجع احلد الأق�سى لعتبات التغيري اخلا�سة بالأدوات املالية	
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ثالثًا: تطوير أسواق رأس المال ومواجهة مخاطر السيولة ودعم االستدامة

النشاطالهيئةالدول

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− اجلهات التنظيمية والبور�سات يف الدولة تن�سر بيان رفيع امل�ستوى حول التمويل امل�ستدام لدعم 	
جهود حتقيق احلياد املناخي

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− اخلدمة الإلكرتونية لالإف�ساح عن املوجودات ال�ستثمارية للمتوفى �ساهمت يف ارتفاع معدل 	
الطلبات بنحو 755 % خالل عام واحد

− هيئة ال�سوق املالية: اإطالق �سوق امل�ستقات ياأتي يف اإطار مبادرات روؤية اململكة 2030	
− ن�سمام ال�سوق املالية ال�سعودية ملوؤ�سر فوت�سي را�سل لالأ�سواق النا�سئة لل�سندات احلكومية	
− هيئة ال�سوق املالية تطلق الدفعة الثانية من الأجندة البحثية لعام 1202	
− ان�سمام ال�سوق املالية ال�سعودية ملوؤ�سر اآي بوك�ض لل�سندات احلكومي	

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− لئحة تنظيم ال�سندات وال�سكوك تت�سمن بنود لتنظيم اأدوات التمويل اخلا�سة با�ستثمارات 	
امل�سوؤولة اجتماعيا وامل�ستدامة

− الهيئة العامة ل�سوق املال تعلن عن تفعيل ن�ساط التمويل اجلماعي يف �سلطنة عمان	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية ُتن�سئ اأول مركز اإقليمي للتمويل امل�ستدام مبنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا	
− املرحلة النهائية مل�سابقة الرقابة املالية ت�سهد 11 حاًل تكنولوجيًا مبتكرًا ملواجهة ال�سعوبات 	

املرتتبة على جائحة كورونا يف القطاع املاىل امل�سرى
− اإن�ساء �سندوق لتقدمي مزيد من ال�سيولة ببور�سة الأوراق املالية	
− الرقابة املالية تدعو لإجراء حوار جمتمعي مع ال�سركات املقيدة بالبور�سة امل�سرية وال�سركات 	

العاملة لالإف�ساح عن املمار�سات البيئية واملجتمعية واحلوكمة ذات ال�سلة بال�ستدامة
− رئي�ض هيئة الرقابة املالية:التجربة امل�سرية فى جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 	

تنال ثقة املوؤ�س�سات الدولية وتفتح الطريق ل�سخ ا�ستثمارات هائلة داخل القت�ساد امل�سرى
− يف اأوىل اجتماعاته: رئي�ض هيئة الرقابة املالية يطالب املجل�ض ال�ست�ساري للمركز الإقليمي 	

للتمويل امل�ستدام بو�سع القت�ساد امل�سري على خريطة القت�ساد الأخ�سر
− اأول اإ�سدار من ال�سندات اخل�سراء فى �سوق راأ�ض املال فى م�سر بقيمة 100 مليون دولر	
− رفع ن�سبة متثيل املراأة مبقاعد جمال�ض اإدارة ال�سركات املقيدة يف البور�سة امل�سرية والعاملة يف 	

الأن�سطة املالية غري امل�سرفية اإىل 25% اأو ع�سوتني على الأقل
− مطالبة ال�سركات املقيدة بالبور�سة امل�سرية والعاملة بالأن�سطة املالية غري امل�سرفية بتقارير 	

اإف�ساح جديدة عن ممار�سات ال�ستدامة والآثار املالية للتغريات املناخية

الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

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

�سلطة دبي للخدمات الإمارات
−املالية اطالق جمموعة عمل معنية بالتمويل امل�ستدام يف مركز دبي املايل العاملي	
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رابعًا: التكنولوجيا المالية ومواجهة المخاطر السيبرانية

النشاطالهيئةالدول

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− اإطالق من�سة لتطوير مناذج اأولية واختبار احللول التقنية يف بيئة جتريبية	
− مذكرة تفاهم مع مركز دبي لل�سلع املتعّددة	
− الهيئة و�سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي توّقعان اإتفاقية لدعم تنظيم الأ�سول الرقمية امل�سفرة	
− وزارة القت�ساد وهيئة الأوراق املالية وال�سلع يطلقان اأكرب هاكاثون من نوعه لإعادة ت�سّور 	

