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نبذة عن اتحاد هيئات 
األوراق المالية العربية
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تأســس اتحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة عــام 2007 وهــو مؤسســة ال تهــدف للربــح تتمتع بالشــخصية 

االعتباريــة المســتقلة، مقــّره دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويضــم فــي عضويتــه هيئــات األوراق الماليــة 

والجهــات الرقابيــة علــى األســواق. يهــدف االتحــاد إلــى االرتقــاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق 

األوراق الماليــة العربيــة بمــا يحقــق العدالة والكفاءة والشــفافية، ويهــدف أيضا إلى توحيــد الجهود للوصول 

إلــى مســتويات فعالــة للرقابــة على المعامــات في أســواق األوراق الماليــة العربية. كما يســعى االتحاد إلى 

تعزيــز التعاون والتنســيق المشــترك بيــن أعضائــه لتحقيق أقصى قدر من االنســجام والتوافق فيمــا يتعلق 

بالقوانيــن واألنظمــة ذات العاقــة، فضــًا عــن تذليــل الصعوبات التــي تعترض االســتثمار في أســواق األوراق 

الماليــة العربيــة، وتوســيع قاعدتــه وتنويــع أدواته وتعميــق ثقافــة االســتثمار ومفاهيم اإلفصاح والشــفافية 

والحوكمــة إضافة إلــى تطبيق أفضل المعايير والممارســات الدولية.
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تمهيد
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تنفيــذًا لخطــة عمله لعام 2015، قّرر مجلس اتحــاد هيئات األوراق المالية العربّية تشــكيل لجنة موقتة)1( إلعداد 
الخطــة االســتراتيجية لألعوام 2016-2020 وذلــك إيمانًا منه بأّن هذه الخطة ستســاعد فــي تحديد أولوّيات عمل 
االتحــاد خــال الســنوات الخمس المقبلة وســبل تحقيقها، والتأكد مــن أّن عمل االتحاد وأي خطة اســتراتيجية 

يتبّناها ســتصّب فــي مصلحة الدول األعضاء.

يهــدف االتحــاد، بموجب نظامه األساســي، إلى بلــوغ أعلى درجات التعاون المشــترك والتنســيق بين األعضاء 
للوصــول إلــى أرقــى معايير كفــاءة المعامات فــي أســواق األوراق المالية العربية وســامتها. وهــذا يتطّلب 
تبــادالً للمعلومات والمســاعدات الفنية والخبرات من أجل دعم تطوير هذه األســواق وإرســاء قواعــد تنظيمّية 
مجديــة، وتضافــرًا لجهــود األعضــاء بما يتيح لهــا التوّصل إلى مســتويات فعالــة للرقابة على هذه األســواق. 
كمــا يقتضي هذا األمر االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق األوراق المالية العربية بما يرســي 
العدالــة ويعــّزز الكفاءة والشــفافية. وتشــمل أهــداف االتحاد أيضًا الســعي من أجــل تذليــل الصعوبات التي 
تعتــرض االســتثمار فــي أســواق األوراق الماليــة العربيــة، وتوســيع قاعدتــه وتنويــع أدواتــه وتعميــق الثقافة 

االستثمارية.

ال بــّد ألّي خطــة اســتراتيجية يضعها االتحــاد أن تنبثق من أهدافه األساســية وتعكس في الوقــت عينه أهداف 
الــدول األعضــاء واهتماماتهــا. وللوقــوف على آراء الهيئــات األعضاء، قــّررت اللجنة فــي اجتماعها األّول إعداد 
اســتبيان بهــدف التعــّرف إلى أبــرز التحديــات المحلية والدوليــة التي تواجه أســواق رأس المــال العربية ودور 
االتحــاد في مواجهتها باإلضافة إلى رســم مســار االتحاد المســتقبلي من خال تحديد أهدافــه للفترة المقبلة 
وآليــات تنفيذهــا. كما تضّمن االســتبيان آراء أخرى ألعضاء االتحاد حــول مدى تحقيقه ألهدافــه المقررة وكذلك 
أســئلة عــن أنشــطة االتحاد وعضويتــه، وتقويمًا ألدائه. وقــد أجابت 13 هيئة مــن أصل 15 تمّثــل أعضاء االتحاد 
عــن االســتبيان مبديــة آراءها اّلتي شــّكلت عنصــرًا هامًا في تحديــد األولويات االســتراتيجية للفتــرة المقبلة. 

)النتائــج الكاملة لاســتبيان موجودة فــي الملحق المرفق(

لقــد تبّين من نتائج االســتبيان بأّن أغلــب الهيئات مّتفقة على التحديات التي ســتواجه هيئات األوراق المالية 
العربيــة خــال الســنوات الخمــس القادمــة والتــي يجب أن يكــون لاتحــاد دور فــي مواجهتهــا. وتتمثل تلك 
التحديــات فــي تلبيــة المتطّلبــات األساســية لرفع مســتوى أعمال الهيئــات الرقابيــة العربية بمــا يتوافق مع 
المبــادئ والمعاييــر وأفضــل الممارســات الدوليــة، وتعزيــز قدراتهــا الرقابيــة والتشــريعية، وتطويــر الكوادر 
الوظيفيــة والفنيــة وتحســين برامــج التوعيــة والتعليــم؛ باإلضافــة إلــى تدريــب الموظفيــن علــى المهارات 
الجديــدة للرقابــة وتحديــث التشــريعات ذات العاقــة بســوق رأس المــال وتطبيق مبــادئ الحوكمــة ومراقبة 
مــدى االلتزام بها. كما تشــمل التحديات تشــجيع التعاون والتكامل مع الهيئــات الرقابية األخرى ودعم جهود 
.IOSCO هيئــات األوراق الماليــة العربية الرامية إلى االنضمام إلــى المنظمة الدوليــة لهيئات األوراق المالية
وعلــى العمــوم، فقــد قّدم أعضاء االتحاد مجموعــة من المقترحات الجوهرية حــول األهداف التي يجــب أن يأخذها االتحاد بعين 

االعتبار ويوليها األولوية في التنفيذ، والتي يمكن أن نوجزها كما يلي:

)1(تتألــف اللجنــة الموقتــة إلعــداد الخطــة االســتراتيجية لألعــوام 2016-2020 مــن الســيد/محمد أحمد النوخــذا كممثــل لهيئة األوراق 

الماليــة والســلع اإلماراتيــة، والســيد/خالد بن عبد العزيز الحمود من هيئة الســوق المالية الســعودية والســيد/عبداهلل بن ســالم 
الربيعي من الهيئة العامة لســوق المال العمانية والدكتور/ســعاده الشــامي من هيئة األســواق المالية اللبنانية والسيد/ســعيد 
عرفــه مــن الهيئة العامة للرقابــة المالية المصرية. عقدت اللجنة اجتماعها األول في 10 أيلول/ســبتمبر 2015 حيث اســتعرض األمين 
العــام التحــاد هيئات األوراق المالية العربية، الســيد جليل طريف األهداف من تشــكيل اللجنة ومســؤولياتها واإلطــار العام للخطة 

االســتراتيجية وأهميتها. وقد أجمع أعضاء اللجنة على اختيار الدكتور ســعاده الشــامي لرئاســة اللجنة.
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 أ. توعية وتعليم المستثمرين.

 ب. بناء القدرات الذاتية واالرتقاء بالمستوى المهني للهيئات الرقابية.

 ج. التعاون والتواصل بين األعضاء وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات ووضع قواعد تنظيمية لها.

 د. تقديــم المســاعدات الفنيــة الممكنــة في مجال تنظيم أســواق األوراق الماليــة والرقابة عليها وإنشــاء قاعدة 
بيانات موّحدة.

 ه. االنسجام والتقارب بين التشريعات واالرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي ألسواق المال العربية. 

