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 قدمةم

 

 

تأكيداً على أهمية   2020ولغاية    2016يأتي إصدار كتيب أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية خالل فترة الخطة االستراتيجية األولى لالتحاد والممتدة من عام  

والجهات   أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وبما يعود بالفائدة على هيئات األوراق المالية العربيةالتعاون والتنسيق بين  

 األخرى ذات العالقة.

حيث شمل ذلك المحاور المتعلقة بتعزيز التعاون والتواصل  ويوثق الجزء األول من الكتيب أنشطة االتحاد واألمانة العامة لالتحاد خالل فترة الخطة االستراتيجية األولى  

المحاور المتعلقة ببناء    بين الهيئات األعضاء باالتحاد وتعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي والتقارب بين التشريعات للدول األعضاء. كما شمل الجزء األول

أنشطة االتحاد ومشاركاته باألنشطة العربية والدولية والدراسات والتقارير والمسوحات اإلحصائية الصادرة القدرات الذاتية وتعليم وتوعية المستثمرين باإلضافة إلى  

 عن االتحاد والمطبوعات والنشر.

والتعليم والتوعية والتعاون   فاذأما الجزء الثاني فيوثق أنشطة أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في مجاالت التشريعات والرقابة على األسواق وإجراءات اإلن

قامت بتجميع هذه األنشطة من  الدولي، حيث تم تصنيف أنشطة أعضاء االتحاد سنوياً وحسب تاريخ تلك األنشطة. ومما تجدر اإلشارة إليه بأن األمانة العامة لالتحاد قد 

لمالية العربية. كما تجدر اإلشارة بأنه بإمكان المهتمين بتفاصيل أي من أنشطة أعضاء  خالل الوسائل اإللكترونية المتاحة، وخاصة المواقع اإللكترونية لهيئات األوراق ا

 ، أو الرجوع إلى المواقع اإللكترونية ألعضاء االتحاد.2020  –  2016االتحاد المذكورة بالكتيب الرجوع إلى تلك التفاصيل الموجودة بالتقارير السنوية لالتحاد للفترة 

في توفير مادة   2020  –  2016الكتيب حول أنشطة اتحاد هيئات األوراق المالية العربية خالل فترة الخطة االستراتيجية لالتحاد لألعوام    أرجو أن يسهم إصدار هذا

 تكون ذات فائدة وعون لجميع أعضاء االتحاد وألي جهة مهتمة بذلك.

 

 

 جليل طريف

 األميــــن العـــام
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 أوالً: محور تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء باالتحاد 

 األنشطة العام 

2016 

 مذكرة التفاهم متعددة األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحاد −
 األمانة العامة لالتحاد اعداد مسودة أولية لمذكرة تفاهم متعددة األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحاداستكملت 

 بناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها بالموقع اإللكتروني لالتحاد  −
عضاء باالتحاد وإتاحتها للمهتمين من خالل الموقع اإللكتروني لالتحاد، قامت األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع أعضاء االتحاد بالتحضيرات الالزمة النشاء قاعدة بيانات للدراسات واإلصدارات لدى الدول األ 

 وذلك بعد تصنيفها واجراء ما يلزم لتحديثها بشكل مستمر.

 تدريبية والدورات المتخصصةالبرامج ال  −
 منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات ▪

“منتدى الحوكمة للسلطات اإلشرافية والرقابية    IFCومؤسسة التمويل الدولية    OECDعقد اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
 .يأبو ظبفي مدينة  10/02/2016-9 في المنطقة العربية: الفرص والتحديات” وذلك يومي

 حلقة نقاشية حول صناديق االستثمار وأدوات الدخل الثابت ▪
وبنك اإلمارات دبي الوطني   BlackRockو  Eurex Clearingحلقة نقاشية حول صناديق االستثمار وأدوات الدخل الثابت بالتعاون مع    Bloombergنظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية و

 بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. Bloombergفي مقر  2016/ 8/09-7 الصكوك، وذلك يوميوجمعية الخليج للسندات و DLA Piperو
 برنامج التدريب العملي الثالث  ▪

الرقابة واإلشراف على سوق المال وذلك في مقر الهيئة  اسيات  نظم اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية برنامج التدريب العملي الثالث حول أس
 .20/10/2016-18 العامة للرقابة المالية المصرية في القرية الذكية بمدينة القاهرة خالل الفترة

2017 

 باالتحاد  األعضاء الهيئات بين  األطراف متعددة التفاهم مذكرة −
عرض المذكرة على السادة أعضاء االتحاد وأخذ مالحظاتهم على المذكرة   2017باالتحاد، وقد تم خالل عام    األعضاء   الهيئات  بين  األطراف  متعددة  تفاهم  لمذكرة  مسودة  اعداد  لالتحاد  العامة  األمانة  استكملت

 بنظر االعتبار وإعادة صياغة المذكرة بشكلها النهائي تمهيداً التخاذ اإلجراءات الالزمة لتوقيعها حسب األصول. 

 لالتحاد  اإللكتروني بالموقع وربطها إلكترونية  بيانات قاعدة  بناء −
 لالتحاد،  اإللكتروني  الموقع من خالل للمهتمين  وإتاحتها باالتحاد األعضاء الدول  لدى  واإلصدارات للدراسات بيانات قاعدة  النشاء الالزمة  بالتحضيرات االتحاد أعضاء مع بالتعاون لالتحاد العامة   األمانة قامت
 .مستمر بشكل لتحديثها يلزم ما واجراء  تصنيفها بعد وذلك

 الملتقيات والندوات  −
بالتعاون مع  المنتدى السنوي الثاني للحوكمة حول تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية: بناء الجسور مع مجالس اإلدارات وذلك    بتنظيم  2017  عام  خالل  لالتحاد  العامة   األمانة  قامت

المنتدى السنوي الثاني للحوكمة    GCCBDIلس التعاون الخليجي  ومعهد أعضاء مجالس إدارات في دول مج   IFCومؤسسة التمويل الدولية    OECDصندوق النقد العربي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
 في مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  2017آذار / مارس  9و 8حول "تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية: بناء الجسور مع مجالس اإلدارات" وذلك يومي 

2018 

 متعددة األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحادمذكرة التفاهم  −
عرض المذكرة على السادة أعضاء االتحاد وأخذ مالحظاتهم    2018خالل عام  استكملت األمانة العامة لالتحاد من إعداد النسخة النهائية من مذكرة التفاهم متعددة األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحاد. وقد تم  

 .صياغة المذكرة بشكلها النهائي تمهيداً التخاذ اإلجراءات الالزمة وتوقيعها حسب األصولالنهائية وإعادة 

 المؤتمر السنوي لهيئة األوراق المالية والسلع والملتقى األول للوسطاء الماليين  −
هيئة األوراق المالية والسلع والملتقى األول للوسطاء الماليين العرب تحت عنوان "تعزيز االستثمار األجنبي  نظمت هيئة األوراق المالية والسلع بالتعاون مع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية المؤتمر السنوي ل

 بفندق جراند حياة بدبي. 2018أبريل  23في األسواق المالية"، وذلك يوم االثنين  
ونت"  المالية األردنية المؤتمر الثاني ألسواق رأس المال العربية حول "تعزيز الشفافية واالبتكار المالي" وذلك بمدينة عّمان / فندق "فيرمعقد اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بالتعاون هيئة األوراق  − 2019

 .2019مارس / آذار  28و 27يومي 
2020 

 االتحاد على النسخة النهائية من مذكرة التفاهم متعددة األطراف بين الهيئات األعضاء باالتحاد. استكملت األمانة العامة لالتحاد من تجميع التوقيعات حسب األصول من معظم السادة أعضاء  −

 .2020يونيو / حزيران  24عقد مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية اجتماعه الرابع عشر عن بُعد الذي استضافته دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  −

 .2020يونيو/حزيران  24في  Zoomوراق المالية العربية حلقة نقاشية عبر اإلنترنت حول أثر أزمة كورونا على أولويات أسواق المال عبر منصة نظم اتحاد هيئات األ −
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 ثانياً: محور تعزيز أنشطة االتحاد على الصعيد الدولي 

 األنشطة العام 

2016 

 اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لدى منظمة األيوسكو  −
على تعديل األنظمة الداخلية للمنظمة بحيث تضاف اللغة العربية إلى اللغات الرسمية   8- 2016/05/12وافقت اللجنة الرئاسية لمنظمة األيسكو في اجتماعها الذي عقد في مدينة ليما/البيرو خالل الفترة  

 المعتمدة لدى المنظمة. 

 ” COMCECلتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي “ا −
عدد من مجاالت تحاد واللجنة، حيث تم االتفاق على اال رك ما بين بحث أمين عام االتحاد مع رئيس لجنة الكومسيك / رئيس هيئة الرقابة التركية المشاريع المستقبلية للجنة وامكانية تعزيز التعاون المشت 

نمو المستدام لدى الدول األعضاء. وقد اتفق الجانبان على اتخاذ  التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بأدوات التمويل اإلسالمي وتعزيز دورها في توفير التمويل الالزم للمشاريع االقتصادية بما يدعم ال 
 لفائدة على جميع األطراف وخاصة فيما يتعلق بعقد عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التمويل اإلسالمي.اجراءات عملية لزيادة التعاون والتنسيق المشترك بما يعود با

 IOSCOعقد االجتماع التشاوري الثالث ألعضاء مجلس االتحاد المشاركين باجتماعات منظمة الـ   −
اجتماعهم التشاوري الثالث الذي استضافته هيئة قطر لألسواق المالية يوم األحد الموافق   IOSCOجتماعات السنوية لمنظمة الـ عقد أعضاء مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية المشاركين باال

 بمدينة ليما/البيرو.  2016/05/08

 المشاركة باجتماعات المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية  −
 .8- 05/12/ 2016اجتماعاتها ومؤتمرها السنوي بمدينة ليما/البيرو التي عقدت خالل الفترة  IOSCOشاركت األمانة العامة لالتحاد باجتماعات المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

 IOSCOالمنبثقة عن منظمة الـ   GEMشئة ولجنة النمو واألسواق النا  AMERCالمشاركة باجتماعات اللجنة االقليمية إلفريقيا والشرق األوسط  −
 . 25-2016/01/26( التي عقدت في موريشيوس خالل الفترة AMERCشاركت األمانة العامة لالتحاد باجتماعات اللجنة اإلقليمية إلفريقيا والشرق األوسط )

 ( COP22تعزيز أسواق راس المال الخضراء على هامش مؤتمر األمم المتحدة حول المناخ ) −
 United Nationsبورصات المستدامة لألمم المتحدة األمانة العامة لالتحاد بالندوة التي نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتعاون مع بورصة الدار البيضاء وماروكلير ومبادرة الشاركت 

Sustainable Stock Exchanges  على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات سوق راس المال في مجال التحول إلى االقتصاد ندوة حول تعزيز أسواق راس المال الخضراء بالجنوب التي اكدت
 على أهمية هذا الموضوع.  G20واعتراف مجموعة الـ  للمناخ األخضر الصديق مع البيئة، خاصة وإن هذا التحول قد بدأ يشهد تطورات إيجابية بعد اتفاقية باريس

 الشمول المالي  −
 برز االستراتيجيات والدراسات الدولية في هذا المجال.العامة لالتحاد العمل على تكوين قاعدة بيانات خاصة باالستراتيجيات الوطنية ألعضاء االتحاد المتعلقة بالشمول المالي باإلضافة إلى أ بدأت األمانة 

2017 
 ا بعد األزمة العالمية المؤتمر السنوي الثاني واألربعون لأليوسكو: تعزيز دور أسواق المال في مرحلة م −

تواجه األسواق المالية والتي تشمل المخاطر اإللكترونية والتغيرات  اختتمت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية اجتماعها السنوي الثاني واألربعين في جاميكا، حيث ناقش االجتماع أهم التحديات التي
 يا المالية. كما ناقش االجتماع موضوع تهيئة األسواق المالية للعب دور أكبر في تمويل االقتصاد العالمي.في هيكلية األسواق والتطورات في مجال التكنولوج 

2018 

 IOSCOالمؤتمر السنوي الثالث واألربعون لمنظمة الـ   −
للمنظمة في بودابست لمناقشة ومعالجة القضايا التي تواجه منظمي األسواق المالية، حيث قام  ( في المؤتمر السنوي الثالث واألربعون  IOSCOاجتمع أعضاء المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )

وجود   ( بتطوير مبادراتهم الرامية إلى حماية المستثمرين، وضمانAMCC(، واللجان اإلقليمية األربع واللجنة االستشارية لألعضاء المنتسبين )GEMمجلس المنظمة، ولجنة النمو واألسواق الناشئة ) 
( بيع المنتجات غير المناسبة  1أربع قضايا رئيسية هي: )أسواق عادلة وفعالة وشفافة تخفف من المخاطر النظامية. كما افتتح على هامش اجتماعات المنظمة المؤتمر السنوي والذي ركزت جلساته على 

( حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4تحول من اإلدارة النشطة إلى اإلدارة المستقرة ألدوات االستثمار الجماعي، و )( ال 3( تحديات التقنية المالية / التشريعية والرقمنة، )2لمستثمري التجزئة؛ )
 التمويل من خالل أسواق رأس المال. 

2019 
 IOSCOالمؤتمر السنوي الرابع واألربعون لمنظمة الـ   −

( في المؤتمر السنوي الرابع واألربعين للمنظمة في سيدني، أستراليا لمناقشة ومعالجة القضايا التي تواجه الجهات الرقابية على أسواق  IOSCOاجتمع أعضاء المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )
 .2019مايو / أيّار  17 -13األوراق المالية. وقد استضافت هيئة األوراق المالية واالستثمار االسترالية االجتماع الذي عقد خالل الفترة 

2020  

 45مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية السنوي الـ  −
لبجث القضايا التي  18/11/2020-9اجتماعهم السنوي الخامس واألربعين عن بُعد وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا وذلك خالل الفترة  IOSCOعقد أعضاء المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية 

قوم بها مجموعة االستقرار المالي  والمتمثلة باألعمال التي ت  IOSCOأعمال المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية  Presidents Committeeتهم أسواق راس المال. وناقشت لجنة الرؤساء 
(FSEG حيث ركزت أعمالها األخيرة حول التصدي آلثار أزمة كورونا وكذلك لجنة االستدامة التي استعرضت تقريرها حول شبكة التمويل المستدام )Sustainable Finance Network   وخطة

 ألوراق المالية ومديرو األصول وغيرها من األمور المتعلقة بحماية المستثمر.العمل التي ستركز على قضايا اإلفصاح المتعلق باالستدامة لمصدري ا
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 ثالثاً: محور التقارب بين التشريعات للدول األعضاء 

 األنشطة العام 

2016 

 اعداد قاعدة بيانات لتشريعات األعضاء −
 التشريعات واألنظمة ذات العالقة لجميع أعضاء االتحاد، حيث أصبحت هذه التشريعات متاحة من خالل الموقع اإللكتروني لالتحاد. استكملت األمانة العامة لالتحاد اعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة 

 وضع قواعد استرشادية للحوكمة بما يتناسب مع المعايير الدولية  −
على المسح الذي تم اعداده لهذه الغاية وذلك للتعرف   استكمل فريق العمل الذي شكله مجلس االتحاد اعداد مسودة لقواعد حوكمة الشركات لدى الدول األعضاء باالتحاد حيث استندت اللجنة في ذلك

ان وتقديم دراسة ومقارنة لقواعد الحوكمة لدى الدول األعضاء باالتحاد وكذلك تقديم مقترح يتضمن وضع قواعد على واقع الحال في الدول األعضاء باالتحاد في هذا الشأن، حيث تم تحليل نتائج االستبي
 عامة استرشادية للحوكمة وبما يتناسب مع المعايير الدولية. 

 اعداد دراسة مقارنة لتنظيم عروض الشراء بقصد االستحواذ −
" لدى الدول العربية، اعداد دراسة متكاملة ومقارنة لتنظيم عروض الشراء Tender Offeringنة لتنظيم عروض الشراء بقصد االستحواذ "استكمل فريق العمل، المشكل بغرض اعداد دراسة مقار 

ي تم اعداد هذه الغاية للتعرف على واقع الحال بالنسبة المسح الذ بقصد االستحواذ لدى الدول األعضاء باالتحاد، وقد استندت الدراسة إلى الدراسات والمعايير الدولية في هذا المجال باإلضافة إلى نتائج
 للدول األعضاء باالتحاد. 

 اصدار قواعد عامة لإلفصاح −
واعد عامة لإلفصاح للدول  لك تمهيدا لبدء العمل على وضع ققامت األمانة العامة لالتحاد باستكمال جمع ومسح لقواعد االفصاح لدى الدول األعضاء وتوفيرها من خالل الموقع اإللكتروني لالتحاد، وذ

 األعضاء باالتحاد.

 اعداد دليل حول التداول بناء على المعلومات الداخلية  −
الموقع اإللكتروني   " لدى الدول األعضاء باالتحاد واتاحتها من خاللInsider Trading" بناء على معلومات داخليةاستكملت األمانة العامة لالتحاد اعداد قاعدة بيانات للتشريعات المتعلقة بالتعامل 

 وذلك لبدأ العمل على وضع دليل حول التداول بناء على المعلومات الداخلية. 

 قواعد استرشادية لالرتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة باألسواق المالية العربية −
ت العاملة باألسواق المالية العربية وإتاحتها لألعضاء وذلك لبدأ العمل على اعداد قواعد استرشادية تهدف لالرتقاء قامت األمانة العامة لالتحاد بتجميع القواعد المنظمة للتدقيق والرقابة على الجها

 بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة باألسواق المالية العربية. 