م�ستقبل اخلدمات املالية بالدولة "فينتيك ميغاثون 2021"
− اطالق اإ�ست�سارة حول "القواعد الر�سادية للموؤ�س�سات املالية التي تتبنى التقنيات التمكينية"	
− ابرام مذكرة تفاهم يف جمال التكنولوجيا املالية مع جممع ال�سارقة للبحوث والبتكار	
− "الأوراق املالية" و�سلطة مركز دبي التجاري العاملي توقعان اإتفاقية لتنظيم الأ�سول امل�سفرة	
− ا�سدار القواعد الإر�سادية للموؤ�س�سات املالية التي تتبنى التقنيات التمكينية	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية تعقد فعالية ملحاكاة الهجمات الإلكرتونية وكيفية ال�ستجابة لها لرفع 	
قدرات الأمن ال�سيرباين يف قطاع ال�سوق املالية

− هيئة ال�سوق املالية توا�سل دعمها يف �سناعة التقنية املالية	
− تعلن هيئة ال�سوق املالية عن اإطالق الدفعة اخلام�سة لت�سريح جتربة التقنية املالية	

−هيئة �سوق راأ�ض املالفل�سطني هيئة �سوق راأ�ض املال تطلق اأول من�سة ابتكار رقابية يف فل�سطني	
− هيئة �سوق راأ�ض املال متنح اول عدم ممانعة ل�سركة تكنولوجيا مالية يف جمال التاأمني	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
−املالية هيئة قطر لالأ�سواق املالية تتيح خدمات اإلكرتونية جديدة على موقعها الر�سمي وتطبيق اجلوال	

هيئة اأ�سواق املالالكويت
− اإطالق خدمة تلقي البالغات وال�سكاوى والتظلمات الكرتونيا �سمن حزمة خدماتها الإلكرتونية	
− هيئة اأ�سواق املال تطلق التطبيق املحدث لالأجهزة الذكية	
− اإطالق ا�سرتاتيجية التحول الرقمي لهيئة اأ�سواق املال	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− اطالق مبادرة لحتواء القت�ساد غري الر�سمي فى م�سر با�ستخدام اأدوات الدفع الرقمية	
− الرقابة املالية تطلق م�سابقة حللول التكنولوجيا املالية بالقطاع املاىل غري امل�سريف ملجابهة اأثار 	

فريو�ض كورونا امل�ستجد

�سلطة دبي للخدمات الإمارات
املالية

− ال�سلطات التنظيمية يف دولة الإمارات تطلق اإ�ست�سارة حول "القواعد الر�سادية للموؤ�س�سات 	
املالية التي تتبنى التقنيات التمكينية"

− فتح باب الت�سجيل يف الدورة القادمة من برنامج رخ�سة اختبار البتكار	
− �سلطة دبي للخدمات املالية ت�ست�سيف منتدى املخاطر ال�سيربانية	
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هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− جامعة ال�سارقة وهيئة الأوراق املالية وال�سلع توقعان مذكرة تفاهم	
− تعاون بني هيئة الأوراق املالية وال�سلع ومدينة ال�سارقة لالإعالم )�سم�ض(	
− الهيئة تفوز ب�سهادة تطبيق املوا�سفة الإر�سادية ذات العالقة باأيزو 10015:2019	
− الهيئة تنظم ندوة توعوية لطلبة اجلامعة حول تاأثري جائحة كوفيد -19 على توقعات الأعمال 	

والقت�ساد بدول جمل�ض التعاون اخلليجي
− اإطالق حملة للتوعية باأهمية حوكمة ال�سركات املدرجة حتت �سعار "حوكمة فعالة.. اأ�سا�ض 	

للتنمية امل�ستدامة"
− تنظيم ويبينار حول الجتاهات احلديثة يف احلوكمة	
− تعاون بني الهيئة ومعهد اأع�ساء جمال�ض الإدارات بدول جمل�ض التعاون لطالع املديرين على 	

امل�ستجّدات املتعلقة بواجباتهم والتزاماتهم القانونية
− در الن�سخة الثالثة من املادة التدريبية "الأنظمة واللوائح املالية يف دولة 	 دث وُت�سْ الهيئة حٌتّ