 و. ترسيخ مكانة االتحاد في المنظمات الدولية.

.IOSCO ز. تطبيق المعايير الدولية ذات العالقة بما في ذلك معايير منظمة 

محاور الخطة االستراتيجية

راعــت اللجنــة الموقتة إلعداد الخطة االســتراتيجية لألعوام 2016-2020، في إطار عملها على تحديد المحاور األساســية 
للخطة االستراتيجية، دراسة أهم التحديات التي تواجه األسواق المالية العربية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، 
كما ارتكزت، بالموازاة، على آراء األعضاء الواردة في االستبيان والمبّينة أعاه. وبعد معاينة نتائج االستبيان وتحليلها، 

تم حصر القضايا االستراتيجية الرئيسة بأربعة محاور أساسية: 

1. تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات أعضاء االتحاد

2. تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي 

3. االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

Capacity Building 4. بناء القدرات الذاتية

Investor Education and Awareness 5. توعية وتعليم المستثمر

قبــل البدء باســتعراض المحاور األساســية، نعرض في ما يلي األســس اّلتي اعتمدتها الّلجنــة في تحضيرها لهذه 
االستراتيجية وهي:

ت الجهود على محاور كثيرة يصعب  أواًل: التركيز على عدد محّدد من المحاور األساسية وذات األولوية بدل أن ُتَشتَّ
تحقيقها.

ثانيًا: تحديد أهداف واضحة لكل محور تكون قابلة للتحقيق ولكن طموحة بما يكفي لتشّكل تحّديًا لاّتحاد.

ثالثًا: ربط كّل هدف بعدد من اإلجراءات والمبادرات ضمن خّطة عمل واضحة لتحقيقه في إطار زمني محّدد يمكن 
على أساسه تقويم نتائج االستراتيجية.

رابعًا: إبراز التحديات اّلتي قد تعترض تنفيذ أهداف كّل محور لمراعاتها عند التطبيق ووضع مقترحات لتخّطيها.
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المحور األول
تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء االتحاد
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إن الهــدف األساســي الذي من أجله ُوجد االتحاد هو تعزيز التنســيق والتعاون بين األعضــاء لتحقيق أقصى قدر من 
االنســجام والتوافق إن كان بالنســبة للقوانين واألنظمة التي تعتمدها الدول األعضاء أو بالنســبة لمعايير كفاءة 
وســامة المعامات في أســواق األوراق المالية العربية والعمل على تنميتها وذلك من خال اتباع المعايير الدولية 
المثلــى وتطبيقهــا. من البديهي إذًا أن يشــّكل تعزيز التعــاون والتواصل بين الهيئات األعضاء فــي االتحاد محورًا 
أساســيًا من الخطة االســتراتيجية لألعوام الخمســة المقبلة وأن يســاهم في حماية المســتثمر من خال تقليص 
المخاطر النظامية والحفاظ على اســتقرار أســواق رأس المال وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في ســبيل اتخاذ 

اإلجراءات الازمة ضد أي عمليات غش أو احتيال في أسواق رأس المال. 

األهداف االستراتيجية للمحور األول: تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء في االتحاد

الهدف 1.1: إبرام مذّكرة تفاهم متعّددة األطراف بين الهيئات األعضاء في االتحاد

إّن مذكــرة التفاهــم هــذه تمّكن االتحاد مــن لعب دور حيوي فــي زيادة التعاون والتنســيق بين أعضــاء االتحاد في 
مختلف المجاالت بما في ذلك تحقيق أكبر قدر من االنسجام في مواقفها تجاه القضايا المرتبطة بأسواق رأس المال 
وتعزيــز التعــاون بين الهيئــات الدولية وخاصة منظمة الـــ IOSCO؛ كما توّفر هذه المذّكــرة آلّية يمكن من خالها 
لألعضاء تداول جميع المعلومات ذات الصلة وخاصة تلك المتعلقة بالتحقيقات حول مســائل االحتيال والغش في 
بلــد مــا قــد يكون له تأثير أو ارتباط بعمليات غش فــي بلٍد آخر، مع ضرورة مراعاة القوانيــن واألنظمة المرعية اإلجراء 

لدى الدول األعضاء.

تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء االتحاد

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحّدة  إبرام مذكّرة تفاهم متعدّدة األطراف بين األعضاء

التعاون والتواصل بين األعضاء 

التعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابإقامة برامج تدريبية وندوات وملتقيات متخصصة 
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الهدف 1.2: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موّحدة للدراسات واألبحاث التي تقوم بها الهيئات األعضاء

تهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود ورفع مستوى التعاون والمشاركة بين الهيئات األعضاء. وحيث أن الدراسات 
واألبحاث هي أحد أهم عناصر التطوير، فإن تنظيمها وإتاحتها يساهمان في توفير الوقت والجهد وبالتالي يجعان 
من عملية اتخاذ القرارات أكثر تطورًا وفعالية. وترتكز هذه المبادرة على حصر الدراســات واألبحاث واإلحصائيات التي 
قامت بها الهيئات األعضاء وتصنيفها وجمعها في قاعدة بيانات إلكترونية موّحدة تكون متاحة لمنتسبي الهيئات 

األعضاء  بيسر وسهولة.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
ثم  عليها  االتحاد  مجلس  وإطالع  التفاهم  مذكرة  نّص  إعداد 
بعين  ومالحظاتها  آرائها  ألخذ  األعضاء  الدول  على  توزيعها 

االعتبار
••

•توقيع مذكرة التفاهم2

•••وضع المذكرة قيد التنفيذ3

••تقييم آثار المذكرة والحاجة إلى أي تعديل4

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

••جمع وتصنيف الدراسات واألبحاث واإلحصائيات لدى األعضاء1

اإللكتروني 2 بالموقع  وربطها  اإللكترونية  البيانات  قاعدة  بناء 
••لألمانة العامة لالتحاد

••تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر3
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الهدف 1.3: إقامة برامج تدريبية وندوات وملتقيات متخصصة بالتنسيق مع الهيئات األعضاء

إن الغرض األساســي من هذه المبادرة هو زيادة التواصل والتنســيق بين الهيئات األعضاء من خال إقامة ملتقيات 
تهتم  بالجوانب اإلشــرافية لســوق رأس المال بإشــراف األمانة العامة لاتحاد وتحت رعاية الهيئات األعضاء، ويجب أن 
تشــمل هذه الملتقيات ورشــات عمل محّددة تتناول مواضيع ذات أهمية وأولوية. ومن المستحســن أن تشمل هذه 
المواضيع محاور هذه االستراتيجية وذلك في سبيل تحسين األهداف والعمل على معالجة أي مشاكل قد تطرأ خال 
عمليــة التنفيــذ، باإلضافة إلى إقامة برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تتعلق باألوراق المالية والتطورات 
فــي األســواق المالية مع اســتضافة متحدثين من الهيئات األعضاء والمهتمين بقطاع المــال واألعمال والخبراء مّما 

يسهم في إثراء المعرفة لدى منتسبي األعضاء من واقع الخبرة العملية المشتركة. 