2017 

 األعضاء   لتشريعات   بيانات   قاعدة   إعداد   −
 . لالتحاد  اإللكتروني الموقع خالل من متاحة التشريعات هذه أصبحت حيث  االتحاد، أعضاء لجميع العالقة  ذات واألنظمة التشريعات كافة  تتضمن بيانات قاعدة اعداد لالتحاد العامة األمانة استكملت

 الدولية   المعايير   مع   يتناسب   بما   للحوكمة   استرشادية   قواعد   وضع  −
  للتعرف وذلك الغاية لهذه اعداده تم الذي المسح على ذلك في اللجنة   استندت حيث باالتحاد األعضاء  الدول لدى الشركات حوكمة لقواعد مسودة اعداد االتحاد  مجلس شكله الذي العمل  فريق استكمل

 قواعد وضع  يتضمن مقترح تقديم وكذلك باالتحاد األعضاء  الدول لدى الحوكمة لقواعد ومقارنة دراسة وتقديم االستبيان نتائج تحليل تم حيث الشأن، هذا في باالتحاد األعضاء الدول في  الحال  واقع على
هذا وقد أقر مجلس االتحاد في اجتماعه الحادي عشر القواعد المشتركة االسترشادية للحوكمة وذلك للدول األعضاء باالتحاد، حيث قامت  ،الدولية  المعايير مع يتناسب وبما للحوكمة  استرشادية عامة

 األمانة العامة لالتحاد بنشر هذه القواعد على الموقع اإللكتروني لالتحاد.

 االستحواذ   بقصد   الشراء   عروض   لتنظيم   مقارنة   دراسة   إعداد  −
 الشراء عروض  لتنظيم  ومقارنة متكاملة دراسة اعداد العربية، الدول لدى "Tender Offering" االستحواذ بقصد الشراء  عروض لتنظيم مقارنة  دراسة اعداد بغرض المشكل العمل، فريق استكمل

 بالنسبة الحال واقع على للتعرف  الغاية هذه اعداد تم الذي المسح نتائج إلى  باإلضافة المجال هذا في الدولية والمعايير الدراسات إلى الدراسة استندت وقد باالتحاد، األعضاء الدول لدى االستحواذ بقصد

  .باالتحاد األعضاء  للدول

 لإلفصاح   عامة   قواعد   اصدار  −
  للدول  لإلفصاح عامة قواعد وضع على العمل لبدء تمهيدا وذلك لالتحاد، اإللكتروني الموقع خالل من وتوفيرها  األعضاء الدول  لدى االفصاح  لقواعد ومسح جمع  باستكمال لالتحاد العامة  األمانة قامت

 .باالتحاد األعضاء

 الداخلية  المعلومات على بناء التداول حول دليل اعداد −
 العمل لبدأ وذلك اإللكتروني الموقع خالل من واتاحتها باالتحاد األعضاء الدول لدى "Insider Trading" الداخلي بالتعامل المتعلقة للتشريعات بيانات قاعدة اعداد لالتحاد العامة األمانة استكملت

   .الداخلية  المعلومات على  بناء التداول حول دليل وضع على

 العربية المالية باألسواق العاملة والجهات للشركات  المهني بالمستوى لالرتقاء استرشادية قواعد −
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 األنشطة العام 

 لالرتقاء  تهدف استرشادية قواعد اعداد على العمل لبدأ وذلك لألعضاء وإتاحتها العربية المالية باألسواق العاملة الجهات على والرقابة للتدقيق المنظمة القواعد بتجميع لالتحاد العامة  األمانة قامت
  .العربية  المالية باألسواق العاملة والجهات للشركات المهني  بالمستوى

2018 

 األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الشركات والجهات العاملة باألسواق المالية العربية قواعد استرشاديه للحد  −
 ركات العاملة في األسواق المالية.تم تشكيل فريق العمل من أعضاء االتحاد وكلف بإعداد دليل إرشادي بهدف وضع إطار عام للحد األدنى من المتطلبات الواجب توافرها في الش 

 ية إلفصاح الشركات المدرجة في األسواق المالية قواعد استرشاد −
األوراق المالية العربية. وقد تم اعداد هذه القواعد من قبل لجنة بدأ االتحاد بالتحضير إلعداد قواعد عامة لالفصاح والتداول بناء على المعلومات الداخلية موحدة العتمادها من قبل أعضاء اتحاد هيئات 

 عامة لالفصاح والتداول بناء على المعلومات الداخلية بالتعاون مع األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.  العمل المكلفة بوضع قواعد

 قواعد استرشادية لإلصدار واإلدراج في األسواق المالية  −
بإعداد قواعد استرشادية ومبادئ عامة تتعلق باإلصدارات األولية واإلدراج لدى الدول  2018ت عام قام فريق العمل المشكل من قبل مجلس االتحاد في اجتماعه الثاني عشر الذي عقد في مدينة بيرو

 األعضاء باالتحاد.

 قواعد اإلعارة واالنتداب  −
اء على المدى القصير ألي برنامج عمل وذلك من أجل االستفادة قامت األمانة العامة بإعداد قواعد لإلعارة واالنتداب بهدف توفير وسيلة لتسهيل التطور المهني للموظفين واالستجابة الحتياجات األعض 

األمانة العامة لالتحاد قد وضعت القواعد المذكورة تمهيداً   من كفاءة المعارين وتوفير وسيلة لتلبية متطلبات التطوير المهني وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء االتحاد. ومما يذكر بأن
 مجلس االتحاد.العتمادها من قبل 

2019 

 العمل على إصدار دليل القواعد العامة والمبادئ االسترشادية المعتمدة ألسواق راس المال العربية  −
القواعد والمبادئ االسترشادية من قبل أعضاء ة الرجوع لهذه بدأت األمانة العامة لالتحاد بالعمل على إصدار دليل موحد لجميع القواعد والمبادئ العامة التي أصدرها االتحاد وذلك بهدف تسهيل عملي

 االتحاد والجهات األخرى المهتمة. 

 القواعد االسترشادية للسلوك المهني لمنسوبي هيئات األوراق المالية العربية −
 ة عّمان حول السلوك المهني لمنسوبي هيئات األوراق المالية العربية.أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية القواعد االسترشادية التي أقرها مجلس االتحاد في اجتماعه األخير في مدين

 قواعد اإلعارة واالنتداب  −
 في مدينة عّمان.قامت األمانة العامة بإعداد قواعد لإلعارة واالنتداب وذلك بعد إدخال التعديالت التي اقترحها أعضاء مجلس االتحاد باجتماعهم األخير  

2020 

 االسترشادية للسلوك المهني لمنسوبي هيئات األوراق المالية العربيةالقواعد  −
 لوك المهني لمنسوبي هيئات األوراق المالية العربية.أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية القواعد االسترشادية التي أقرها مجلس االتحاد في اجتماعه األخير في مدينة عّمان حول الس 

 استرشادية لإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد صدور قواعد  −
االتحاد في اجتماعه األخير الذي عقد عن بُعد يوم أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية قواعد استرشادية لإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد بعد أن تم الموافقة عليه من مجلس 

24/06/2020 . 

 ظام الداخلي لالتحاد تعديل النظام األساسي والن −
متعلقة بقبول العضوية باالتحاد والجوانب المتعلقة بمالية وافق مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية على تعديل النظام األساسي والنظام الداخلي لالتحاد، حيث شملت التعديالت الجوانب ال 

والهادفة إلى مراجعة االجراءات المرتبطة بقبول مختلف أشكال العضوية  24/06/2020اد باجتماعه الرابع عشر الذي عقد يوم االتحاد. وتأتي هذه التعديالت ضمن إطار مداوالت مجلس االتح 
 يتعلق باألعضاء العاملين أو المنتسبين أو المراقبين. فيماباالتحاد، سواء 

 إصدار دليل القواعد العامة والمبادئ االسترشادية −
ة من قبل أعضاء االتحاد والجهات حاد دليل موحد لجميع القواعد والمبادئ العامة التي أصدرها االتحاد وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ االسترشادي أصدرت األمانة العامة لالت

 األخرى المهتمة. علماً بأن الدليل متوفر على الموقع اإللكتروني لالتحاد.
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 القدرات الذاتيةرابعاً: محور بناء 

 األنشطة العام 

2016 
دولية التي يمكن االستفادة من خبراتها. وقد قامت األمانة  أجرت األمانة العامة لالتحاد، تنفيذا ألهداف الخطة االستراتيجية، مسح الحتياجات الدول األعضاء باالتحاد لتحديد الجهات المحلية وال −

إلنفاذ وصناديق  وتقديم تقرير يلخص أهم االحتياجات التدريبية ألعضاء االتحاد والتي ركزت في غالبيتها على الجوانب المتعلقة بالرقابة على األسواق واالعامة لالتحاد بتحليل نتائج المسح 
 االستثمار والحوكمة وأدوات التمويل اإلسالمي.