الإمارات العربية املتحدة"
− الهيئة والأ�سواق واجلهات التنظيمية بالدولة ت�سارك يف حملة "اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي"	
− الأوراق املالية ت�سارك يف ندوة "دور التكنولوجيا املالية يف ت�سكيل م�ستقبل اأ�سواق راأ�ض املال"	
− تعاون مع املعهد املعتمد لالأوراق املالية وال�ستثمار لالرتقاء مبنظومة التدريب يف الأ�سواق املالية	

جلنة تنظيم عمليات اجلزائر
البور�سة ومراقبتها

− انطالق الدفعة الثامنة لتكوين “تاأهيل مهنيو ال�سوق املالية اجلزائرية”	
− لقاء ال�ساحة املالية للجزائر-املوؤ�س�سات النا�سئة	
− تخرج اأول دفعة �سهادة ما بعد التدرج يف الهند�سة املالية	
− تخرج الدفعة الثامنة من “مهنيو ال�سوق املالية“	
− املوؤمتر ال�ساد�ض ملجل�سها العلمي حول “البتكار املايل: خمرب التكنولوجيا املالية“	

هيئة ال�سوق املاليةال�سعودية

− هيئة ال�سوق املالية تطلق “برنامج البتعاث لبناء القدرات يف ال�سوق املالية“	
− حملة "احِم ا�ستثماراتك مبعرفة حقوقك والتزاماتك“	
− تعاون بني هيئة ال�سوق املالية والهيئة ال�سعودية للمحامني لتطوير ال�سوق املالية وامل�ساركني فيه	
− هيئة ال�سوق املالية ت�سدر الن�سرة الإح�سائية ربع ال�سنوية للربع الثاين لعام 2021	
− هيئة ال�سوق املالية: دليل حماية امل�ستثمر يحد من املخاطر املرتبطة مبعامالت الأوراق املالية 	

وي�ساهم يف حماية امل�ستثمرين من املمار�سات غري العادلة اأو غري ال�سليمة
− هيئة ال�سوق املالية ت�سدر الن�سرة الإح�سائية للربع الثالث 2021	
− اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من ن�ساط املتاجرة بالأوراق املالية يف �سوق العمالت الأجنبية 	

)الفورك�ض( غري املرخ�ض: احذروا اإعالنات الربح ال�سريع وال�ستثمار غري املرخ�ض
− هيئة ال�سوق املالية تطلق مبادرة لدعم ال�سهادات املهنية للعاملني يف قطاع الأوراق املالية	
− هيئة ال�سوق املالية حتتفي بتخريج الدفعة الثامنة من برنامج )تاأهيل اخلريجني املتفوقني(	
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هيئة الأوراق املاليةالعراق

− ور�سة عمل	
− موؤمتر يوم امل�ستثمر	
− بالتعاون مع جامعة ال�سليمانية هياأة الأوراق املالية تقيم ور�سة تدريبية ملوظفيها حتت عنوان 	

)اجلوانب الفنية حلماية امل�ستثمرين(

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− ت�سع جل�سات تدريبية ت�ستهدف موؤ�س�سات �سوق راأ�ض املال والتاأمني الهيئة العامة ل�سوق املال 	
)XBRL( ت�ستعد لتطبيق من�سة تقارير الإف�ساح

− يف اإطار برنامج التوعية ال�ستثمارية اخلليجي "ُمِلم" "حوكمة فعالة.. اأ�سا�ض للتنمية امل�ستدامة"	
− �سوق املال تنظم ور�سة " اإ�ساءات حول قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب"	
− روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية )اأو من يعادلهم( ي�ستعر�سون تطورات احلملة التوعوية امل�سرتكة  	

“ُمِلم” 

− الهيئة العامة ل�سوق املال توقع ر�سالة تعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية باإبراء	
− الهيئة العامة ل�سوق املال تكثف براجمها التدريبية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ، ومتويل 	

ICA الإرهاب بالتعاون مع
− الهيئة تطلق حملة متتد �سهرين حول دور �سوق راأ�ض املال يف القت�ساد الوطني.. وكيفية قراءة 	

القوائم املالية
− الهيئة العامة ل�سوق املال تعقد الور�سة الثانية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− الهيئة العامة ل�سوق املال بالتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالية العربية تعقد ندوة افرتا�سية	
− مب�ساركة خليجية الهيئة العامة ل�سوق املال تنظم ور�ض توعوية حول كيفية قراءة القوائم املالية 	