بالطبع هناك تداخل بين هذا الهدف واألهداف األخرى المتعلقة ببناء القدرات وتوعية المستثمر، إال أن التركيز هنا يرتبط بنقل 
المعرفة بين الهيئات األعضاء باالتحاد وتعزيز التواصل بينها.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
التدريبية  والبرامج  للملتقيات  المستضيفة  الهيئات  تحديد 
وورش العمل والندوات المتخصصة ومواضيعها واالتفاق على 

الجدول الزمني
••••

الموقع 2 على  والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  برامج  نشر 
••••اإللكتروني لألمانة العامة لالتحاد ومواقع الهيئات األعضاء

3
والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  وبرامج  محتويات  تطوير 
محاور  بقية  على  باإلشراف  المكّلفة  الّلجان  مع  بالتعاون 

االستراتيجية
••••

••••• تنظيم وعقد البرامج4

••تقييم فعالية البرامج5

الهدف 1.4: تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يشــهد العالــم تطورًا ملحوظًا على مســتوى األنظمة والتدابير المتعلقة بمكافحة غســل األمــوال ومحاربة تمويل 
اإلرهــاب، حيــث يمكن لــكل بلد تطبيق المعايير الدوليــة الخاصة بهذا المجال، إال أّن مخاطر غســل األموال أو تمويل 
اإلرهاب بصورة عامة تختلف تبعًا لبيئة البلد، واإلطار التشــريعي والرقابي المطبق. ومما يذكر بأن موضوع التعاون 
بين هيئات الرقابة العربية بهذا الشأن يأخذ أهمية خاصة، وذلك في ظل األوضاع الراهنة على المستويين اإلقليمي 

و الدولي.
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خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
تبادل  مجال  في  االتحاد  أعضاء  بين  للتعاون  إطار  وضع 
المعلومات المالية ذات العالقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
)يمكن أن يكون هذا اإلطار جزءًا من مذكرة التفاهم الموحدة 

بين أعضاء االتحاد(
••

2
في  العاملة  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  أبرز  مع  التعاون 
هذا المجال على غرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ومجموعة إغمونت لوحدات االستخبارات المالية وغيرها
••••

3
الطرق  حول  والدورات  التوعوية  الندوات  من  عدد  تنظيم 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  الدولية  والمعايير 

اإلرهاب 
•••••

تحديات المحور األول

سبل تخطي التحدياتالتحديات

تكاليف تنظيم الملتقى وندوات التدريب1
- الشراكة مع أعضاء االتحاد لتحمل تكاليف األنشطة

- البحث عن رعاة لتمويل الفعاليات

- فرض رسوم مشاركة رمزية

إلقامة 2 الهيئات  منتسبي  من  متحدثين  توّفر  عدم 
الندوات في الوقت المخّصص لها

- التنسيق المبكر مع إدارات الهيئات األعضاء بشأن 
توفير المتحدثين المطلوبين

اإلمكانات 3 الكافية وضعف  الدراسات واألبحاث  توّفر  عدم 
إلجرائها

- إعطاء دور أهم لوحدات ودوائر البحوث والدراسات 
المنظمات  مع  تعاونها  وتعزيز  االتحاد  أعضاء  لدى 

الدولية المتخصصة والجامعات والمعاهد العلمية

االختالف في التشريعات المحلية على غرار تلك المتعلقة 4
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

أفضل  استخدام  إلى  الوصول  بهدف  التعاون   -
المعايير والممارسات الدولية
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المحور الثاني
تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي
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يمثــل التعــاون مــع المنظمات واالتحــادات العربية والدوليــة ذات العاقة بأســواق رأس المال والعمــل على تحقيق 
أكبــر قدر من االنســجام في مواقف ووجهــات نظر األعضاء بهذه المحافل أحد أهداف االتحــاد التي أكد األعضاء على 
أهميــة التطــرق إليهــا في الخطة االســتراتيجية لاتحــاد I 2016 2020. وكذلك سيســعى االتحاد إلى توســيع وتطوير 
وتمتيــن عاقــات االتحاد مع المنظمات االقليمية والدولية بهدف االســتفادة من تجاربهــا وخبراتها الدولية ومواكبة 
آخر التطورات باألســواق المالية. والجدير بالذكر أّن أهداف هذا المحور تتداخل مع أهداف المحاور األخرى ال ســّيما تلك 

المتعلقة بالحوكمة وتعليم المستثمر.

األهداف االستراتيجية للمحور الثاني: تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

»IOSCO« الهدف 2.1: دعم مواقف أعضاء االتحاد في منظمة األيوسكو

تعــد المنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة IOSCO المنظمة األهم عالميــا في مجال تنظيم عمل األســواق 
المالية، ويمكن لهذا الهدف أن يســاهم في اســتفادة أعضاء االتحاد من التجارب الدولية في تطوير األسواق المالية 
وتطويــر معايير الرقابة عليها، إلى جانب االســتفادة من األطر العامة لمذكــرة التفاهم المتعددة األطراف من تبادل 

للمعلومات والتعاون بغاية إنفاذ التشريعات المتعلقة بتنظيم األوراق المالية.

تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

األيوسكومنظمة دعم مواقف أعضاء االتحاد في  بالحوكمةتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية 

االتحاد على الصعيد الدوليوأنشطة  تعزيز دور 

التعاون مع المنظمات العاملة في مجال التوعية والشمول الماليالتعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل االسامي
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خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
مواصلة الجهود العتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالمنظمة، 
الترجمة  جودة  مراجعة  بمهام  لالتحاد  العامة  األمانة  وقيام 

بالتعاون مع أعضاء االتحاد
•••••

على 2 لأليوسكو  المنظمين  غير  االتحاد  أعضاء  مساعدة 
•••••االنضمام إليها

3
على  الموقعين  غير  االتحاد  أعضاء  مع  والتنسيق  التواصل 
باأليوسكو  الخاصة  األطراف  المتعددة  التفاهم  مذكرة 

لتمكينهم من اتمام ذلك
•••••

الهدف 2.2: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحوكمة

تمكــن  التــي  الحوكمــة  مبــادئ  بتطبيــق  المــال  رأس  أســواق  فــي  العاملــة  الشــركات  التــزام  أهميــة  تتزايــد 
الشــركات مــن جــذب التمويــل الــازم مــن المســتثمرين مــن خــال إيجــاد نظــم حوكمــة جيــدة وفقــا للمعاييــر 
مــن  الدوليــة  التمويــل  ومؤسســة   »OECD« والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وتعتبــر  الدوليــة. 
مجــال  فــي  المؤسســات  هــذه  مــع  التعــاون  فــإن  لذلــك  دوليــا،.  المجــال  هــذا  فــي  العاملــة  المنظمــات  أبــرز 
الحوكمــة ســيكون لــه فائــدة كبــرى بالنســبة ألعضــاء االتحــاد وأســواق رأس المــال التابعــة لهــم بصفــة عامــة.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  حول  االتحاد  أعضاء  مع  التنسيق 
 )OECD(للـ يمكن   وكيف  بالحوكمة  يتعلق  فيما  وخاصة 

المساعدة في هذا المجال
••

2
التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الـ "OOO" والـ"OOOO" من 
األعضاء  الدول  في  الحوكمة  حول  تدريبية  ورشات  عقد  خالل 

باالتحاد
•••

الهدف 2.3: التعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل اإلسالمي

حققت صناعة التمويل اإلسامي نموا سريعا على المستوى الدولي والعربي، حيث أصبح من األنشطة المؤثرة خاصة 
في أسواق رأس المال في آسيا والشرق األوسط، كما يستمر االرتفاع الملحوظ في عدد اإلصدارات العالمية من »الصكوك« 
على مستوى الُمْصِدرين والمستثمرين. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خاصة في الدول العربية، ولذلك، أولى اتحاد
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خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
التنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي وخاصة اللجنة الدائمة 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون 
برامج  وتنظيم  عمل  ورشات  عقد  خالل  من  )الكومسيك( 

تدريبية خاصة بالتمويل االسالمي لدى أعضاء االتحاد.
•••••

لتطبيق 2 اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  مع  التعاون 
••••المعايير والمبادئ المتعلقة بالتمويل اإلسالمي

الهدف 2.4: التعاون مع المنظمات العاملة في مجال التوعية والشمول المالي

يحظى الشــمول المالي بأهمية متزايدة في الســنوات األخيرة، كما يســاهم في تحســين فرص الوصول للتمويل 
والخدمات المالية بهدف تحســين النمو واالســتقرار االقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية. ويسعى 
االتحاد من خال هذا الهدف إلى تعزيز الشمول المالي في الدول العربية على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات 
لتحقيق النمو االقتصادي األكثر شــمولية الذي يســاعد على مواجهة تحديات البطالة، ويعزز من العدالة االجتماعية.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

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

تنظيم برامج تدريبية في الدول األعضاء باالتحاد باالشتراك مع 2
•••••المؤسسات العربية واالقليمية والدولية

3
الوطنية  باالستراتيجيات  خاصة  بيانات  قاعدة  توفير 
أبرز  إلى  باإلضافة  المالي  بالشمول  المتعلقة  االتحاد  ألعضاء 

االستراتيجيات والدراسات الدولية في هذا المجال
•••••

هيئات األوراق المالية العربية أهمية خاصة لهذا الموضوع وسيتم التركيز في الخطة االستراتيجية على التعاون مع 
أبرز الجهات االقليمية والدولية العاملة في هذا المجال على غرار اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 
التعاون اإلســامي ومجلس الخدمات المالية اإلســامية لتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بالتمويل االســامي.



