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 العربية األوراق المالية افتتاح الدورة السابعة الجتماع اتحاد هيئات

 الفالح: نحو آليات لتطوير قواعد الشفافية واإلفصاح

 

 رؤساء هيئات األوراق المالية العربية المشاركون في االجتماع 

 

 

 

  

 

 | عالء الفروخ كتب |

 

قبل  أن غياب التشريعات المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تؤديه هيئة السوق المعنية من أكد رئيس هيئة أسواق المال صالح الفالح

عوقات التي واإلداري لألسواق المالية العربية، من أهم الم الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تؤديه إدارة األسواق وغياب االستقالل المالي

 .أسواق المال العربية تسهم في التقليل من شفافية

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية أمس، إن توفير الشفافية في األسواق  وقال الفالح، في كلمة خالل افتتاح الدورة السابعة الجتماع

األوراق المدرجة، وتوفير قواعد وإجراءات  التداول، ومعلومات يستدعي التأكد من فاعلية متطلبات اإلدراج وشفافيتها، وقواعد المالية

 مراكز إليداع األوراق المالية، ووضع معايير مهنية لشركات الوساطة، واتخاذ الترتيبات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خالل

داول اإللكتروني الذي يستوعب أكبر قدر ممكن من الت المناسبة لحماية األموال واألوراق المالية المودعة لدى تلك الشركات، وتوفير سبل

 .األسواق المالية العربية المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في

األسواق غياب أو ضعف اإلطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في  وأضاف الفالح إن من أهم المعوقات التي تقلل من شفافية

المالية، إضافة إلى عدم وجود  ة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقاريربالتقيد بمعايير المحاسب األسواق العربية

توافرها في مدققي الحسابات، وعدم توافر الحماية الالزمة لهم إلبداء آرائهم  تشريعات في بعض الدول العربية في شأن الشروط الواجب

 .الشركات بكل حيادية واستقاللية عن أوضاع

 المالية العربية، قال الفالح إن هذا االجتماع يعقد في ظل استمرار التداعيات التي ة السابعة الجتماع اتحاد هيئات األوراقوعن الدور

وفي ظل عدد من التطورات التي شهدتها المنطقة  خلفتها األزمة المالية العالمية، والتي أثرت على اقتصادات العالم ومؤسساته المالية،

تواجهها جميع  من الدول الشقيقة، إضافة إلى التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي الحراك الشعبي في عدد العربية، ال سيما

 .الدول العربية

األوضاع الحالية في أسواق المال العالمية، تفرض على الهيئات األعضاء في  واعتبر أن هذه التطورات وتلك التحديات، إضافة إلى

وتطوير نظم نشر المعلومات، ونظم  العمل المشترك، وتنسيق التعاون الجماعي، والسعي إلى توحيد نظم اإلجراءات،تعزيز  االتحاد

وإدراك تداعيات تلك التحديات، واالستفادة من الرؤى واألفكار والتصورات  تبادلها بين أعضاء االتحاد، وبذل جهود حثيثة لمعرفة
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 .أثيراتها السلبية على أسواق المال العربيةللعمل على كيفية الحد من ت المشتركة

المستثمرين بين األسواق، وتعزيز المرونة  الفالح على تسهيل عملية التداول المشترك في األسواق المالية العربية، لتسهيل انتقال وشدد

أكبر قدر  خالقية والقانونية، بهدف تحقيقمع التركيز على الدور الكبير للرقابة والتشريعات األ في التعامل مع األسواق المالية المختلفة،

 .في عملياتها من النزاهة واالنضباط في األسواق العربية وتمتعها بالمصداقية والمسؤولية

النظر بين جميع المشاركين، واتخاذ المواقف التي ترقى إلى مستوى  وأوضح الفالح أن هذا االجتماع يمثل فرصة للتشاور وتبادل وجهات

كبيرة على اقتصادات العالم، تفرض  تواجهها األسواق العربية، مبينا أن األزمات المتالحقة وما نتج عنها من آثار سلبية يالتحديات الت

واستشرافية تستهدف وضع األطر الالزمة للتعامل مع األزمات المستقبلية  على الجميع تنسيق العمل المشترك لبلورة رؤية واضحة