وبناء القرار ال�ستثماري

هيئة �سوق را�ض املالفل�سطني
− اختتام فعاليات " معمل ال�سحافة املالية" الأول يف نابل�ض	
− هيئة �سوق راأ�ض املال تعقد لقاءا حول فر�ض وافاق التكنولوجيا املالية يف قطاع الأوراق املالية	
− اللجنة الوطنية لل�سمول املايل تعقد اجتماعها الرابع	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
املالية

− احم ا�ستثماراتك مبعرفة حقوقك والتزاماتك	
− الربنامج التعليمي اخلا�ض مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب	
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية تعقد برناجمًا تدريبيًا حول "التكنولوجيا املالية من املنظور الرقابي" 	

يف اإطار حملة "ُملم" التوعوية لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
− هيئة قطر لالأ�سواق املالية تعقد الربنامج التدريبي "اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف املوؤ�س�سات 	

املالية" بالتعاون مع احتاد هيئات الأوراق املالية العربية
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هيئة اأ�سواق املالالكويت

− انطالق فعاليات احلملة التوعوية "فكر قبل اأن ت�ستثمر"	
− هيئة اأ�سواق املال تعلن عن اإن�ساء اأكادميية متخ�س�سة باأ�سواق املال	
− �سمن م�ساركتها يف موؤمتر HSBC MENAT الفرتا�سي لالأوراق املالية 2021 هيئة اأ�سواق 	

املال توؤكد �سعيها خللق بيئة متويل م�ستدام داعمة للنمو القت�سادي
− برنامج الهيئة للموؤهالت املهنية �سهادات تخ�س�سية موؤهلة لالرتقاء يف امل�سار الوظيفي	
− ور�سة توعوية اإلكرتونية لهيئة اأ�سواق املال "تداول حقوق الأولوية"	
− هيئة اأ�سواق املال تطلق العدد اخلام�ض من جملتها التوعوية الإلكرتونية	
− الهيئات امل�سرفة على اأ�سواق الأوراق املال اخلليجية ت�ستاأنف حملتها التوعوية “ُمِلم” حول دور 	

�سوق راأ�ض املال يف القت�ساد الوطني وكيفية قراءة القوائم املالية
− هيئة اأ�سواق املال تنتهي بنجاح من فرتة التطبيق املبدئي لربنامج املوؤهالت املهنية بن�سبة 	

ا�ستيفاء 99.8 % وتعلن عن دخول الربنامج مرحلة التطبيق اللزامي
− م�ساركة كويتية يف فعاليات " اأ�سبوع امل�ستثمر العاملي"	
− بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�سواق املال تطلقان حملة توعوية حول الأ�سول الفرتا�سية	
− هيئة اأ�سواق املال تد�سن برناجمها التدريبي ال�سابع لتاأهيل الكويتيني حديثي التخرج	
− اإطالق احلملة التوعوية اخلليجية امل�سرتكة "حوكمة فعالة اأ�سا�ض للتنمية امل�ستدامة" )برنامج 	

التوعية ال�ستثمارية اخلليجي “ُمِلم”(
− هيئة اأ�سواق املال تطلق �ساد�ض اأعداد جملتها التوعوية الإلكرتونية	
− "النماذج اخلا�سة مبهام متويل وحوكمة ال�سركات" مو�سوعًا لور�سة توعوية عن بعد لدى الهيئة	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− الرقابة املالية ت�سدر اإنفو جراف يوؤرخ لن�ساأة املوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية وتطور الإ�سراف 	
عليها على مدى 150 عامًا

− انطالق فعاليات الربنامج التعليمي لأول دفعة من املاج�ستري الدويل فى الأ�سواق املالية بالتعاون 	
مع معهد درا�سات البور�سة الإ�سباين لأول مرة يف م�سر وال�سرق الأو�سط

− الهيئة حتذر جمددًا من خماطر الن�سياق وراء دعوات التعامل بالعمالت الفرتا�سية امل�سفرة	
− ملواكبة التطور يف القواعد التنظيمية :الرقابة املالية ت�سدر ثالث اأدلة رقابية حل�سر كافة 	

القواعد واملعايري املنظمة لأن�سطة التمويل العقاري وال�ستهالكي والتاأجري التمويلى
− التوعية بالتاأمني على املعامالت املالية �سد املخاطر ال�سيربانية بالتعاون مع البنك املركزي 	