19

تحديات المحور الثاني

سبل تخطي التحدياتالتحديات

1
وتصنيف  تجميع  في  المستغرق  والوقت  المهام  حجم 
المتعلقة  الوطنية  باالستراتيجيات  الخاصة  البيانات 

بالشمول المالي

الدول  مع  والتنسيق  التعاون  جهود  تكثيف   -
األعضاء بهذا الشأن وتشكيل فرق عمل للمساعدة 

على القيام بهذا العمل

2
الالزمة  الشروط  لتوفير  األعضاء  والتزام  جاهزية  مدى 
مذكرة  على  التوقيع  أو  األيوسكو  لمنظمة  لالنضمام 

التفاهم المتعددة األطراف

الدول  مع  والتنسيق  التعاون  جهود  تكثيف   -
األعضاء بهذا الشأن وتشكيل فرق عمل للمساعدة 

على القيام بهذا العمل

3
الوقت المستغرق لتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة 
بالتمويل اإلسالمي وعدم اليقين بالنسبة لإلطار الزمني 
بين  للتعاون  الالزم  الوقت  تقدير  صعوبة  عن  الناتج 

الهيئات األعضاء والمؤّسسات الدولية خاصة

محددة  معايير  حسب  االتحاد  أعضاء  تصنيف   -
لمعرفة الحاجيات الخاصة بكل منهم

والمؤسسات  األعضاء  بعض  تجارب  من  االستفادة   -
الدولية في هذا المجال

وأعضاء  الدولية  المؤسسات  مع  التواصل  تكثيف   -
االتحاد للوصول إلى إطار زمني متناسب مع الواقع
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المحور الثالث
االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء 

وأنظمتها
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ُيعَتَبــر االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق رأس المال العربيــة من أبرز أهداف اتحــاد هيئات األوراق 
المالية العربية؛ وفي هذا الســياق، يهدف االتحاد، ومن خال التعاون والتنســيق المشــترك بين أعضائه إلى تحقيق 

أكبر قدر من االنسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات العاقة. 

ضمن هذا اإلطار، سيعمل االتحاد على بعض األهداف االستراتيجية ومنها وضع عدد من القواعد المتعلقة باإلصدارات 
األولية واإلدراج ودليل استرشــادي لحوكمة الشــركات وقواعد عامة لإلفصاح باإلضافة إلى وضع دليل مكافحة غسل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وضوابط التعامل الداخلــي وخاصة فيما يتعلــق بتعامات األطــراف ذوي العاقة وتداوالت 

األشخاص المطلعين. 

األهداف االستراتيجية للمحور الثالث: االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

االنسجام والتقارب 
بين التشريعات 

وضع قواعد ومبادئ 

لإلصدار  استرشادية

واإلدراج

وضع دليل استرشادي 

 الشركات حوكمةلقواعد 

إصدار قواعد 

عامة لإلفصاح 

وضع دليل حول 

 التعامل الداخلي

 استرشاديةوضع قواعد 

لالرتقاء بالمستوى 

المهني للشركات 

االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

الهدف 3.1: وضع قواعد ومبادئ استرشادية لإلصدار واإلدراج

يمكــن تحقيــق هــذا الهدف مــن خال العمــل على وضع قواعــد ومبادئ عامــة استرشــادية لتحقيق أكبــر قدر من 
االنســجام والتوافــق بيــن أنظمتهــا، حيــث يمكــن لهيئــات الرقابــة، أعضــاء االتحــاد، إعــداد التشــريعات واألنظمة 
الخاصــة بهــا أو تعديلهــا انطاقــًا مــن هــذه القواعــد وتماشــيًا مع البيئــة والبنيــة التشــريعية لكل دولــة عضو.



22

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

ذات 1 واألنظمة  التشريعات  كافة  تتضمن  بيانات  قاعدة  إعداد 
••العالقة  لجميع أعضاء االتحاد وإتاحتها

واإلدراج 2 األولية  باإلصدارات  تتعلق  عامة  ومبادئ  قواعد  وضع 
••ألعضاء االتحاد

األجنبية 3 المؤسسات  وتداول  بإدراج  تتعلق  عامة  قواعد   وضع 
•لدى أسواق رأس المال العربية

للقواعد 4 االتحاد  أعضاء  تطبيق  مدى  العامة  األمانة  متابعة 
••والمبادئ ورفع تقرير إلى مجلس االتحاد بهذا الشأن

الهدف 3.2: وضع دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات ومبادئها

تأتــي أهميــة تطبيــق قواعــد ومبــادئ حوكمــة الشــركات لحمايــة حقــوق المســاهمين وتحقيــق أفضــل معدالت 
اســتدامة لهــا وتقليــل مخاطــر األزمــات عليها وتجنــب تعــارض المصالح بمــا يضمن حمايــة حقوق المســاهمين 
وخاصة الصغار منهم، كما ترتبط حوكمة الشــركات بشــكل وثيق بمســتوى الشفافية في أســواق رأس المال ِلما 
لــه من انعكاســات إيجابية على قرارات المســتثمرين المحلييــن والدولّيين؛ فتطبيق مبــادئ وقواعد الحوكمة بما 
ينســجم مــع المبــادئ والمعايير الدولية يســهم في زيادة الثقة بأســواق رأس المــال ويعّزز شــفافيتها ومكانتها.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

•تجميع المبادرات الوطنية ألعضاء االتحاد وإتاحتها لألعضاء1

مع 2 يتناسب  بما  للحوكمة  استرشاديه  عامة  قواعد  وضع 
•المعايير الدولية

مالحظات 3 وتلّقي  الواقع  أرض  على  تطبيقها  نتائج  متابعة 
•••األعضاء واستفساراتهم

حول 4 األعضاء  بالهيئات  للعاملين  عملّية  تدريبّية  دورات  عقد 
•••دليل حوكمة الشركات: أساليب التطبيق وقياس مدى االلتزام
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الهدف 3.3: إصدار قواعد عامة لإلفصاح

يمثل اإلفصاح أحد أبرز أساســيات الشــفافية في أســواق رأس المال، حيث يســاهم في تعزيز ثقة المســتثمرين 
المحلّيين والدولّيين، ويمّكنهم من اتخاذ القرار االستثماري السليم ويقلل من مخاطر التاعب والممارسات غير 
العادلة باألسواق. ومن شأن هذا أن يرتقي بمستوي كفاءة األسواق المالية ويزيد من جاذبيتها وجاذبية الشركات 
المدرجة فيها؛ كما يسّهل عملّية الرقابة ويزيد من فعاليتها ِبما يضمن حماية المستثمرين وتوفير سوق تتمتع 
بالعدالة والشفافية. لذلك يجب تعزيز ثقافة اإلفصاح وتنمية الوعي لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية واألشخاص 
العاملين في هذا المضمار والتشــديد على أهمية االلتزام بأحكام اإلفصاح ومســؤولياتهم تجاه هذا الموضوع.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