استراتيجية واضحة المعالم والرؤى  حدوثها وإدراك مخاطرها على األسواق المالية العربية، والسعي لوضعوالتنبؤ بها قبل  المحتملة

 .ذلك العمل في بيئة تتسم باالستقاللية والنزاهة والشفافية والمسؤولية للتعامل مع تلك األزمات، مع التأكيد على أن يكون

واإلفصاح واألطر المؤسسية، وبصورة خاصة  آلليات المناسبة لتطوير قواعد الشفافيةالفالح الهيئات المالية إلى العمل على وضع ا ودعا

بالعوامل  تعزيز األطر الرقابية لألسواق المالية العربية، باعتبار أن أداء تلك األسواق يتأثر تلك المتعلقة بحوكمة الشركات، إضافة إلى

القوانين، إللزام مؤسسات الوساطة المالية باإلفصاح عن المعلومات  عة لتنفيذ هذهالتشريعية والمؤسسية، كوجود قوانين مكتملة وآليات متاب

عملية اتخاذ القرار  وتحري الدقة في صحتها ومدلوالتها، فضال عن أهمية نوعية المعلومات وتوقيت نشرها في المنشورة لديها،

 .المستثمرين للمستثمرين، وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار

 الشيبي

ورئيس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ناصر أحمد الشيبي إن هيئة قطر  ه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لألوراق الماليةبدور

إقليمية ودولية أدت إلى حالة من عدم  في ظل ظروف وتحديات 2102المالية تولت مسؤولية رئاسة االتحاد في فبراير من العام  لألسواق

 وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الدول االوروبية، إذ شكلت تلك التحديات والصعاب عبئا صادي في بعض الدول العربية،االستقرار االقت

إذ تزامن مع تلك التحديات اإلقليمية والدولية تحٍد آخرا  ثقيال على استقرار األسواق المالية العربية ومعدالت التداول واعمال التطوير فيها،

المشترك لمواجهة تلك  المساهمة الفاعلة التحاد هيئات األوراق المالية العربية في رسم وتصميم آليات العمل نيةتمثل في عدم إمكا

 .األزمات والضغوط

واالقتصادية  خالل االتحاد أصبح ضرورة ملحة كما أن االستعداد آلثار المتغيرات السياسية العمل المشترك من»وشدد الشيبي على أن 

 .«المالية العربية ا باعتبارنا المسؤولين عن سالمة وأمان واستقرار أسواقناأصبح واجبا علين

هيكلة االتحاد وصياغة رؤيته ورسالته وتحديد أهدافه الرئيسية،  كما شدد على ضرورة استمرار الجهود وتضافرها في اتجاه إعادة

إلدارة األزمات  ذلك انشاء لجنة دائمة متخصصةاللجان الدائمة به وعددها واختصاص كل منها، بما في  ووضع تصور عن تشكيل

 .والكشف المبكر عنها

 لألسواق المالية لالتحاد كانت قصيرة ولم تسعفنا في تحقيق كل ما نأمل ان نقوم به من على الرغم من أن فترة رئاسة هيئة قطر»وقال: 

الماضية )من بداية التأسيس وحتى اجتماعنا هذا( يعد بمثابة  ترةتفعيل دور االتحاد كما ينبغي، إال أنني أعتقد أن الجهد الذي بذل خالل الف

االضطرابات والتطورات  استراتيجية موحدة إلدارة المخاصر التي تواجه أسواقنا المالية العربية نتيجة أساس يمكن من خالله بلورة

 .«االقتصادية في العالم

أداء  في تفعيل دور االتحاد وأن تؤدي جهوده إلى إحداث نقلة نوعية في الجديد مساهمة رئيسية وتوقع الشيبي أن تكون لألمين العام

 .االتحاد خالل الفترة المقبلة، ورئاسة االتحاد

التعاون بين االتحاد  اتصال وتعاون وعمل مشترك بين االتحاد واتحاد البورصات العربية، وزيادة وتيرة ودعا الشيبي إلى إنشاء قنوات

على أهمية قيام االتحاد بصياغة استراتيجية العمل الجماعي المشترك  لية ذات الصلة باألسواق المالية، مشدداوالهيئات والمؤسسات الدو