2017 

 بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما ينسجم مع المتطلبات واالحتياجات التدريبية ألعضاء االتحاد.  2017بدأت األمانة العامة لالتحاد اعتباراً من النصف الثاني من عام  −

ذلك بعد اجتياز االمتحانات  مجموعة من البرامج التدريبية التي تؤهل المشارك فيها من الحصول على شهادة مهنية معترف بها دولياً و 2017وشملت البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خالل عام  −
 هذه البرامج شهادة مشاركة صادرة عن االتحاد. المقررة لذلك. كما تضم البرامج التدريبية المقدمة عدد من البرامج تم تصميمها وفق متطلبات واحتياجات األعضاء ويمنح المشارك في مثل 

 سلطنة عمان –المخاطر في الخدمات المالية  ▪
 لبنان  –الجرائم المالية في أسواق المال اكتشاف ومالحقة   ▪
 مصر  –التحليل الفني واألساسي  ▪
 األردن   –التمويل اإلسالمي )مستوى متقدم(  ▪
 اإلمارات  –الرقابة واإلنفاذ لحوكمة الشركات  ▪
حيث شملت هذه البرامج كل من برنامج اكتشاف ومالحقة الجرائم المالية في  . 2017( برامج تدريبية خالل عام 4قامت األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع هيئة أسواق المال بالكويت بتنفيذ ) ▪

 أسواق المال، والمخاطر في الخدمات المالية، والتمويل اإلسالمي )مستوى أول(، ومواجهة الجرائم المالية. 

2018 

 المتخصصة بما ينسجم مع المتطلبات واالحتياجات التدريبية ألعضاء االتحاد. بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية  2018قامت األمانة العامة لالتحاد عام  −
 لبنان  –برنامج تدريبي حول عالقات المستثمر  ▪
 عمان  -البرنامج التدريبي حول المشتقات المالية بصاللة  ▪
 قطر  –برنامج تدريبي حول المخاطر في الخدمات المالية  ▪
 اإلمارات –االستثمار" البرنامج التدريبي حول "صناديق  ▪
 األردن  –البرنامج التدريبي حول "التحكيم وحل المنازعات بأسواق المال"  ▪
 السعودية  –البرنامج التدريبي حول "المخاطر في الخدمات المالية"   ▪
 عمان –البرنامج التدريبي حول الرقابة والتفتيش في أسواق المال  ▪
. حيث شملت هذه البرامج كل من برنامج األوراق المالية العالمية، التطورات 2018( برامج تدريبية خالل عام 13ة أسواق المال بالكويت بتنفيذ )قامت األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع هيئ ▪

، والتمويل  2018ني واألساسي خالل الربع األول من عام واالتجاهات الحديثة بأسواق رأس المال العالمية، التمويل االسالمي، االلتزام المالي العالمي، الحوكمة في أسواق المال، التحليل الف
كات، التحليل الفني المهني، التحكيم وحل المنازعات  اإلسالمي: المعايير الشرعية والرقابة والمتابعة الشرعية والحوكمة، الرقابة والتفتيش في أسواق المال، الصكوك اإلسالمية، حوكمة الشر 

 . 2018ـيـال الـمـالـي خالل الربع األخير من عام بأسواق المال، طـرق كـشـف االحـت 

2019 

 بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما ينسجم مع المتطلبات واالحتياجات التدريبية ألعضاء االتحاد.  2019قامت األمانة العامة لالتحاد عام  −
 قطر  –برنامج تدريبي حول "مواجهة الجرائم المالية"  ▪
 اإلمارات  –تدريبي حول المشتقات المالية برنامج  ▪
 اإلمارات –برنامج تدريبي حول "التكنولوجيا المالية وتطبيق تقنية البلوكتشين"  ▪
 لبنان  –برنامج تدريبي حول المخاطر في الخدمات المالية  ▪
 سلطنة ُعمان  –البرنامج التدريبي حول االمتثال، حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر  ▪
 السعودية  –ريبي حول "المقاصة والتسوية واإليداع" البرنامج التد ▪
 السعودية  –البرنامج التدريبي حول الرقابة على التقارير المالية الصادرة وفق المعايير الدولية  ▪
 الرقابة المالية، الخدمات في المخاطر إدارةالبرامج كل من  . حيث شملت هذه2019( برامج تدريبية خالل عام 9قامت األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع هيئة أسواق المال بالكويت بتنفيذ ) ▪

 الدولية المعايير وفق الصادرة المالية التقارير على الرقابة والشفافية، واإلفصاح اإلدراج قواعد واإلستحواذ، اإلندماج واالستثمار، الثروات إدارة في الدولية الشهادة الشركات، لحوكمة واإلنفاذ
IFRS،  للقادة الوجداني والذكاء االحتيال، ومكافحة العدلية المحاسبة العالمية، المال رأس بأسواق الحديثة واالتجاهات التطورات. 

 المالية، المشتقات العالمية، المالية األوراق من كل البرامج هذه شملت حيث .2019 عام خالل تدريبية برامج (8) بتنفيذ والسلع المالية األوراق هيئة مع بالتعاون لالتحاد العامة  األمانة قامت ▪
 التقصي أساليب المخاطر،  إدارة المالية، الخدمات في المخاطر واالستثمار، المالية األوراق في مقدمة واالستثمار، الثروات إدارة في الدولية الشهادة البلوكتشاين، وتطبيق المالية التكنولوجيا

  .المال أسواق مخالفات وضبط والتحقيق
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2020 

 برامج التي استضيفت بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما ينسجم مع المتطلبات واالحتياجات التدريبية ألعضاء االتحاد، ومن بين ال  2020قامت األمانة العامة لالتحاد عام  −
 األردن  – المالية المشتقات حول تدريبي برنامج ▪
 األوراق في مقدمة الرقابي المنظور من المالية التكنولوجيا تحديات حول 2020 عام خالل تدريبيين برنامجين بتنفيذ السعودية المالية السوق هيئة مع بالتعاون لالتحاد العامة  األمانة قامت ▪

  واالستثمار المالية
 قطر  – المالية الجرائم مواجهة حول تدريبي برنامج ▪
 للتقارير الدولي المعيار بموجب المالية لألدوات االئتمان مخاطر تقييم حول  2020 عام خالل تدريبيين برنامجين بتنفيذ بالكويت المال  أسواق هيئة مع بالتعاون لالتحاد العامة  األمانة قامت ▪

 .االستثمار صناديق وعمليات IFRS9 المالية
،  واالستثمار المالية األوراق في مقدمة من كل البرامج هذه شملت حيث .2020 عام خالل تدريبي برنامج (21) بتنفيذ والسلع المالية األوراق هيئة مع بالتعاون لالتحاد العامة  األمانة قامت ▪

 الرقمية والهوية االصطناعي الذكاء دور العالمي، المالي االلتزام المالية، األوراق  المتحدة، العربية اإلمارات لدولة المالي العمل فريق مجموعة وتوصيات تقييم ،مجموعة فريق العمل المالي
 غسل مكافحة االمتثال، المالية، الخدمات في المخاطر المالية،  الخدمات في السيبرانية الجرائم مكافحة االجتماعية، والمسؤولية العمل أخالقيات التشغيلية، المخاطر المالية، الجرائم مكافحة في

 الدولي المعيار بموجب  المالية لألدوات االئتمان مخاطر تقييم المالية، الخدمات في المخاطر المالية، الجرائم مكافحة السيبراني، األمن إدارة المال، أسواق في اإلمتثال المالية، وجرائم األموال
 . واالستثمار الثروات إدارة في الدولية ، الشهادة(IFRS9)المالية  للتقارير
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 خامساً: محور تعليم وتوعية المستثمر 

 األنشطة العام 

2016 

بوابة إلكترونية خاصة بموضوع تعليم وتوعية المستثمرين، حيث باشرت الشركة العمل ومن   استكملت األمانة العامة لالتحاد تحديد متطلبات تطوير الموقع اإللكتروني لالتحاد فيما يتعلق بانشاء −
 . 2017المنتظر استكمال المشروع خالل عام  

تبادل الخبرات   مجال تعليم وتوعية المستثمرين وتحديد الجهات من الدول األعضاء والتي يمكن اإلستفادة منها من قبل باقي أعضاء االتحاد وذلك ضمن إطار  إعداد استبيان بشأن الموارد المتاحةفي −
  .والمعونة 

د وذلك لوضع إطار عام وبرامج عمل بهدف إدارة مبادرات تثقيف المستثمرين  استكمال تشكيل فريق عمل من المختصين والمعنيين بهذا الشأن من هيئات األوراق المالية العربية األعضاء باالتحا −
 باألسواق المالية العربية. 

2017 

ين، حيث استكملت األمانة  صة بموضوع تعليم وتوعية المستثمراستكملت األمانة العامة لالتحاد العمل المتعلق بتطوير الموقع اإللكتروني التحاد وخاصة فيما يتعلق بإنشاء البوابة اإللكترونية الخا −
 .2018العامة لالتحاد إنجاز هذا المشروع تمهيداً إلطالقه مع الموقع الجديد لالتحاد خالل عام 

ألهم المصطلحات المالية األكثر استخداماً قاموس شامل استكمل فريق العمل المكلف بإدارة مبادرات تعليم المستثمرين المشكل من أعضاء االتحاد بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد من إعداد  −
توعية المستثمرين والتي سيتم إطالقها بعد اعتمادها  بأسواق المال، حيث سيتم نشر هذا القاموس بعد اعتماده من مجلس االتحاد بالمكان المخصص لذلك في البوابة اإللكترونية الخاصة بتعليم و 

 .من مجلس االتحاد

 .ستثمريناألمانة العامة لالتحاد الموقع اإللكتروني لالتحاد بحلته الجديدة والذي يتضمن البوابة اإللكترونية الخاصة بموضوع تعليم وتوعية المأطلقت  − 2018

 الخاصة بتعليم وتوعية المستثمرين. نشر قاموس شامل ألهم المصطلحات المالية األكثر استخداماً بأسواق المال بالمكان المخصص لذلك في البوابة اإللكترونية  −

2019 
ن أصدرته باللغتين العربية واإلنجليزية العام الماضي، وبذلك أصدرت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية قاموس المصطلحات المالية األكثر استخداماً باللغة الفرنسية وذلك بعد أ −

بتها الجزائرية  ت العربية واإلنجليزية والفرنسية. ومما يذكر بأن إضافة اللغة الفرنسية للقاموس قد جاء بمبادرة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقيغطي قاموس المصطلحات المالية اللغا
ظمة الدولية لهيئات األوراق المالية والهيئات واألسواق المالية وبالتعاون مع أعضاء االتحاد. كما يذكر أن إصدار هذا القاموس يأتي بالتزامن مع أسبوع المستثمر العالمي الذي تحتفل به المن 

 العالمية وذلك في ضوء أهمية استمرار الجهود الرامية لحماية المستثمرين وتعزيز كفاءة وشفافية أسواق راس المال. 