•إعداد مسح لقواعد اإلفصاح لدى األعضاء 1

وضع قواعد ومتطّلبات عامة تتوفر في أنظمة اإلفصاح اعتمادًا 2
•على أفضل المعايير والممارسات الدولية

قواعد 3 حول  األعضاء  بالهيئات  للعاملين  تدريبية  دورات  عقد 
••اإلفصاح

••متابعة تطبيق قواعد اإلفصاح وتلقي مالحظات األعضاء4

)Insider Trading( الهدف 3.4: وضع دليل حول التداول بناء على المعلومات الداخلية

تعــّزز  التــي  الهامــة  الجوانــب  مــن  ومعالجتــه  داخليــة  معلومــات  علــى  بنــاء  التــداول  مراقبــة  تعتبــر 
الداخليــة                                                                                                                                      التعامــات  علــى  الرقابــة  تعتبــر  كمــا  المــال.  رأس  أســواق  فــي  والعدالــة  الشــفافية  مســتوى 
”Insider Trading“ من أهم مسؤوليات مجالس اإلدارة في الشركات والهيئات الرقابية، وذلك لمنع استغال 
هكــذا معلومــات داخليــة لــدى التــداول بــاألوراق المالية وحمايــة حقــوق المســتثمرين وخاصة الصغــار منهم.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

التعامل 1 حول  المطبقة  للتشريعات  بيانات  قاعدة  توفير 
•الداخلي لدى األعضاء 

إصدار قواعد / نماذج عامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي وفقا 2
••ألفضل الممارسات الدولية
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خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

•••تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول التعامل الداخلي3

متابعة تطبيق القواعد العامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي 4
••على أرض الواقع وتلَقي مالحظات واستفسارات األعضاء

الهدف 3.5: وضع قواعد استرشادية لالرتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة باألسواق 
المالية العربية

ُيَعــّد العمــل علــى االرتقــاء بالمســتوى المهنــي للشــركات والجهــات العاملــة باألســواق الماليــة العربيــة مــن 
التحديــات الهامــة التــي تواجــه الهيئــات األعضــاء لتطويــر األســواق والجهــات ذات العاقــة والعاملــة بهــا، ومــن 
األمــور الواجــب إيــاء عنايــة خاصــة بهــا نظــرا لمــا تمثلــه مــن أهميــة فــي رفــع كفــاءة االســواق وحمايــة حقــوق 
المتعامليــن بهــا؛ وقــد أكــدت نتيجــة االســتبيان أهميــة اعتبــار هــذا الهــدف فــي الخطــة االســتراتيجية الحالية .

ومن الجدير ذكره أّن هناك تفاوًتا فيما يتعلق بالمتطلبات الواجب توافرها في الشركات والجهات العاملة باألسواق 
فيما بين التشــريعات النافذة لدى األعضاء )ســواء الترخيص أو متطلبات المزاولة(، ويمكن لاتحاد العمل على هذا 
الهدف من خال التنسيق مع الهيئات األعضاء لنقل الخبرات فيما بينها من الهيئات ذات المستوى التنظيمي األعلى 
إلى الهيئات األخرى بما يساعد على فتح المجال للشركات والجهات المرخص لها بأحد االسواق للعمل باألسواق األخرى.

كما ُيَعّد وجود قواعد استرشادية للمعايير والمتطلبات الواجب توافرها في الشركات والجهات العاملة باألسواق 
من األمور الهامة التي يجب مراعاتها .

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

تجميع القواعد المنظمة للترخيص والمزاولة للجهات العاملة 1
••باألسواق المالية العربية وإتاحتها لألعضاء

2
الواجب  للمتطلبات  األدنى  للحد  استرشادية  قواعد  وضع 
توافرها في الشركات والجهات التي ستزاول العمل باألسواق 

المالية العربية
••

3
لبيان أفضل  العمل  الدورات وورش  تصميم وتنفيذ عدد من 
بالعمل  لها  المرخص  للجهات  توافرها  الواجب  المتطلبات 

باألسواق
••

••متابعة نتائج التنفيذ وتقييمها4



25

تحديات المحور الثالث

سبل تخطي التحدياتالتحديات

القوانين 1 حصر  في  المستغرق  والوقت  المهام  حجم 
الخاصة بالدول األعضاء وجمعها وتصنيفها

الدول  مع  والتنسيق  التعاون  جهود  تكثيف   -
األعضاء بهذا الشأن وتشكيل فرق عمل للمساعدة 

على القيام بهذا العمل

مدى جاهزية والتزام )اإلطار التشريعي، البنية التحتية...( 2
األعضاء لتطبيق المبادرات الموجودة في هذا المحور

الدول  مع  والتنسيق  التعاون  جهود  تكثيف   -
األعضاء بهذا الشأن وتشكيل فرق عمل للمساعدة 

على القيام بهذا العمل
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المحور الرابع
)Capacity Building( بناء القدرات الذاتية
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يرتبــط نجــاح أي مؤسســة بالدرجة األولى بكفاءة مواردها البشــرية واإلداريــة. وتعتبر تنمية المهــارات الوظيفية 
للعامليــن فــي الهيئات الرقابيــة العربية من أبرز أولويات االتحــاد، وذلك بالنظر إلى محدودية الموارد البشــرية 
الموجودة بشــكل عام مقارنة بالدول المتقدمة، والتحديات العالمية في أســواق رأس المال بشكل خاص، والتي 
تســتوجب تعزيــز كفاءة القدرات المحلية لتتماشــى مــع التطورات العالميــة. ولهذا يعتبر بنــاء القدرات الذاتية 
للهيئات الرقابية أعضاء االتحاد من أولويات الخطة االســتراتيجية للســنوات الخمس المقبلة مع التركيز بشكل 
خــاص علــى اإلنفاذ Enforcement وإدارة المخاطر Risk Management والحوكمة، لما لهذه المجاالت من 

أهمية في خلق بيئة عمل جاذبة لاســتثمار وحماية المســتثمرين. 

إن بناء القدرات الذاتية يرتكز على التطوير المستمر للمعرفة واإلدارة والمهارات والقدرات الفردية والمؤّسساتية 
األخــرى، مّما يرفع من كفاءة المؤسســة ويســاهم في دعــم فعاليتهــا وتحقيق أهدافها بشــكل أفضل وتعزيز 

الميزة التنافســية لهيئات األوراق المالية أعضاء االتحاد.

)Capacity Building( األهداف االستراتيجية للمحور الرابع: بناء القدرات الذاتية

)Capacity Building( بناء القدرات الذاتية

بناء القدرات الذاتية تطوير القدرات المؤسسية ألعضاء االتحادبناء القدرات للعاملين في هيئات الرقابة 

الهدف 4.1: بناء القدرات للعاملين في هيئات الرقابة مع التشديد على إدارة المخاطر واإلنفاذ والحوكمة

نظــرا للطابــع الملّح لبناء القدرات لدى الدول األعضاء في اتحاد هيئــات األوراق المالية العربية، فقد أولت اللجنة 
الموقتــة أهميــة قصــوى لهذا الموضوع وهــذا ما أكدته نتائج االســتبيان، وذلــك لتتمكن الهيئــات الرقابية من 
القيــام بدورهــا علــى الوجــه األمثــل وضبط الممارســات الخاطئــة التي تــؤدي إلى إلحــاق الضرر بالمســتثمرين 
وتعّرض األســواق المالية لصدمات ومشــاكل قد تنتج عنها خسائر كبيرة، وأيضا لتمكين العاملين في األسواق 
المالية العربية من مواجهة المخاطر التي قد تتعّرض لها أســواق المال بين فترة وأخرى على غرار األزمة المالّية 

العالمّيــة اّلتي وقعت عام 2008.