آليات وسبل زيادة موارد  الناتجة عن االحداث واألزمات االقتصادية والمالية في مجال سوق المال، فضال عن تفعيل إلدارة المخاطر

 .االتحاد االتحاد المالية في ضوء مقترحات أعضاء

 طريف

جليل طريف أهمية الدور الحيوي الذي يمكن لالتحاد أن يقوم به لخدمة  من جهته، أكد أمين عام اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

منها  العربية في مجاالت كثيرة، العربية، مشيرا إلى أنه هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين هيئات األوراق المالية أسواق رأس المال

 االقليمية والدولية المتسارعة، خصوصا في ظل تزايد االهتمام الدولي باألسواق الناشئة ما يتطلب التنسيق في المواقف تجاه المتغيرات

أو في مجاالت الرقابة األخرى التي تتطلب  التي أصبحت تلعب دورا مهما في توجيه مسارات االقتصاد العالمي وتؤثر فيه بشكل واضح،

 أعضائه الرقابية، من خالل تنسيق الجهود الرقابية والتشريعات التي تحكم عمل األسواق ثفا وخاصا من االتحاد لتعزيز قدراتجهدا مك

 .المالية العربية وتقديم البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة

العربية، ما يستدعي بذل جهود كبيرة للمساعدة  اق الماليةالشيبي إلى أن هناك تفاوتا في مستويات التطور والحداثة لدى هيئة األور ولفت



 
 

  

االتحاد في  تحتاج مثل هذا النوع من الخبرات، إذ ستعمل األمانة العامة في ضوء توجيهات مجلس في نقل الخبرات الرقابية للجهات التي

بهدف تحقيق أهداف التعاون  On The Job Training ترتيب برامج تدريبية متخصصة وبرامج تدريبية ثنائية وبرامج تدريبية عملية

 .والمعرفة التي تحكم عمل أسواق رأس المال العربية وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال الرقابة والتشريعات

المئة وارتفاع في  01خالل العام الماضي، والتي تجاوزت  وأوضح طريف أنه على الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار األسهم العالمية

صعبا ووصف  كان عاما 2102ترليون دوالر، إال أن العام  11في المئة لتصل إلى نحو  01بما يزيد عن  القيمة السوقية لتلك األسهم

 ترليون 94في المئة لألسهم، أو ما يعادل  22ملحوظا يتجاوز  بأنه عام التحدي، فقد شهدت قيم التعامالت لجميع االدوات المالية تراجعا

المستوى العربي، وعلى  للمشتقات التي تأثرت باستمرار انخفاض أسعار الفوائد العالمية وتراجع السيولة. وعلى في المئة 21دوالر، و

مليار  195مليار دوالر، وارتفاع أحجام التداول إلى  419حاليا نحو  الرغم من التحسن الذي شهدته القيمة السوقية لألسهم التي وصلت

 .قبل اندالع األزمة العالمية اال أن القيمة السوقية لألسهم العربية ال تزال أقل من المستوى الذي كانت قد وصلته ،2102دوالر العام 

 االتصال مع أعضاء االتحاد من ناحية ومع الجهات العربية واالقليمية والدولية من وأوضح أن األمانة العامة لالتحاد بدأت بتعزيز وسائل

بدأت األمانة العامة بمراجعة شبكة المراسلين  لتعزيز مكانة االتحاد وتمكينه من القيام بدوره على اكمل وجه، فقدناحية اخرى، وذلك 

بذلت سابقا  األمانة العامة وأعضاء االتحاد والهيئات األخرى، كما قامت باستكمال الجهود التي وتحديثها بحيث تسهل عملية التواصل بين

بشكل ميسر وسهل مع االعضاء وذلك من خالل انشاء نافذة  لالتحاد بحيث تمكن االمانة العامة من التواصللتحديث الموقع االلكتروني 

الموقع  خاللها تسريع عملية التواصل وتبادل المعلومات والوثائق بشكل سهل وآمن، كما سيتضمن مخصصة العضاء االتحاد يتم من

والدولية والمحلية عن اي قضايا أو موضوع يستدعي تنبيه  االسواق المالية العربيةنافذة جديدة تهدف إلى تنبيه المستثمرين في مختلف 