فرنسية على العربية واإلنجليزية بالمكان المخصص لذلك في البوابة اإللكترونية الخاصة بتعليم وتوعية  نشر قاموس شامل ألهم المصطلحات المالية األكثر استخداماً بأسواق المال وإضافة اللغة ال − 2020
 .المستثمرين
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 سادساً: المشاركة بالمؤتمرات والندوات واألنشطة العربية والدولية 

 األنشطة العام 

2016 

 الدورة الثالثة للقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي −
 ين، وحضر األمين العام لالتحاد أعمال هذه القمة. شاركت األمانة العامة لالتحاد بأعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمسؤول

 ندوة حول إدارة المخاطر الناجمة عن الهجمات اإللكترونية −
 . 10/12/ 2016بالتعاون مع مركز دبي العالمي حول إدارة المخاطر اإللكترونية في مدينة دبي يوم  Latham & Watkinsمثله باألمين العام في الندوة التي نظمتها شاركت األمانة العامة لالتحاد م

 مؤتمر حول أسواق الصكوك: التحديات والفرص  −
رص والذي نظمت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين شاركت األمانة العامة لالتحاد بالمؤتمر الدولي حول الصكوك: التحديات والف 

 ا المؤتمر. والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العربية والدولية. كما شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بأعمال هذ

 لهيئات الرقابة لدول مجلس التعاون الخليجيالقمة العاشرة  −
 نظمتها تومسون رويترز وسوق أبوظبي العالمي بمدينة أبوظبي.شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بأعمال القمة العاشرة لهيئات الرقابة بدول مجلس التعاون الخليجي التي 

 (PFMIة التحتية لألسواق المالية )ورشة عمل حول المبادئ الدولية للبني  −
ات الدولي حول المبادئ الدولية للبنية التحتية لألسواق المالية يوم شاركت األمانة العامة لالتحاد بورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية ببنك التسوي

 اإلمارات العربية المتحدة. ظبي بدولة  في أبو 2016/02/18

 محاضرة حول اصدارات األوراق المالية باألسواق المالية غير التقليدية  −
سواق المالية  ” في دبي حول االصدارات األولية باألسواق المالية ومراكز المال التقليدية مقارنة مع األ Wollongongشاركت األمانة العامة لالتحاد في المحاضرة التي نظمتها جامعة ولونغونغ “ 

 الناشئة ومراكز المال الجديدة. 

 المؤتمر السنوي الحادي عشر لوكالة موديز عن مخاطر االئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي   −
جي وتأثير أسعار النفط على االئتمان في دول مجلس يشارك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في المؤتمر السنوي الحادي عشر لوكالة موديز عن مخاطر االئتمان في دول مجلس التعاون الخل  

 في مدينة دبي.  2016مارس  22التعاون الخليجي يوم 
 

2017 

 مؤتمر حول الجرائم المالية بأسواق المال   −
 .2017/ 3/ 2بمدينة دبي يوم  آند توش ديلويتمكتب العالمي وشاركت األمانة العامة لالتحاد بالمؤتمر السنوي الثاني حول الجوانب التشريعية والجرائم المالية الذي نظمه مركز دبي 

 القمة الحادية عشرة لهيئات الرقابة لدول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   −
ل إفريقيا التي نظمتها تومسون رويترز بالتعاون مع سلطة دبي ماشاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بأعمال القمة الحادية عشرة لهيئات الرقابة بدول منطقة الشرق األوسط وش

 بمدينة دبي. 2017فبراير  6و 5وذلك يومي  DFSAللخدمات المالية 

 انعقاد القمة المالية لمعهد التمويل الدولي −
( في مدينة دبي DIFC( بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ) IIFنظمها معهد التمويل الدولي )( التي MENAشاركت األمانة العامة لالتحاد بالقمة المالية لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 .14/2/2017و 13خالل يومي 

 ( AMERCاالجتماع الثامن والثالثين للجنة الـ ) −
اجتماعها الثامن والثالثين في مدينة  IOSCO( المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية AMERCشاركت األمانة العامة لالتحاد باجتماعات اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشرق األوسط )

 . 15/2/2017و  14أبوظبي خالل يومي 

 المؤتمر السنوي لهيئة األوراق المالية والسلع −
ي بمشاركة واسعة من هيئات الرقابة العربية واإلقليمية والدولية وكذلك بمشاركة أعضاء اللجنة اإلقليمية  في مدينة أبوظب 15/2/2017اختتم المؤتمر السنوي لهيئة األوراق المالية والسلع أعماله يوم 

البشرية العاملة في مجال  المعرفة واالبتكار في دعم الموارد ألفريقيا والشرق األوسط. وقد شاركت األمانة العامة لالتحاد بأعمال المؤتمر من خالل إدارة الجلسة الثالثة حول التعليم المستمر ودور
 قطاع الخدمات المالية. 

 ورشة عمل حول حوكمة الشركات المملوكة من الحكومة  −
ة  ومعهد حوكمة ورشة عمل حول حوكمة الشركات المملوكة من الحكومة وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمعهد حوكم OECDنظمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

ت األوراق المالية العربية بموضوع الحوكمة واستعرض أهم والذي عقد في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد شارك األمين العام بجلسة العمل األولى حيث أكد على اهتمام اتحاد هيئا
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وكذلك إعداد دراسة متكاملة حول   OECD( بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية RPTsوي العالقة )األعمال التي تم إنجازها في هذا المجال ومن أهمها إصدار دليل تعامالت األطراف ذ
 حوكمة الشركات لدى أسواق راس المال العربية وإصدار دليل حول حوكمة الشركات لدى الدول األعضاء باالتحاد.

 ملتقى الشرق األوسط إلدارة الموجودات −
 .15/5/2017منامة يوم العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بملتقى الشرق األوسط إلدارة الموجودات الذي نظمه البنك المركزي البحريني في مدينة ال شاركت األمانة 

 المؤتمر السنوي التحاد البورصات العربية  −
حيث استعرض المؤتمر أهم التطورات التي تشهدها أسواق المال العربية. وقد شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق  عقد اتحاد البورصات العربية مؤتمره السنوي للعام الحالي في مدينة بيروت، 

 .28/4/2017و  27المالية العربية بالمؤتمر الذي عقد بمدينة بيروت يوم 

 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  41انعقاد الدورة  −
في مدينة أبو ظبي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية  2017سبتمبر  17ظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته االعتيادية الحادية واألربعين يوم األحد الموافق عقد مجلس محاف

 هذه الدورة بصفة عضو مراقب.  ومؤسسات النقد العربية، حيث شارك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثال باألمين العام باجتماعات

 البنك الدولي الثاني عشر  –مؤتمر أيوفي  −
( والبنك الدولي المؤتمر الثاني عشر بعنوان "المالية اإلسالمية ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير" وذلك في مملكة AAOIFIعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

 . وقد شاركت األمانة العامة لالتحاد بهذا المؤتمر.6/11/2017-5خالل الفترة البحرين 

 مؤتمر حول أسواق الدين والصكوك  −
لالتحاد وعدد من الخبراء ( مؤتمر حول أسواق الدين والصكوك بدول الخليج العربي بمشاركة عدد من هيئات الرقابة العربية واألمانة العامة GBSAعقدت جمعية الخليج للسندات والصكوك )

 والمتخصصين. 

2018 

 المشاركة بالمؤتمر العالمي للبورصات  −
 مارس بمشاركة عدد من هيئات الرقابة واألسواق المالية والجهات ذات العالقة.  28و 27شاركت األمانة العامة بأعمال المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد بمدينة مسقط يومي 

 السابع لفريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية االجتماع  −
الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية والذي  شاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثله باألمين العام باالجتماع السابع لفريق عمل االستقرار المالي في 

 .   يأبو ظبربي في مدينة نظمه صندوق النقد الع 

 االجتماع الثالث عشر لفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية  −
وق النقد العربي بمدينة أبو ظبي لدول العربية والذي نظمه صندشاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية باالجتماع الثالث عشر لفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في ا 

 . 2018/ 03/  12  – 11خالل الفترة 

 المؤتمر السنوي الثالث عشر لموديز  −
الذي عقد بمدينة دبي بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، حيث ناقش المؤتمر عدد من القضايا المتعلقة بالتحديات   Moody’sشاركت األمانة العامة لالتحاد بالمؤتمر السنوي الثالث عشر لموديز 

 والمخاطر التي تواجهها اقتصادات المنطقة، خاصة في ظل التغيرات والتطورات السياسية وأسعار النفط.