وتولــي الــدول األعضاء فــي اتحاد هيئــات األوراق المالية أهمية كبــرى للتدريب العملي لســّد الثغرات وتقليص 
التفــاوت بيــن هــذه الدول في مجــال األســواق المالية، لمــا لهذا اإلجراء مــن انعكاســات إيجابية على مســتوى 

الكفاءة والفعاليــة في إدارة الهيئات الرقابية.
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وفــي هــذا اإلطــار، وبما أّن االتحــاد يضّم عددًا مــن الهيئات الرقابيــة المتمّيــزة بمواردها البشــرية وأدائها الكفؤ 
وقيمتهــا التنافســية فــي بعض المجاالت، فإّنه ســيعمل جاهدًا لاســتفادة مــن الخبرات الموجــودة وتعميمها 
علــى بقيــة الهيئات من خال برامــج الزيارات المتبادلة وبرامــج اإلعارة بين الهيئات الرقابيــة مع الحرص على أن 
يلتــزم المشــاركون بالقوانيــن واإلجراءات أو الســرية المعمول بها في المؤّسســات المنتدبيــن لديها. باإلضافة 
إلى ذلك، ســيعمل االتحاد لاســتفادة من الخبرات الموجودة في المؤّسســات الدولية )وغير المتوفرة لدى الدول 

األعضاء( لتطويــر القدرات الذاتية والمهنية.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
على  والعمل  الفنية  للمساعدة  األعضاء  لحاجات  مسح  إجراء 
االستفادة من  التي يمكن  الدولية  أو  المحلية  الجهات  تحديد 

خبراتها لتلبية هذه الحاجات
••

2

ذلك  في  بما  المختلفة  التدريب  برامج  من  مجموعة  تصميم 
برامج تدريبية عبر االنترنت وورش العمل التي تغّطي المجاالت 
  Enforcement المهمة في أسواق رأس المال وأهمها اإلنفاذ
وإدارة المخاطر Risk Management والحوكمة وغيرها من 

البرامج المتخّصصة بالتعاون مع المؤّسسات الدولية المعنية

••

•••عقد البرامج المذكورة وتقييم فعاليتها3

••••وضع قواعد لإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد4

عقد 5 ذلك  في  بما   IOSCO الـ  منظمة  مع  العالقات  توطيد 
•••••أنشطة مختلفة تتعلق بالجوانب الرقابية بأسواق رأس المال

الهدف 4.2: تطوير القدرات المؤسسية ألعضاء االتحاد

إّن تطويــر العنصــر البشــري ال يكفي بحّد ذاته لزيادة فعالية المؤسســات الرقابية ما لــم يترافق مع تطوير عمل 
هــذه المؤّسســات وإدارتها. لهذا ســيعمل االتحاد مع الهيئــات األعضاء على تطوير عملها مــن خال خطة عمل 
تــؤّدي إلى وضع اآلليات المناســبة للمراجعة المنظمة لمســتويات الكفاءة والفعالية فــي إدارة الهيئات الرقابية 
ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة واالســتفادة مــن الخبــرات الموجودة فــي هذا المجــال على صعيــد الهيئات 
الرقابيــة العربيــة أو الهيئــات العالمية واّلتي يمكن لها المســاعدة في تحســين عمل الهيئــات األعضاء وذلك 

لمعرفة مكامن الضعف والقوة ووضع الخطط المناســبة. 
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وفــي هذا اإلطار، ســيعمل االتحاد على تعزيز التعاون مــع المنّظمات الدولية وأهّمها المنظمــة الدولية لهيئات 
األوراق الماليــة والـــ IOSCO بمــا فــي ذلك إقامــة برامج تدريبّية مشــتركة والمشــاركة فــي البرامــج التدريبية 

المتخصصة اّلتــي تقّدمها هذه المنظمات.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
المطبقة  بالتكنولوجيا  ُتعنى  التي  المختّصة  الجهات  تحديد 
في أسواق رأس المال والعمل معها مع احتمال االستفادة من 

حسومات مادية
••

الممارسات 2 أفضل  تبّني  على  تشّجع  الّتي  الخبرات  تبادل 
••••والمعايير الخاصة بأسواق رأس المال

مجال 3 في  الحكومية  بالجهات  خاص  استرشادي  دليل  إعداد 
•الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر 

تحديات المحور الرابع

سبل تخطي التحدياتالتحديات

القدرات 1 بناء  عن  المسؤولة  اللجنة  أعضاء  تفّرغ  عدم 
الذاتية وتفاوت الحاجات بين الدول األعضاء

وتسهيل  اللجنة  الجتماعات  المسبق  التخطيط   -
أعمال أعضائها من قبل الهيئات التي ينتسب إليها 

أعضاء اللجنة

محددة  معايير  حسب  االتحاد  أعضاء  تصنيف   -
لمعرفة الحاجيات الخاصة بكل عضو

2
والتقنية  البشرية  الموارد  لتطوير  المستغرق  الوقت 
وعدم اليقين بالنسبة لإلطار الزمني الناتج عن صعوبة 
األعضاء  الهيئات  بين  للتعاون  الالزم  الوقت  تقدير 

والمؤّسسات الدولية خاصة

محددة  معايير  حسب  االتحاد  أعضاء  تصنيف   -
لمعرفة الحاجيات الخاصة بكل عضو 

والمؤسسات  األعضاء  بعض  تجارب  من  االستفادة   -
الدولية في هذا المجال

وأعضاء  الدولية  المؤسسات  مع  التواصل  تكثيف   -
االتحاد للوصول إلى إطار زمني متناسب مع الواقع

هذه 3 كل  لتطبيق  الالزمة  المالّية  الموارد  توّفر  عدم 
المبادرات

- إعداد دراسة مالية شاملة بالتعاون مع األعضاء
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المحور الخامس
تعليم وتوعية المستثمر



31

أصبحت الحاجة لتوعية المســتثمر وتثقيفه ومحو األمية المالية من الضرورة نظرًا للتطور الحاصل في األســواق 
الماليــة واالبتــكار في المنتجات االســتثمارية التــي أصبحت أكثر تعقيــدًا وتنوعًا بحيث بات مــن الصعب فهمها 
حتــى مــن قبل األفــراد الملّمين باألمور المالية. لذلك فإن تثقيف المســتثمر في الــدول األعضاء هو من أولويات 
االتحــاد وأحــد محاور الخطة االســتراتيجية للمرحلــة المقبلة وذلك بهــدف تمكين المســتثمرين األفراد من فهم 
الخيــارات المتاحــة لهــم وتقييمهــا مما ســيخفف مــن احتمــال تعرضهــم لعمليات الغــش واالحتيــال التي قد 

المالية. األسواق  تواجههم في 

إن التثقيــف المالــي يســاعد ليــس فقط على حماية األفراد المســتثمرين بل يســاهم أيضًا في تطوير األســواق 
المالية من خال تعزيز ثقة المســتثمرين بهذه األســواق وهو مكّمل لعمل الهيئات الرقابية المتعلق بالتنظيم 
واإلشــراف والتنفيذ. لقد عمدت بعض الهيئات الرقابية إلى جعل عملية تثقيف المســتثمر وســيلة مهمة لزيادة 
المشــاركة فــي أســواق رأس المــال إذ تلعب هذه الهيئــات دورا هاما في توعيــة وتعليم المســتثمر كما يمكن 

لــكل من القطاعين العام والخاص أن يؤديا دورًا مســاندًا في هذا المجال. 