هذه النافذة وبما  وستعمل االمانة العامة بالتنسيق مع اعضاء االتحاد على تحديد طبيعة وآلية عمل Investor Alert المستثمرين عليه

 .يخدم اسواق رأس المال العربية



  



 

 

 

 

 

 

  



 الجتماع السابع التحاد هيئات األوراق العربية أكد على أهمية تطوير قواعد الشفافية واإلفصاحا

الفالح: ضعف اإلطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية 

 أهم معوقات هيئات األوراق العربية 
 األنباء  3102فبراير  4االثنين 

 
 

 

 

  

  الشيبي: يقع على عاتق اتحاد هيئات

األسواق العربية مسؤولية تعزيز 

  مجاالت الرقابةالتعاون العربي في 

  طريف: التفاوت في مستويات التطور

والحداثة لدى هيئات األوراق المالية 

العربية يستدعي بذل جهود كبيرة 

 للمساعدة في نقل الخبرات الرقابية 

 منى الدغيمي 

قال رئيس هيئة أسواق المال صالح الفالح ان 

الهيئات العربية مدعوة للعمل على وضع اآلليات 

طوير قواعد الشفافية واإلفصاح واألطر المناسبة لت

المؤسسية وخاصة المتعلقة بحوكمة الشركات إضافة الى تعزيز األطر الرقابية لألسواق المالية العربية باعتبار أن 

أداء تلك األسواق يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين 

سسات الوساطة المالية باإلفصاح عن المعلومات المنشورة لديها وتحري الدقة في صحتها ومدلوالتها فضال إللزام مؤ

عن أهمية نوعية المعلومات وتوقيت نشرها في عملية اتخاذ القرار للمستثمرين وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار 

 المستثمرين. 

ة لالجتماع السابع التحاد هيئات األوراق العربية أمس الى وأشار في كلمة له خالل انعقاد الجلسة االفتتاحي

المعوقات التي تسهم في التقليل من شفافية أسواق المال العربية والسيما منها غياب التشريعات المتعلقة بفصل 

تلك الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به إدارة 

 األسواق وغياب االستقالل المالي واإلداري لألسواق المالية العربية. 

وذكر أن من أهم هذه المعوقات غياب أو ضعف اإلطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في األسواق العربية 

بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح 

إضافة الى عدم في شأن معلوماتها في التقارير المالية 

وجود تشريعات في بعض الدول العربية في شأن الشروط 

الواجب توافرها في مدققي الحسابات وعدم توافر 

الحماية الالزمة لهم إلبداء آرائهم عن أوضاع الشركات 

 بكل حيادية واستقاللية. 



وأفاد بأن توفير الشفافية في األسواق المالية يستدعي 

ت اإلدراج وشفافيتها وقواعد التأكد من فاعلية متطلبا

التداول ومعلومات األوراق المدرجة وتوفير قواعد وإجراءات 

سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خالل مراكز 

إليداع األوراق المالية ووضع معايير مهنية لشركات 

الوساطة واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية األموال 

الشركات وتوفير سبل واألوراق المالية المودعة لدى تلك 

التداول االلكتروني الذي يستوعب اكبر قدر من 

المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في األسواق المالية 

 العربية. 

وذكر الفالح أن االجتماع السابع لالتحاد يأتي في ظل 

نطقة العربية السيما استمرار التداعيات التي خلفتها األزمة المالية وفي ظل عدد من التطورات التي شهدتها الم

الحراك الشعبي في عدد من الدول الشقيقة إضافة الى التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تواجهها 

 جميع الدول العربية. 

و لفت الى أن التطورات والتحديات إضافة الى األوضاع الحالية في االسواق العالمية تفرض على الهيئات األعضاء 

د تعزيز العمل المشترك وتنسيق التعاون الجماعي والسعي الى توحيد النظم واإلجراءات وتطوير نظم في االتحا

نشر المعلومات ونظم تبادلها بين أعضاء االتحاد وبذل جهود حثيثة لمعرفة وإدراك تداعيات تلك التحديات واالستفادة 

 من تأثيراتها السلبية على أسواق المال العربية. من الرؤى واألفكار والتصورات لكل هيئة والعمل على كيفية الحد 

وأشار الفالح الى أن التحديات تستدعي من الهيئات العربية جميعها بحث السبل الكفيلة بإيجاد آليات دقيقة 

وواضحة تساعد على تسهيل عملية التداول المشترك في األسواق المالية العربية وتسهم في انتقال المستثمرين 

وفي تعزيز المرونة في التعامل مع األسواق المالية المختلفة مع التركيز على الدور الكبير للرقابة  بين األسواق

والتشريعات األخالقية والقانونية بهدف تحقيق اكبر قدر من النزاهة واالنضباط في تلك األسواق وتمتعها بالمصداقية 

 والمسؤولية في عملياتها. 