 المؤتمر الثالث حول بورصات الشرق األوسط وشمال أفريقيا  −
 .30/04/2018-29( الذي عقد في مدينة دبي خالل الفترة MENA Roadshowكت األمانة العامة لالتحاد بالمؤتمر الثالث للبورصات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )شار

 مؤتمر ديلويت حول الرقابة والجرائم المالية  −
 . 2018-04- 18ي مدينة دبي يوم شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألمين العام بالمؤتمر السنوي الثامن الذي نظمته ديلويت حول الرقابة والجرائم المالية وذلك ف

 عرض للتقنية المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  −
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. FinTechحول التقنية المالية  CCLبالعرض الذي نظمته شركة  شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألمين العام 

 MEIRA المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمر −
 في مدينة دبي.  26/9/2018( وذلك يوم MEIRAشاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألمين العام بالمؤتمر العاشر لجمعية الشرق األوسط لعالقات المستثمر )

 المؤتمر السابع للتمويل اإلسالمي  −
 في مدينة دبي. 26/9/2018( وذلك يوم S&Pد بورز )شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألمين العام بالمؤتمر السابع للتمويل اإلسالمي الذي نظمته وكالة التقييم الدولية ستاندرز أن

 ات للدول العربية  انعقاد طاولة مستديرة عالية المستوى حول تنامي التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحدي −
 ( طاولة مستديرة عالية المستوى حول تنامي التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات في الدول العربية.IMFعقد صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي )

 ربيةانعقاد الدورة الثانية واألربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد الع −
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 األنشطة العام 

سبتمبر / أيلول في مدينة عّمان بمشاركة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد  17عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته االعتيادية الثانية واألربعين يوم 
 تماعات هذه الدورة بصفة مراقب.العربية، حيث شارك اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ممثالً باألمين العام باج 

 حول الحوكمة MENA-OECDاجتماعات مجموعة عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  −
 حول الحوكمة.  2018وشمال أفريقيا لعام شاركت األمانة العامة لالتحاد، باجتماعات مجموعة العمل لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق األوسط 

 AMERCللجنة  42االجتماع السنوي الـ  −
بمشاركة هيئات  22/01/2019اجتماعها السنوي بمدينة الكويت يوم  IOSCOالمنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية  AMERCعقدت اللجنة اإلقليمية الفريقيا والشرق األوسط 

 العربية وأعضاء اللجنة وأمين عام منظمة األيسكو وكذلك مشاركة األمين العام لالتحاد. األوراق المالية 

 منتدى الكومسيك السابع لمنظمي أسواق رأس المال  −
" الذي نظمته اللجنة الدائمة  the 7th COMCEC Market Regulators Forumشاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بالمنتدى السابع لمنظمي أسواق رأس المال "

 . 08/11/2018"، والذي عقد بمدينة أنقرة يوم COMCECللتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي "

2019 

 AMERC للجنة 42االجتماع السنوي الـ  −
بمشاركة هيئات  22/01/2019اجتماعها السنوي بمدينة الكويت يوم  IOSCOالمنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية  AMERCعقدت اللجنة اإلقليمية إلفريقيا والشرق األوسط 

 األوراق المالية العربية وأعضاء اللجنة وأمين عام منظمة األيسكو وكذلك مشاركة األمين العام لالتحاد. 

 2019المؤتمر العالمي للبورصات  −
 فبراير بمشاركة عدد من هيئات الرقابة واألسواق المالية والجهات ذات العالقة.  27و  26بيروت يومي  شاركت األمانة العامة بأعمال المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد بمدينة

 االتحاد يوقع مذكرة تفاهم مع المركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم  −
 ل الخبرات والمعرفة في مجال التحكيم بقضايا التمويل اإلسالمي. وقع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية والمركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم مذكرة تفاهم لتباد

 يناقش اتخاذ إجراءات لحوكمة الشركات  MENA-OECDفريق عمل  −
إبريل / نيسان   18و 17المعني بحوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اجتماعاً في مقر المنظمة بباريس يومي   OECDعقد فريق عمل منظمة التعاون االقتصادية والتنمية 

 ناقش خالله اتخاذ إجراءات لحوكمة الشركات الرشيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصفتها محرك لالستثمار والنمو االقتصادي.  2019

 ر القطاع المالي السعوديمؤتمر تطوي −
 أعماله، كما شاركت األمانة العامة لالتحاد بهذا الحدث ممثلة باألمين العام لالتحاد. 2019أبريل / نيسان  25و 24اختتم مؤتمر القطاع المالي الذي عقد بمدينة الرياض يومي 

 2019لعام  GEMCانعقاد االجتماعات السنوية للجنة األسواق الناشئة والنمو  −
، بمشاركة هيئات األوراق المالية  2019سبتمبر  20 - 19في مدينة سانت بطرسبيرغ، روسيا خالل الفترة  2019( اجتماعها ومؤتمرها السنوي لعام GEMCعقدت لجنة األسواق الناشئة والنمو ) 

 د.األعضاء باللجنة وعدد من أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية واألمانة العامة لالتحا

 ملتقى الكومسيك الثامن لمنظمي أسواق رأس المال  −
، كما 26/09/2019" الملتقى الثامن لمنظمي أسواق رأس المال الذي نظمته وذلك بمدينة اسطنبول يوم COMCECعقدت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي " 

 ملتقى.شاركت األمانة العامة لالتحاد بأعمال ال

 حلقة نقاشية حول أسواق المشتقات المالية  −
  DIFCوبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي  2019/ 5/11( حلقة نقاشية حول أسواق المشتقات المالية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مدينة دبي يوم CMEعقدت مجموعة الـ )

 وك والشركات المالية االستثمارية المحلية والدولية.وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وممثلي البن

 مؤتمر معهد التمويل الدولي حول الشمول المالي  −
في مدينة القاهرة   DIGITAL FINANCIAL INCLUSIONمؤتمر حول الشمول المالي الرقمي  INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE (IIF)عقد معهد التمويل الدولي 

 اء والمختصين والمؤسسات اإلقليمية الدولية والمهتمين بموضوع الشمول المالي باإلضافة إلى مشاركة األمانة العامة لالتحاد.بمشاركة عدد من الخبر

 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية المصرية  10االحتفال بمرور  −
( سنوات على تأسيسها وذلك تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين والمهتمين  10ية بمناسبة مرور )شاركت األمانة العامة لالتحاد باالحتفال الذي نظمته هيئة الرقابة المالية المصر

 وممثلين المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. 

 AMERCللجنة الـ  44االجتماع السنوي الـ  −
بمشاركة هيئات  29/01/2020اجتماعها السنوي الرابع واألربعين بمدينة الدوحة، قطر، وذلك يوم  IOSCOالمنبثقة من منظمة الـ  AMERCعقدت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشرق األوسط 

 ام التحاد هيئات األوراق المالية العربية. األوراق المالية العربية وأعضاء اللجنة واألمين العام لمنظمة األيسكو وكذلك مشاركة األمين الع
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2020 

 AMERCللجنة الـ  44االجتماع السنوي الـ  −
بمشاركة هيئات  29/01/2020اجتماعها السنوي الرابع واألربعين بمدينة الدوحة، قطر، وذلك يوم  IOSCOالمنبثقة من منظمة الـ  AMERCعقدت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشرق األوسط 

 ربية. األوراق المالية العربية وأعضاء اللجنة واألمين العام لمنظمة األيسكو وكذلك مشاركة األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية الع

 (FEAS) األوروبية واآلسيويةعام على تأسيس اتحاد البورصات  25مرور  −
( عام على تأسيسه حيث شارك في هذا االحتفال الذي تم عن بُعد أعضاء االتحاد وعدد من المؤسسات المالية ذات العالقة،  25( بمناسبة مرور )FEASاحتفل اتحاد البورصات األوروبية واآلسيوية )

 بية بهذا االحتفال. كما شارك األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العر 

 حلقة نقاشية حول اإلفصاح والشفافية −
 كل من مؤسسة حوكمة والجامعة األمريكية في بيروت.  OECDقام بتنظيمها باإلضافة إلى منظمة الـ  Covid-19حول اإلفصاح والشفافية في زمن  webinarتم عقد حلقة نقاشية  

 الميملتقى حول أثر أزمة فيروس كورونا على التمويل اإلس −
( على التمويل اإلسالمي حيث شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة  COVID-19( ملتقى حول أثر أزمة فيروس كورونا ) AAOIFIعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

 باألمين العام بهذا الملتقى الذي عقد عن بعد.