امل�سري
− معهد اخلدمات املالية يقدم برامج تدريبية للعاملني بهيئة �سوق راأ�ض املال الفل�سطينية	
− يف مقر الهيئة بالقرية الذكية: رئي�ض جمل�ض الوزراء يفتتح “جُممع املعرفة للثقافة املالية”	
− الرقابة املالية ت�سارك يف فعاليات اأن�سطة املبادرة العاملية لتوعية امل�ستثمر	
− معهد اخلدمات املالية يطلق �سل�سلة ندوات عن “الت�سنيف الئتماين الرقمي” 	
− برنامج تدريبي للرقابة املالية مع جهاز �سئون البيئة لتي�سري اإ�سدار ال�سندات اخل�سراء وتدريب 	

مراقبي البيئة املحليني
− حلقة نقا�سية عن الت�سريعات املنظمة لالأن�سطة املالية غري امل�سرفية لأول جمموعة قا�سيات 	

مبجل�ض الدولة
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الهيئة املغربية ل�سوق املغرب
الر�ساميل

− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل حتدث جائزة الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل للبحث العلمي	
− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل ت�سارك يف الدورة اخلام�سة لالأ�سبوع العاملي للم�ستثمر من اأجل 	

تعزيز الثقافة املالية للمدخرين
− الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل تن�سر دليل امل�ستثمر: فهم عمليات الإدراج يف البور�سة	
− تنظم الهيئة املغربية ل�سوق الر�ساميل، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات املالية وهيئة 	

الأ�سواق املالية الفرن�سية، موؤمترا حول منظومة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الرهاب
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هيئة الأوراق والأ�سواق �سوريا
املالية

− جمل�ض املفو�سني ي�سدر عقوبات الإنذار والتنبيه بحق بع�ض املخالفني	
− جمل�ض مفو�سي هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية يطوي قرار التنبيه املتخذ بحق الو�سيط	
− اإعالن جاهزية هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية و�سوق دم�سق لالأوراق املالية لإطالق 	

خدمة التداول عرب النرتنت

−هيئة الأوراق املاليةالعراق ايقاف تداول	

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

− هيئة �سوق راأ�ض املال تقر جمموعة من العقوبات ا�ستنادا لل�سالحيات املخولة لها	
− الهيئة حتظر التعامل لكافة املطلعني لعدد من ال�سركات	
− ب�سبب خمالفتها لأحكام الإف�ساح والت�سرف ببع�ض الأ�سول هيئة �سوق راأ�ض املال تعلق تداول 	

الورقة املالية ل�سركة الأهلية للتاأمني وتلزمها ب�سخ اأموال نقدية

هيئة اأ�سواق املالالكويت
− بيان من هيئة اأ�سواق املال ب�ساأن �سركة املدينة للتمويل وال�ستثمار	
− قرارات جمل�ض التاأديب ال�سادرة ب�ساأن املخالفات املقيدة على اجلهات اخلا�سعة لرقابة 	

الهيئة

−هيئة الأ�سواق املاليةلبنان �سطب موؤ�س�سة "Royal Financials” عن لئحة املوؤ�س�سات املرخ�سة	

الهيئة العامة للرقابة م�سر
املالية

− مقرتح ت�سريعي للرقابة املالية بحظر وجترمي ن�سر تو�سيات وا�ست�سارات لالأوراق املالية املقيدة 	
بالبور�سة امل�سرية على �سفحات التوا�سل الجتماعي
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−هيئة الأوراق املاليةالأردن مذكرة تفاهم بني البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأوراق املالية للتعاون يف 	
مراجعة عملياتها التنظيمّية وبناء قدراتها املوؤ�س�سية

هيئة الأوراق املالية الإمارات
وال�سلع

− هيئات الأ�سواق املالية تناق�ض ا�سرتاتيجيات واآليات تكامل الأ�سواق املالية اخلليجية	
− اجتماع روؤ�ساء الهيئات مع روؤ�ساء البور�سات	
− احتاد هيئات الأوراق املالية العربية يناق�ض اأهم تطورات اأ�سواق راأ�ض املال العربية	
− ملتقى الكرتوين للجهات التنظيمية بدول جمل�ض التعاون يبحث تطور التقنيات الرقابية 	

والإ�سرافية يف منطقة اخلليج

الهيئة العامة ل�سوق ُعمان
املال

− جمل�ض احتاد هيئات الأوراق املالية العربية يف اجتماعه ال�15	
− روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية اخلليجية )اأو من يعادلهم( يعقدون الجتماع الثالث والع�سرين	