ولفت الى أن اجتماع الهيئات العربية يمثل فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر بين جميع المشاركين واتخاذ المواقف 

التي ترقى الى مستوى التحديات التي تواجهها الهيئات السيما التطورات المستجدة على الصعيدين العربي 

التفاق على أسس مشتركة ويسهم في تعزيز دعامات والدولي وهو ما يمكن من اتخاذ المواقف المناسبة بشأنها وا

 االستقرار النقدي والمالي كعناصر ضرورية لإلصالح االقتصادي الشامل. 

 تعزيز التعاون العربي 

من جهته قال رئيس اتحاد الهيئات المالية العربية ناصر الشيبي انه في ظل الظروف والتداعيات العالمية يقع على 

عاتق اتحاد هيئات األسواق العربية مسؤولية تعزيز التعاون العربي في مجاالت الرقابة، حيث يمثل اتحاد هيئات 

 ون مع المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية. األوراق المالية العربية المظلة المناسبة لهذا التعا

وأشار في كلمته الى ان هناك أهمية كبيرة التحاد هيئات األوراق المالية العربية في تنسيق جهود اعضاء االتحاد 

والمنظمات الدولية االخرى بشكل عام، لتحقيق  IOSCOفي لجنة االسواق الناشئة بشكل خاص ومنظمة الـ 

ات التي تصب في مصلحة اسواق رأس المال العربية ومواجهة التحديات المتمثلة في تعزيز بناء االهداف والتطلع

واعادة الثقة بأسواق رأس المال  Investor Educationوزيادة وعي المستثمرين  Capacity Buildingالقدرات الذاتية 

Rebuild Trust  الصغيرة ومتوسطة الحجم فضال عن تعزيز تطبيق ممارسة الحوكمة وتمويل المشروعاتSME 

 واسواق السندات وادارة مراقبة المخاطر. 

وشدد الشيبي على ضرورة ان تستمر الجهود وتتضافر في اتجاه اعادة هيكلة االتحاد وصياغة رؤيته ورسالته وتحديد 

انشاء لجنة  اهدافه الرئيسية، ووضع تصور عن تشكيل اللجان الدائمة به وعددها واختصاص كل منها، بما في ذلك

 دائمة متخصصة الدارة االزمات والكشف المبكر عنها. 



 تنسيق الجهود الرقابية 

من جانبه أكد أمين عام اتحاد هيئات األوراق المالية العربية جالل طريف على الدور المهم والحيوي الذي يمكن 

حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين هيئات لالتحاد أن يقوم به لخدمة أسواق رأس المال العربية، مشيرا الى ان هناك 

األوراق المالية العربية في مجاالت عديدة منها ما يتطلب التنسيق في المواقف تجاه المتغيرات اإلقليمية والدولية 

المتسارعة، خاصة في ظل تزايد االهتمام الدولي باألسواق الناشئة التي أصبحت تلعب دورا مهما في توجيه 

عالمي وتؤثر فيه بشكل واضح، أو في مجاالت الرقابة األخرى التي تتطلب جهدا مكثفا وخاصا من مسارات االقتصاد ال

االتحاد لتعزيز قدرات أعضائه الرقابية من خالل تنسيق الجهود الرقابية والتشريعات التي تحكم عمل األسواق 

 المالية العربية وتقديم البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة. 

ولفت في كلمته الى أن هناك تفاوتا في مستويات التطور والحداثة لدى هيئات األوراق المالية العربية مما 

 يستدعي بذل جهود كبيرة للمساعدة في نقل الخبرات الرقابية للجهات التي تحتاج مثل هذا النوع من الخبرات. 