 لشرق األوسط وشمال أفريقيا عرض آلفاق التطورات االقتصادية لمنطقة ا −
( وذلك في الحلقة النقاشية االفتراضية التي نظمها بالتعاون مع مركز دبي المالي  MENAعرض صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق التطورات االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 باألمين العام. (. وشاركت بها األمانة العامة لالتحاد ممثلة DIFCالعالمي ) 

 اجتماع تشاوري لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  −
 حول التداعيات االقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية.  عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعاً استثنائياً افتراضياً للتشاول

 للشرق األوسط وشمال أفريقيا OECDاجتماع افتراضي لمجموعة عمل الحوكمة لمنظمة الـ   −
والذي   OECDلحوكمة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة باألمين العام باالجتماع االفتراضي الذي عقد ألعضاء لجنة ا

 . covid-19ناقشت فيه اللجنة تحديات الحوكمة بعد تفشي فيروس 

 حلقة نقاشية حول التحديات القادمة والطريق نحو التعافي −
 Carnegie Endowment forومركز  IMF( بالتعاون مع صندوق النقد الدولي DIFCقاشية التي نظمتها مركز دبي المالي العالمي ) شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثله باألمين العام بالحلقة الن 

Peace  حول التحديات القادمة والطريق نحو التعافي وذلك في ضوء تعاطي دول المنطقة مع جائحة كوروناCovid-19 .وكذلك التقلبات بأسعار النفط العالمية 

 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  44قاد الدورة انع −
( عن بُعد بحضور محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث شارك اتحاد هيئات األوراق المالية 44عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته االعتيادية )

 باألمين العام باجتماعات هذه الدورة بصفة مراقب.ممثالً 

 المؤتمر السنوي العاشر للتمويل اإلسالمي  −
ومركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي بحضور عدد  DIFCالمؤتمر السنوي العاشر للتمويل اإلسالمي بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي  S & P RATINGSعقدت وكالة ستاندرز أند بورز 

 الخبراء والمختصين والمهتمين، كما شاركت األمانة العامة لالتحاد ممثلة باألمين العام بهذا المؤتمر. من 

 انعقاد مؤتمر لجنة أفريقيا والشرق األوسط −
 األمانة العامة لالتحاد بهذا المؤتمر.  مؤتمر عن بُعد بمشاركة أعضاء اللجنة. كما شاركت IOSCOالمنبثقة عن منظمة  AMERCعقدت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشرق األوسط 

 منتدى الكومسيك التاسع لمنظمي أسواق راس المال  −
الذي نظمته   THE 9TH COMCEC MARKET REGULATORS FORUMشاركت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية بالمنتدى التاسع لمنظمي أسواق راس المال 

 .2020/  10/  14و 13والذي عقد عن بُعد يوم  COMCECقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة الدائمة للتعاون اال

 مؤتمر افتراضي لمجموعة عمل الحوكمة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا −
والذي ناقشت فيه اللجنة التطورات األخيرة في مجال حوكمة   OCEDلحوكمة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنظمة شاركت األمانة العامة لالتحاد بالمؤتمر االفتراضي الذي نظمته لجنة ا 

 اق رأس المال. ، باإلضافة إلى اإلنجازات والتحديات في تنفيذ االستراتيجيات لتعزيز الولوج مع أسوCOVID-19الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتأثير تفشي فيروس 

 انعقاد المؤتمر السنوي الثامن عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( −
 لية اإلسالمية. التجمعات في الصناعة الماعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( مؤتمرها السنوي الثامن عشر للهيئات الشرعية والذي يعتبر من أهم 

 ندوة حول تخفيف اآلثار طويلة المدى لجائحة كورونا  −
ثار طويلة المدى لجائحة كورونا على دول الشرق األوسط  نظم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وصحيفة "ذا ناشونال" جلسة نقاشية إلكترونية حول تخفيف اآل

 أفريقيا بحضور عدد من الخبراء والمهتمين ومشاركة األمانة العامة لالتحاد ممثلة باألمين العام. وشمال 
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2016 

 إصدار دراسة أدوات التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية  −
ء االتحاد وذلك في إطار التمويل اإلسالمي لدى أسواق رأس المال العربية، وقد استندت الدراسة على المسح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع أعضاأصدر االتحاد دراسة حول أدوات 

 المال العربيّة.، حيث تم دراسة وتحليل نتائج المسح وذلك للتّعّرف على واقع التمويل اإلسالمي في أسواق 2015خطة عمل االتحاد لعام 

 2020 – 2016إصدار الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق المالية العربية لألعوام  −
 والبدء بتنفيذها على مراحل اعتباراً من العام الحالي. 2020 – 2016وافق مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية على الخطة االستراتيجية لالتحاد لألعوام 

 تقرير حول إيرادات ونفقات هيئات األوراق المالية وتكاليف التعامل لدى أسواق المال العربية صدور  −
وقد استند التقرير . 2015بية وذلك تنفيذا لخطة عمل االتحاد لعام أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية تقرير اإليرادات والنفقات لهيئات األوراق المالية وتكاليف التعامل لدى أسواق المال العر

 على المسح الذي أعدته األمانة العامة لالتحاد بهذا الشأن. 

 صدور دراسة حول العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة لها من مؤسسات سوق رأس المال   −
دراسة العالقة ما بين هيئات الرقابة العربية والجهات الخاضعة لها من  2016مارس / آذار  03هرة يوم اعتمد مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في اجتماعه العاشر الذي عقد بمدينة القا

 شارة إليها بالمجلس. مؤسسات سوق راس المال الواردة من األمانة العامة لالتحاد بعد أخذ المالحظات الواردة من الدول األعضاء وكذلك المالحظات التي تم اإل

2017 

 دراسة بشأن تنظيم عروض الشراء بقصد االستحواذ في الدول االعضاء باتحاد هيئات األوراق المالية العربية اصدار  −
عتمادها من قبل مجلس لمالية العربية"، وذلك بعد أن تم اأصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية دراسة "بشأن تنظيم عروض الشراء بقصد االستحواذ في الدول االعضاء باتحاد هيئات األوراق ا 

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد بمدينة تونس. 

 إصدار كتيب االتحاد "إضاءات على أهم المحطات"  −
. ويضم الكتيب 2017 -  2007المحطات" بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه أصدرت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية الكتيب الخاص باالتحاد للفترة "إضاءات على أهم 

 . 2020 – 2016نبذة عن تأسيس االتحاد وأهدافه واللجان وفرق العمل التي تم تشكيلها، إضافة إلى لمحة عن الخطة االستراتيجية لالتحاد للفترة 

 ية صدور دراسة حوكمة الشركات المدرجة في األسواق المالية العرب  −
ريق العمل المكلف بتنفيذ بعض مهام الخطة االستراتيجية التحاد أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية دراسة حوكمة الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية، حيث قام بإعداد هذه الدراسة ف

 د هيئات األوراق المالية العربية قد اعتمد الدليل في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد بمدينة تونس في بداية العام الحالي.، علما بأن مجلس اتحا2020 - 2016هيئات األوراق المالية العربية لألعوام 

2018 

 تسعير الشركات عند إدراجها وإشكاليات الشطب االختياري واإلجباري −
ة لجنة العمل المكلفة بدراسة تسعير الشركات عند إدراجها  أصدر اتحاد هيئات األوراق المالية العربية دراسة تسعير الشركات عند إدراجها وإشكاليات الشطب االختياري، حيث قام بإعداد هذه الدراس 

 . وإشكاليات الشطب االختياري واإلجباري للشركات والمكونة من خمسة أعضاء من االتحاد

 قاموس المصطلحات المالية األكثر استخداماً باألسواق المالية العربية  −
المستثمرين من الخطة االستراتيجية التحاد هيئات األوراق قامت األمانة العامة بنشر قاموس المصطلحات المالية األكثر استخداماً باألسواق المالية العربية والذي يتدرج ضمن محور تعليم وتوعية  

 .2020 – 2016المالية العربية 

2019 

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية يصدر عدد من القواعد االسترشادية  −

 قواعد استرشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في الجهات العاملة باألسواق المالية العربية  −

 المالية العربية قواعد استرشادية لإلصدار واإلدراج في األسواق  −

 قواعد استرشادية إلفصاح الشركات المدرجة في األسواق المالية العربية  −

 قاموس المصطلحات المالية األكثر استخداماً باألسواق المالية العربية  −
ن أصدرته باللغتين العربية واإلنجليزية العام الماضي، وبذلك أصدرت األمانة العامة التحاد هيئات األوراق المالية العربية قاموس المصطلحات المالية األكثر استخداماً باللغة الفرنسية وذلك بعد أ

يذكر بأن إضافة اللغة الفرنسية للقاموس قد جاء بمبادرة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية سيغطي قاموس المصطلحات المالية اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية. ومما 
والهيئات واألسواق المالية   IOSCOية لهيئات األوراق المالية وبالتعاون مع أعضاء االتحاد. كما يذكر أن إصدار هذا القاموس يأتي بالتزامن مع أسبوع المستثمر العالمي الذي تحتفل به المنظمة الدول

 العالمية وذلك في ضوء أهمية استمرار الجهود الرامية لحماية المستثمرين وتعزيز كفاءة وشفافية أسواق راس المال.