هيئة قطر لالأ�سواق قطر
−املالية هيئة قطر لالأ�سواق املالية ت�سارك يف اجتماعات خليجية للجهات املنظمة لالأ�سواق املالية	

هيئة اأ�سواق املالالكويت

− هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف الجتماع الثاين والع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية )اأو 	
من يعادلهم( يف دول املجل�ض، والجتماع الثالث مع روؤ�ساء الأ�سواق )البور�سات(

− هيئة اأ�سواق املال ت�سارك يف الجتماع الثالث والع�سرين للجنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية )اأو 	
من يعادلهم( يف دول املجل�ض

�سلطة دبي للخدمات الإمارات
−املالية �سلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة تفاهم مع البنك املركزي الإيطايل	
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اململكة الأردنية الها�سمية - هيئة الوراق املالية الردنية
مبنى �سوق راأ�ض املال � حي املدينة الريا�سية

7171 560 6 )962+(الهاتف:

6830 568 6 )962+(الفاك�ض:

www.jsc.gov.joاملوقع اللكرتوين:

المارات العربية املتحدة - هيئة الأوراق املالية وال�سلع
اأبوظبي - �سارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13

6277888 )2 971+(الهاتف:

6274600 )2 971+(الفاك�ض:

www.sca.gov.aeاملوقع اللكرتوين:

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

062 947 71 216+الهاتف:

252 947 71 216+الفاك�ض:

www.cmf.tnاملوقع اللكرتوين:

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

21 10 59 21 )0( 213+الهاتف:

13 10 59 21 )0( 213+الفاك�ض:

www.cosob.orgملوقع اللكرتوين:

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

12053000 )1 966+(الهاتف:

14906551 )1 966+(الفاك�ض:

www.cma.org.saاملوقع اللكرتوين:

اجلمهورية العربية ال�سورية - هيئة الوراق وال�سواق املالية ال�سورية
مبنى رئا�سة جمل�ض الوزراء القدمي -ط3 ال�سبع بحرات

0487 331 11 )963(+الهاتف:

0722 331 11 )963(+الفاك�ض:

www.scfms.syاملوقع اللكرتوين:

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

7270007023 / 5421750الهاتف:

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

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

3100 482 )2 968+(الهاتف:

7471 481 )2 968+(الفاك�ض:

www.cma.gov.omاملوقع اللكرتوين:

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

973563 )2 972+(الهاتف:

973334 )2 972+(الفاك�ض:

www.pcma.psاملوقع اللكرتوين:

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

9999 428 )4 974+(الهاتف:

1221 444 )4 974+(الفاك�ض:

www.qfma.org.qaاملوقع اللكرتوين:

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

3000 290 )2 965+(الهاتف:

0169 241 )2 965+(الفاك�ض:

www.cma.gov.kwاملوقع اللكرتوين:

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

0042 175 )1 961+(الهاتف:

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

اجلمهورية الليبية - هيئة �سوق املال الليبي
�سارع روما – الوردية - بريوت

910354845 )218+(الهاتف:

-الفاك�ض:

www.lcma.gov.lyاملوقع اللكرتوين:

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

35345352 )00202( - 35345336 )00202(الهاتف:

35345333 )00202(الفاك�ض:

www.fra.gov.egاملوقع اللكرتوين:

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

00 89 68 37 )05(212+الهاتف:

8946 68 37 )05(212+الفاك�ض:

www.ammc.maاملوقع اللكرتوين:

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

1500 362 )4 971+(الهاتف:

0801 362 )4 971+(الفاك�ض:

www.dfsa.aeاملوقع اللكرتوين:

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

993555 1 )961+(الهاتف:

993444 1 )961+(الفاك�ض:

www.bse.com.lbاملوقع اللكرتوين:

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

9651841111 +الهاتف:

96522469457 +الفاك�ض:

www.maqasa.comملوقع اللكرتوين:

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

 6171400 2 )971+(الهاتف:

  6326454 2 )971+(الفاك�ض:

www.amf.org.ae املوقع اللكرتوين:

اجلمهورية الليبية - ال�سوق املايل الليبي - )ع�سو مراقب(
حي الندل�ض - طرابل�ض

6934 909 61 218الهاتف:

3067 909 61 218الفاك�ض:

www.lsm.lyاملوقع اللكرتوين:
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