اد في ترتيب برامج تدريبية متخصصة وبرامج وكشف عن أن األمانة العامة ستعمل في ضوء توجيهات مجلس االتح

بهدف تحقيق أهداف التعاون والتنسيق في مجال  On The Job Trainingتدريبية ثنائية وبرامج تدريبية عملية 

 الرقابة والتشريعات التي تحكم عمل أسواق رأس المال العربية وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة. 

% 31من التحسن الذي شهدته أسعار األسهم العالمية خالل العام الماضي والتي تجاوزت و قال انه على الرغم 

 2132تريليون دوالر، إال أن عام  11% حيث وصلت الى نحو 31وارتفاع القيمة السوقية لتلك األسهم بما يزيد على 

ت المالية شهدت تراجعا ملحوظا كان عاما صعبا ووصف بأنه عام التحدي. وذكر طريف ان قيم التعامالت لجميع األدوا

% للمشتقات التي تأثرت باستمرار انخفاض أسعار الفوائد 21تريليون دوالر و 94% لألسهم، او ما يعادل 22يتجاوز 

العالمية وتراجع السيولة، وعلى المستوى العربي، وبالرغم من التحسن الذي شهدته القيمة السوقية لالسهم 

، اال ان القيمة 2132مليار دوالر عام  195مليار دوالر، وارتفاع احجام التداول الى  419التي وصلت حاليا الى نحو 

 السوقية لالسهم العربية ما زالت اقل من المستوى الذي كانت قد وصلته قبل اندالع االزمة العالمية. 

فت باالقتصادات العالمية وافاد بأن الظروف التي عاشها العالم خالل السنوات الماضية واالزمات المتتالية التي عص

اظهرت اهمية تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والتعاون فيما بينها االمر الذي استدعى المنظمة العالمية لهيئات االوراق 

بهدف « MMOU»الى المطالبة من جميع الهيئات الرقابية االعضاء التوقيع على مذكرة تعاون مشترك  IOSCOالمالية 

سيق الدولي في قضايا الرقابة على اسواق رأس المال ومواجهة قضايا التالعب واالحتيال وغسيل زيادة التعاون والتن

األموال وتمويل االرهاب، ان االوضاع العالمية تتطلب بذل جهود مكثفة لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة العربية 

ات المنظمة ألسواق المال العربية وزيادة للوصول الى اقصى قدر ممكن من االنسجام والتوافق بالقوانين والتشريع

التنسيق بشأن تنظيم األسواق المالية والرقابة عليها ووضع قواعد تنظيمية لها وصوال الى مستويات فعالة للرقابة 

 على التداول في البورصات العربية. 

نها عديدة تتضمن فيما يتعلق وبخصوص مجاالت التعاون والتنسيق الممكنة بين هيئات األوراق المالية العربية قال ا

بأسواق االوراق المالية قضايا االدراج واالدراج المشترك والرقابة على التعامالت لالسواق المالية وانظمة التداول 

والتسوية والتقاص، كما تتضمن مجاالت التعاون ما يتعلق بقضايا االفصاح واالفصاح االلكتروني وانظمة الرقابة على 

وحل النزاعات والمالءة المالية لشركات  Collective Investment Schemesاالستثمار المشترك التداول وادوات 

والترخيص والتفتيش وغيرها من الجوانب المهمة المرتبطة بعمل  Margin Tradingالوساطة والتمويل على الهامش 

ق المالية العربية واسعة وكبيرة ويمكن هيئات الرقابة، ان آفاق التعاون والتنسيق ما بين اعضاء اتحاد هيئات االورا

تعزيزها بآليات عملية تسهل اتخاذ خطوات محددة باتجاه الوصول الى اقصى قدر ممكن من التنسيق والتعاون بما 

ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية، ومما ال شك فيه ان الوصول الى مرحلة من التوافق واالنسجام في 

ق رأس المال العربية سيصب في مصلحة تلك االسواق والبلدان العربية وتسهيل التشريعات التي تحكم اسوا

عملية انتقال االموال ما بين االسواق المالية العربية، خاصة في ظل إلغاء القيود على حركة رؤوس االموال ما بين 

 تلك األسواق. 