 صدور التقرير السنوي الرابع عشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية  − 2020



17 

 

 ثامناً: المطبوعات والنشر

 األنشطة العام 

2016 

 استمرت األمانة العامة لالتحاد بإصدار أعداد النشرة اإللكترونية الفصلية »أخبار االتحاد« باللغتين العربية واإلنجليزية.  −

عربية وعدد من المؤسسات العربية واإلقليمية  أعداد من النشرة اإللكترونية الفصلية لالتحاد، وتم توزيع النشرة اإلخبارية لالتحاد على أعضاء االتحاد والبورصات ال 4إصدار  2016تم خالل عام  −
 والدولية والجهات األخرى المهتمة بأسواق راس المال العربية. 

 إصدار التقرير السنوي العاشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية.  −

2017 

   .واإلنجليزية العربية باللغتين االتحاد( )أخبار الفصلية اإللكترونية  النشرة أعداد بإصدار  لالتحاد العامة األمانة  استمرت −

  واإلقليمية العربية المؤسسات من وعدد  العربية والبورصات  االتحاد أعضاء على لالتحاد  اإلخبارية النشرة  توزيع وتم ،لالتحاد  الفصلية  اإللكترونية النشرة من  أعداد 4 إصدار 2017 عام خالل  تم −
   .العربية  المال سأر بأسواق المهتمة  األخرى  والجهات  والدولية

 العربية. المالية األوراق هيئات   التحاد الحادي عشر السنوي التقرير باصدار العامة األمانة قامت  −

2018 

 استمرت األمانة العامة بإصدار أعداد النشرة اإللكترونية الفصلية ألخبار االتحاد باللغتين العربية واإلنجليزية.  −

لمؤسسات العربية واإلقليمية  أعداد من النشرة اإللكترونية الفصلية لالتحاد. وتم توزيع النشرة اإلخبارية لالتحاد على أعضاء االتحاد والبورصات العربية وعدد من ا 4إصدار  2018تم خالل عام  −
 والدولية والجهات األخرى المهتمة بأسواق راس المال العربية. 

 نوي الثاني عشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية.قامت األمانة العامة بإصدار التقرير الس −

2019 

 استمرت األمانة العامة بإصدار أعداد النشرة اإللكترونية الفصلية ألخبار االتحاد باللغتين العربية واإلنجليزية.  −

النشرة اإلخبارية لالتحاد على أعضاء االتحاد والبورصات العربية وعدد من المؤسسات العربية واإلقليمية  أعداد من النشرة اإللكترونية الفصلية لالتحاد. وتم توزيع  4إصدار  2019تم خالل عام  −
 والدولية والجهات األخرى المهتمة بأسواق راس المال العربية. 

 قامت األمانة العامة بإصدار التقرير السنوي الثالث عشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية. −

2020 

 رت األمانة العامة بإصدار أعداد النشرة اإللكترونية الفصلية ألخبار االتحاد باللغتين العربية واإلنجليزية. استم −

عضاء اتحاد هيئات األوراق  أعداد من النشرة اإللكترونية الفصلية لالتحاد. كما استمرت األمانة العامة بإصدار الملخص الشهري ألهم األخبار واألحداث المتعلقة بأ 4إصدار  2020قد تم خالل عام  −
 المالية العربية باإلضافة ألهم األخبار واألحداث الدولية ذات العالقة بأسواق راس المال. 

 قامت األمانة العامة بإصدار التقرير السنوي الرابع عشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية. −
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 الجزء الثاني:  

 أعضاء اتحاد هيئات األوراق المالية العربية   إنجارات 

 2020 – 2016خالل فترة الخطة االستراتيجية لالتحاد لألعوام 
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 المملكة األردنية الهاشمية  الدولة 

 

 هيئة األوراق المالية  الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1495
https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1574
https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1727
https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1855
https://www.jsc.gov.jo/News/ar/1987
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 االمارات العربية المتحدة الدولة 

 

 هيئة األوراق المالية والسلع الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/reports-and-statistics/annual-reports.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/reports-and-statistics/annual-reports.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/reports-and-statistics/annual-reports.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/reports-and-statistics/annual-reports.aspx
https://www.sca.gov.ae/ar/open-data/reports-and-statistics/annual-reports.aspx
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 الجمهورية التونسية  الدولة 

 

 هيئة السوق المالية  الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.cmf.tn/?q=rapport-annuel-ann%C3%A9e-2016
https://www.cmf.tn/?q=rapport-annuel-ann%C3%A9e-2017
https://www.cmf.tn/?q=rapport-annuel-ann%C3%A9e-2018
https://www.cmf.tn/?q=rapport-annuel-ann%C3%A9e-2019
https://www.cmf.tn/?q=rapport-annuel-ann%C3%A9e-2020
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 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الدولة 

 

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الهيئة

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 والتوعيةالتعليم 

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.cosob.org/rapports-annuels/
https://www.cosob.org/rapports-annuels/
https://www.cosob.org/rapports-annuels/
https://www.cosob.org/rapports-annuels/
https://www.cosob.org/rapports-annuels/
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 المملكة العربية السعودية  الدولة 

 

 هيئة السوق المالية  الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − لرابط ا − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/ResearchAndReports/Reports/Pages/default.aspx
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 الجمهورية العربية السورية الدولة 

 

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − لرابط ا − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
https://www.scfms.sy/ar/page/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A
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 جمهورية العراق  الدولة 

 

 هيئة األوراق المالية الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − لرابط ا − الرابط  − ط الراب − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
https://mcusercontent.com/61dfd8dc1e29cea145120028b/files/da24eef8-93aa-2c2f-72a1-59467f10a8da/Binder1.pdf
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 ُعمانسلطنة  الدولة 

 

 الهيئة العامة لسوق المال  الهيئة
 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://cma.gov.om/Home/AnnualReportFileDownlad/10
https://cma.gov.om/Home/AnnualReportFileDownlad/11
https://cma.gov.om/Home/AnnualReportFileDownlad/12
https://cma.gov.om/Home/AnnualReportFileDownlad/13
https://cma.gov.om/Home/AnnualReportFileDownlad/14
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 دولة فلسطين الدولة 

 

 الفلسطينية  س المالأهيئة سوق ر الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx
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 دولة قطر الدولة 

 

 هيئة قطر لألسواق المالية الهيئة

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/Pages/AnnualReports.aspx
https://www.qfma.org.qa/Arabic/MediaCenter/Pages/AnnualReports.aspx
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 دولة الكويت الدولة 

 

 هيئة أسواق المال  الهيئة

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 اإلنفاذإجراءات 

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/annual-reports
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/annual-reports
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/annual-reports
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/annual-reports
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/annual-reports
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 الجمهورية اللبنانية  الدولة 

 

 المالية  األسواقهيئة  الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 ط الراب − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2017/07/CMA-Annual-Report-2016-Arabic.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2018/07/CMA-Annual-Report-2017.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2019/08/Annual-Report-2018-Arabic.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2020/08/CMA-Annual-Report-2019-Ar.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2021/08/CMA-Annual-Report-2020-Ar.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2021/08/CMA-Annual-Report-2020-Ar.pdf
https://www.cma.gov.lb/wp-content/uploads/2021/08/CMA-Annual-Report-2020-Ar.pdf
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 الجمهورية الليبية  الدولة 

 

 هيئة سوق المال الليبي  الهيئة

 

 

 

 

 

 2020 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://lcma.gov.ly/


32 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية الدولة 

 

 الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  −

 الرابط  −

 لرابط ا −

 الرابط  −

 الرابط  −

 الرابط  −

 لرابط ا − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG40033UG40034.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG42954UG42955.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG41550UG41551.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG41550UG41551.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG41550UG41551.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG46962UG46963.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG45302UG45303.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/01/UG47209UG47210.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/03/UG53151UG53152.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/03/UG53482UG53483.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/03/UG53482UG53483.pdf
https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2021/03/UG53482UG53483.pdf
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 المملكة المغربية  الدولة 

 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.ammc.ma/sites/default/files/Rapport%20annuel%20AMMC%202016%20-%20VA.pdf
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Rapport%20annuel%20AMMC%202017%20-%20VA.pdf
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Rapport%20annuel%20AMMC%202018%20-%20VA.pdf
https://www.ammc.ma/sites/default/files/Rapport%20annuel%20AMMC%202019%20-%20VA.pdf
https://www.ammc.ma/sites/default/files/RAPPORT%20ANNUEL%20AMMC%202020%20-%20VA_3.pdf
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 االمارات العربية المتحدة الدولة 

 

 سلطة دبي للخدمات المالية الهيئة

 
 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 األنشطة

 التشريعات

 الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  − الرابط  −

 الرقابة على األسواق

 إجراءات اإلنفاذ

 التعليم والتوعية

 التعاون الدولي

 

 

 

https://www.dfsa.ae/your-resources/publications-reports/annual-report
https://www.dfsa.ae/your-resources/publications-reports/annual-report
https://www.dfsa.ae/your-resources/publications-reports/annual-report
https://www.dfsa.ae/your-resources/publications-reports/annual-report
https://www.dfsa.ae/your-resources/publications-reports/annual-report
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