 

 



 

 افتتاح الدورة السابعة الجتماع اتحاد هيئات األوراق المالية

 الفالح: ضرورة تسهيل التداول المشترك بين البورصات العربية
 

 

 الفالح خالل االجتماع
 

دعا رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفالح الى تسهيل التداول بين أسواق المال العربية والتركيز على الرقابة والتشريعات 

 وتطوير نظم نشر المعلومات بينها.

 

في كلمة له أمام الدورة السابعة الجتماع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية التي استضافتها الكويت امس ان المنطقة العربية وقال الفالح 

تشهد تطورات تحمل العديد من التحديات أمام أسواق المال العربية تفرض التنسيق الجماعي وتوحيد النظم واالجراءات وبذل الجهود 

 يات تلك التحديات.لمعرفة وادراك تداع

 

وأوضح الفالح ان هذا االجتماع يعقد في ظل استمرار التداعيات التي خلفتها االزمة المالية العالمية والتي اثرت على اقتصادات العالم 

قة، اضافة ومؤسساته المالية، وفي ظل عدد من التطورات التي شهدتها المنطقة العربية، السيما الحراك الشعبي في عدد من الدول الشقي

 الى التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تواجهها جميع الدول العربية.

 

وزاد ان هذه التطورات وتلك التحديات، اضافة الى االوضاع الحالية في اسواق المال العالمية، تفرض على الهيئات االعضاء في االتحاد 

، والسعي الى توحيد النظم واالجراءات، وتطوير نظم نشر المعلومات ونظم تبادلها بين تعزيز العمل المشترك، وتنسيق التعاون الجماعي

اعضاء االتحاد، وبذل جهود حثيثة لمعرفة وادراك تداعيات تلك التحديات، واالستفادة من الرؤى واالفكار والتصورات التي يملكها كل 

 المال العربية.منا للعمل على كيفية الحد من تأثيراتها السلبية على اسواق 



 

 آليات دقيقة

 

وشدد الفالح على ان تلك التطورات والتحديات تستدعي من هيئاتنا جميعاً بحث السبل الكفيلة بايجاد آليات دقيقة وواضحة تساعد على 

ز المرونة في التعامل تسهيل عملية التداول المشترك في االسواق المالية العربية، وتسهم في انتقال المستثمرين بين االسواق، وفي تعزي

هة مع االسواق المالية المختلفة، مع التركيز على الدور الكبير للرقابة والتشريعات االخالقية والقانونية بهدف تحقيق اكبر قدر من النزا

 واالنضباط في تلك االسواق وتمتعها بالمصداقية والمسؤولية في عملياتها.

 

للتشاور وتبادل وجهات النظر بين جميع المشاركين واتخاذ المواقف التي ترقى الى مستوى  وأوضح الفالح ان هذا االجتماع يمثل فرصة

التحديات التي نواجهها، السيما ما يتضمنه جدول االعمال من موضوعات مهمة ذات ارتباط وثيق بالتطورات المستجدة على الصعيدين 

نها، واالتفاق على اسس مشتركة، ويسهم في تعزيز دعامات االستقرار العربي والدولي، وهو ما يمكن من اتخاذ المواقف المناسبة بشأ

 النقدي والمالي كعناصر ضرورية لالصالح االقتصادي الشامل.

 

 أزمات متالحقة

 

، وأشار ان االزمات المالية المتالحقة التي شهدها العالم على مدى عقود عدة، وما نتج عنها من اثار سلبية كبيرة على اقتصادات العالم

تفرض علينا تنسيق العمل المشترك لبلورة رؤية واضحة واستشرافية تستهدف وضع االطر الالزمة للتعامل مع االزمات المستقبلية 

 المحتملة، والتنبؤ بها قبل حدوثها، وادراك مخاطرها على االسواق المالية العربية، والسعي لوضع استراتيجية واضحة 

 

 االزمات، مع التأكيد على ان يكون ذلك العمل في بيئة تتسم باالستقاللية والنزاهة والشفافية والمسؤولية.المعالم والرؤى للتعامل مع تلك 

 

وذكر الفالح انه وفي ظل هذه االجواء فان هيئاتنا المالية مدعوة للعمل على وضع اآلليات المناسبة لتطوير قواعد الشفافية واالفصاح 

المتعلقة بحوكمة الشركات، اضافة الى تعزيز االطر الرقابية لالسواق المالية العربية، باعتبار ان واالطر المؤسسية، وبصورة خاصة تلك 

اطة اداء تلك االسواق يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية، كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين اللزام مؤسسات الوس

ورة لديها، وتحري الدقة في صحتها ومدلوالتها، فضال عن اهمية نوعية المعلومات وتوقيت نشرها المالية باالفصاح عن المعلومات المنش

 في عملية اتخاذ القرار للمستثمرين، وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار المستثمرين.

 

 شفافية األسواق

 

فافية اسواق المال العربية، واهمها غياب التشريعات وقال الفالح ان الدرسات العلمية تظهر ان هناك معوقات عدة تسهم في التقليل من ش

 المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به ادارة تلك االسواق،

 وغياب االستقالل المالي واالداري لالسواق المالية العربية.

 



اهم المعوقات ايضا غياب او ضعف االطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في االسواق العربية بالتقيد واشار الفالح الى ان من 

بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية، اضافة الى عدم وجود تشريعات في بعض الدول 

في مدققي الحسابات، وعدم توافر الحماية الالزمة لهم البداء آرائهم عن اوضاع الشركات بكل العربية في شأن الشروط الواجب توافرها 

 حيادية واستقاللية.

 

 فاعليات اإلدراج

 

واكد ان توفير الشفافية في االسواق المالية يستدعي امورا عدة اهمها التأكد من فاعلية متطلبات االدراج وشفافيتها، وقواعد التداول 

الوراق المدرجة وتوفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خالل مراكز اليداع االوراق المالية، ووضع ومعلومات ا

معايير مهنية لشركات الوساطة، واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية االموال واالوراق المالية المودعة لدى تلك الشركات، وتوفير سبل 

 يستوعب اكبر قدر من المعلومات واتاحتها للمتعاملين في االسواق المالية العربية. التداول االلكتروني الذي

 

 مليار دوالر. 859من جهته، قال امين عام هيئات االوراق المالية العربية جليل طريف ان القيمة السوقية للبورصات العربية بلغ 

 

 تحديات إقليمية

 

لمجلس اتحاد هيئات االوراق المالمية العربية ورئيس هيئة قطر السواق المال ان هيئة  ومن جانبه، قال ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي

في ظل ظروف وتحديات اقليمية ودولية ادت الى حالة من عدم  2102قطر لالسواق المالية مسؤولية رئاسة االتحاد في فبراير من عام 

بة لكثير من الدول االوروبية، حيث شكلت تلك التحديات والصعاب عبئاً االستقرار االقتصادي في بعض الدول العربية وكذلك الحال بالنس

حديا ثقيال على استقرار االسواق المالية العربية ومعدالت التداول واعمال التطوير فيها، وقد تزامن مع تلك التحديات االقليمية والدولية ت

المالية العربية في رسم وتصميم آليات العمل المشترك لمواجهة تلك  اخر تمثل في عدم امكانية المساهمة الفاعلة التحاد هيئات االوراق

 االزمات والضغوط.

 

واضاف الشيبي ان الجهود التي تبذل على مستوى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تلك التحديات والصعاب االقتصادية 

من خالل االتحاد اصبح ضرورة ملحة كما ان االستعداد الثار المتغيرات  والمالية، تؤكد بما ال يدع مجاال للشك على ان العمل المشترك

 السياسية واالقتصادية اصبح واجبا علينا باعتبارنا المسؤولين عن سالمة وامان واستقرار اسواقنا المالية العربية، على الرغم مما تحقق

 ة. حتى االن، اال ان التحديات التي تواجه االسواق المالية مازالت كبير

 

 أسواق شاركت في فعاليات الدورة 01

أسواق مال عربية هي الكويت، السعودية، االمارات، عمان، قطر، مصر، بيروت، االردن، فلسطين، المغرب، في  01حضر االجتماع 

وق المال الليبي حين تغيب اربعة اسواق هي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر وهيئة االوراق المالية العراقية، وس

 وهيئة االوراق السورية.

 كما تابع فعاليات الدوره السابقة الجتماع اتحاد هيئات االوراق المالية العربية صندوق النقد العربي. 

 



 