وقــد أثبتــت الدراســات  )Oliver Wyman ,IOSC( أّن ليــس هنــاك مــا يضمــن أن يــؤّدي تثقيــف المســتثمر 
بالضــرورة إلــى اتخــاذ قرارات اســتثمارية أفضل، ومع ذلــك فقد أعربت منظمــة الـIOSCO والهيئــات الحكومية 
والدوليــة األخرى مثل المفوضيــة األوروبية عن دعمها لرفع درجة الوعي لدى المســتثمرين وتمكينهم من اتخاذ 

القرارات االســتثمارية المناســبة وهي مكملة للتشــريعات واألنظمة التي تهدف إلى حماية المستثمر.

تهدف مســاعي تثقيف المســتثمر إلى معالجة ثاث مسائل أساسّية: تحســين صنع القرار لدى المستثمر، تعزيز 
مشــاركة المســتثمرين في السوق، وحماية المســتثمر من خال زيادة الوعي االستثماري.

األهداف االستراتيجية للمحور الخامس: تعليم وتوعية المستثمر

تعليم وتوعية المستثمر

تنظيم دورات تدريبية  انشاء بوابة إلكترونية خاصة باالتحاد

تعليم وتوعية
المستثمر

التعاون مع الهيئات الرقابية المحلية والعالمية 
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الهدف 5.1: انشاء بوابة إلكترونية خاصة باالتحاد تعنى بتوعية وتعليم المستثمر

يحظى موضوع رفع مستوى الوعي والتعليم للمستثمرين في الدول العربية، خصوصًا الصغار منهم، باهتمام 
بالغ نظرا لدوره في رفع مســتوى ثقافة االســتثمار وتعزيز كفاءة األســواق، ويمكن لاتحاد أن يلعب دورا هاما في 
مجال توعية وتعليم المســتثمرين من خال إنشــاء بوابة إلكترونية خاصة بتوعية وتعليم المستثمرين تحتوي 

على مبادرات االتحاد واألعضاء على حد ســواء في هذا المجال. 

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

التعاقد مع شركة متخّصصة لتصميم وبناء بوابة إلكترونية 1
•••لموقع االتحاد االلكتروني

•••تجميع وتحضير محتوى البوابة اإللكترونية2

•إطالق البوابة اإللكترونية3

الهدف 5.2: تنظيم دورات تدريبية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

يحتــاج االســتثمار فــي األوراق المالية إلي دراية ومعرفة بقواعد االســتثمار، وهــو ما يفتقده صغار المســتثمرين، 
الذيــن غالبــا ما يتعرضون إلى مخاطر عدة من دون أن تتوّفر لديهم القدرة على تحملها نظرا لعدم وعيهم بها. 
وال يأتــي اكتســاب هذا الوعي من فــراغ، أو حتى من خال الخبرة فقط، وإنما باســتخدام برامج تدريب متخصصة، 

وهو الهدف الذي ســيعتمده اتحاد هيئات األوراق المالية العربية في هذه الخطة االســتراتيجية.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

تصميم وإجراء استبيان لدى الهيئات األعضاء لتحديد الحاجات 1
•والموارد المتاحة في مجال تعليم وتوعية المستثمر 

••••عقد برامج تدريبية متخصصة حول تعليم وتوعية المستثمر2
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الهدف 5.3: التعاون مع الهيئات الرقابية المحلية والعالمية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

التعــاون مــع الهيئات الرقابيــة المحلية والعالمية ذات الصلة فــي عملية تطوير وتوفيــر التعليم المالي ومحو 
األميــة المالية وذلك نظــرًا لإلمكانيات المحدودة لدى االتحاد والدول األعضاء، وإقامة منتديات لتبادل المعلومات 

والخبرات.

خطة العمل

20162017201820192020المبادرات

1
الدول  لدى  الرقابية  الهيئات  مع  الفعلية  الشراكة  تأمين 
األعضاء في االتحاد لتشكيل فريق عمل إلدارة مبادرات تثقيف 

المستثمرين 
•

2

تنظيم ندوات وبرامج تدريبية بالتعاون مع المؤّسسات الدولية 
 )IOSCO(المال سوق  لهيئات  الدولية  كالمنظمة  المختصة 
 International المستثمر  لتعليم  العالمي  والمنتدى 
الشبكة  وكذلك   Forum for Investors’ Education
 International Network for المالية  للثقافة  العالمية 
التعاون  لمنظمة  تابعة  وهي    Financial Education
 Organization for Economic والتنمية   االقتصادي 

Cooperation and Development OECD

•••

••المراجعة والتقييم3

تحديات المحور الخامس

سبل تخطي التحدياتالتحديات

1
عدم وجود إمكانات كافية لدى الدول األعضاء لالهتمام 
األخرى  الجهات  تعاون  عدم  وإمكانية  الموضوع  بهذا 

الرسمية والخاصة لتلبية االحتياجات 

تأمين  في  للمساهمة  االتحاد  أعضاء  مع  التعاون 
الدعم الالزم إلنجاز المهام المطلوبة

وحاجاتها 2 المختلفة  الفئات  بين  التفريق  صعوبة 
والوصول إليها

محددة  معايير  حسب  المستهدفة  الفئات  تصنيف 
من  واالستفادة  فئة  بكل  الخاصة  الحاجيات  لمعرفة 

الخبرات الدولية في هذا المجال

التثقيفية 3 والمواد  المنشورات  إلعداد  الالزم  الوقت 
توفير أعضاء االتحاد الدعم اللوجيستي الالزمالمطلوبة

4
نوعية  على  التثقيفية  البرامج  تأثير  قياس  صعوبة 
مراجعتها  يمكن  حتى  واالستثمار  المستثمرين 

وتعديلها

التنسيق مع األعضاء من خالل قيام كل هيئة بتقييم 
البرامج التثقيفية التي تم تنظيمها لديها والتعاون 

مع المؤسسات المختصة
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آليات تنفيذ وتمويل
 الخطة االستراتيجية
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يســعى اتحاد هيئات األوراق المالية العربية إلى تعزيز التنمية والتكامل االقتصادي العربي من خال تحقيق 
المواءمــة والتوافــق بيــن القوانين واألنظمــة المطبقة في األســواق الماليــة العربية، واالرتقاء بمســتوياتها 
التشــريعية والتنظيميــة بمــا يحقق العدالة والكفاءة والشــفافية. والمســاهمة في تْيســِير ســبل التعاون 
والتواصــل بيــن الهيئــات أعضــاء االتحــاد وبنــاء القــدرات الذاتيــة Capacity Building ، وكذلك اإلدراج 
 Investor والتداول المشــترك في األســواق العربية، وتعزيز االســتثمارات البينية، ونشــر الوعي االستثماري

Education and Awareness لدى المســتثمرين في كافة الــدول المنضوية تحت لواء االتحاد.

وقــد تضمنت هذه الخطة االســتراتيجية األهداف المذكورة أعاه، إال أن تنفيــذ هذه األهداف يحتاج إلى تحديد آليات 
للتنفيــذ والتمويل وذلــك في ظل محدودية اإلمكانيات المالية والبشــرية المتوفرة لاتحــاد، لذلك راعت الّلجنة 
الموقتة طبيعة عمل االتحاد وأهدافه وكذلك إمكاناته البشــرية والمادية لدى تحضير الخّطة االســتراتيجية، كي 
ال تأتــي طموحــة لدرجة يصعب تحقيقها. لهذا، وكما ُذِكَر ســابقًا، فقد رّكزت الّلجنــة على عدد محّدد من المحاور 
اّلـــي تعكــس آراء الهيئات األعضاء في االّتحاد وعلى أهداف واضحــة قابلة للتحقيق ضمن آجال محّددة في ضوء 

المتوّفرة. اإلمكانات 

ولكــّن هــذا ال يعني أّن تنفيــذ الخّطة ونجاحها هو باألمر الّســهل، بل يتطّلب توافر عدد من العناصر األساســّية 
وأبرزها:

1. تضافــر جهــود جميع الهيئات األعضاء في االتحــاد وموافقتهم على الخطة كي يتمّكنوا من المســاهمة في 
نجاحها، ســّيما وأّنها تتطّلب الكثير من التعاون والتجاوب، نظرًا لحجم المعلومات اّلتي ســيطلبها االّتحاد في 
إطار االســتبيانات والمســوح اّلتي تشــّكل الخطــوات األولى في آلية وضــع خطط العمل للمحــاور األربعة موضع 
التنفيــذ. وهنــا يبــرز دور أعضاء االتحــاد بالحرص على توفيــر جميع المعلومات الازمة واالســتجابة بأســرع وقت 

االتحاد. لطلبات  ممكن 

2. تشــكيل فرق عمل من أعضاء االتحاد: نظرًا لوجود أربعة محاور أساســّية للخطة االســتراتيجية، وحيث أن هذه 
المحــاور متباينــة فإّن تنفيذها يتطّلب تشــكيل فريق عمل مــن أعضاء االتحاد لكّل محور ليشــرف ويتابع وينّفذ 
األهــداف المدرجــة فــي المحور المعنّي. وهذا أيضًا يســتوجب تعاون الهيئات لتســمية أعضاء فــرق العمل مّمن 
يتمّتعــون بالمؤهــات الازمة لتنفيــذ الخّطة في المحور المحــّدد، وتحّمل األعباء المادية اّلتــي قد تنتج عن هذه 

المشاركة.

3. تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة لاّتحاد: حرصــًا على متابعة مجلس االّتحاد لحســن تنفيذ الخّطة واإلشــراف على 
فريــق العمــل، فقــد يكون من المناســب أن يتّم تشــكيل اللجنة التنفيذّيــة كما نّص عليها نظــام االتحاد. وفي 
هذا الســياق، ترفع فرق العمل)كّل ســتة أشــهر( تقاريرها الدورية إلى اللجنة التنفيذية اّلتي تعطي التوجيهات 
والتعليمــات الازمــة لضمــان نجاح الخّطــة، على أن تحيــل بدورها التقرير الصــادر عنها إلى مجلــس االتحاد في 
االجتمــاع الســنوي كي يأخذ هذا األخير القرارات المناســبة، بما في ذلك الحاجة إلــى أّي تعديل قد يطرأ في ضوء 

المستجّدة. التغييرات 

آليات تنفيذ وتمويل الخطة االستراتيجية
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4. تمويــل الخطــة االســتراتيجية: كمــا هو واضح مــن عناصر الخّطة االســتراتيجية، فــإّن تكلفــة تنفيذ خطط 
العمــل تقــع بالدرجــة األولــى علــى عاتــق أعضاء االتحــاد وذلك من خــال توفيــر المــوارد البشــرية وتكاليف 
الســفر )إذا دعت الحاجة( والوقت الــازم للعمل على توفير المعلومات وملء االســتبيانات اّلتي ســيطلبها 
االتحــاد. ومــن المتوّقــع أن تبقــى هــذه التكاليــف ضمــن حــدود الممكن وســيعمل االتحــاد على اســتعمال 
وســائل االتصــال اإللكترونية )بريد إلكترونــي، مكالمات جماعيــة، مكالمات مرئية( للتشــاور بين أعضاء كّل 

فريــق وتخفيض كلفة االنتقــال واالجتماعات.

ولكن هناك أيضًا كلفة ســيتحّملها االتحاد اّلذي ســيضطلع بدور المنّســق وتحضير االســتبيانات والمســوح 
وإنشــاء البوابــة اإللكترونيــة علــى موقــع االتحاد وغيرهــا. وهــذا يتطّلب موارد بشــرية إضافيــة )على األقّل 
شــخصان إضافيــان(. كمــا يمكــن أن يكــون هنــاك حاجة إلعــادة النظــر في أهــداف االتحاد في ضــوء أهداف 
الخطــة االســتراتيجية والتطــورات فــي أســواق رأس المــال. فــي هذا اإلطــار ســيعمل االتحاد علــى الحصول 
علــى مــوارد إضافية من خال رســوم قد يفرضها على المشــتركين في الــدورات التدريبية اّلتي ســينظمها 
والرســوم الناجمة عن توســيع قاعدة عضوية االتحاد، وقد يضطر إلى إعادة النظر في رســوم عضوية االتحاد 

آخر. كحّل 

مــن الصعــب تحديد الكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ الخطة االســتراتيجية ولكن حســب بعض التقديــرات األولية، 
فقــد تصــل الكلفــة اإلجمالية األولية المباشــرة إلى نحو نصــف مليون دوالر وذلك على مدى ســنوات الخطة، 
80( ألــف دوالر  حيــث تتعلــق هــذه التكاليــف بتعييــن الموظفيــن الجــدد بتكلفــة ســنوية اجماليــة قدرهــا )
 )20 وتكاليــف البنيــة اإللكترونيــة والتحتيــة والنفقــات اإلضافية األخــرى بتكلفة ســنوية اجمالية تقــدر بنحو )
ألــف دوالر ســنويا، إضافــة إلــى تكاليف أعضــاء اللجان التــي ســيتم تســميتهم لتنفيذ الخطة إال أنــه يمكن 
لألعضــاء دعــم االتحــاد من خــال تحمــل تكاليف مشــاركة منســوبيهم في أنشــطة هــذه اللجــان )تكاليف 

الســفر والمشــاركة في االجتماعات( .

إّن تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية بنجــاح سيســاهم فــي تعزيز موقــع االتحاد والــدول األعضاء علــى الصعيد 
الدولــي وبخاصــة لــدى المنظمــات الدوليــة المعنيــة وخاصــة منظمــة IOSCO مّمــا ســيعود بالنفــع على 
جميــع الهيئــات األعضــاء من ناحيــة تفعيل عمل الهيئات وتوســيع وتعميق أســواق رأس المال وذلك بخلق 
منــاخ جاذب لاســتثمار. إّن نجاح االتحاد في خّطته االســتراتيجية هو نجاح كّل األعضاء وإّن الكلفــة المحتملة 

هي متواضعة بالنســبة للمــردود المتوّقع.
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الملحق األول:
ملخص األهداف االستراتيجية
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المحور األول: تعزيز التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء في االتحاد

الهدف 1.1: إبرام مذّكرة تفاهم متعّددة األطراف بين الهيئات األعضاء في االتحاد

20162017201820192020المبادرات

1
ثم  عليها  االتحاد  مجلس  وإطالع  التفاهم  مذكرة  نّص  إعداد 
بعين  ومالحظاتها  آرائها  ألخذ  األعضاء  الدول  على  توزيعها 

االعتبار
••

•توقيع مذكرة التفاهم2
•••وضع المذكرة قيد التنفيذ3
••تقييم آثار المذكرة والحاجة إلى أي تعديل4

الهدف 1.2: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موّحدة للدراسات واألبحاث التي تقوم بها الهيئات األعضاء

20162017201820192020المبادرات

••جمع وتصنيف الدراسات واألبحاث واإلحصائيات لدى األعضاء1

اإللكتروني 2 بالموقع  وربطها  اإللكترونية  البيانات  قاعدة  بناء 
••لألمانة العامة لالتحاد

••تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر3
الهدف 1.3: إقامة برامج تدريبية وندوات وملتقيات متخصصة بالتنسيق مع الهيئات األعضاء

20162017201820192020المبادرات

1
التدريبية  والبرامج  للملتقيات  المستضيفة  الهيئات  تحديد 
وورش العمل والندوات المتخصصة ومواضيعها واالتفاق على 

الجدول الزمني
••••

الموقع 2 على  والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  برامج  نشر 
••••اإللكتروني لألمانة العامة لالتحاد ومواقع الهيئات األعضاء

3
والندوات  العمل  وورش  الملتقيات  وبرامج  محتويات  تطوير 
محاور  بقية  على  باإلشراف  المكّلفة  الّلجان  مع  بالتعاون 

االستراتيجية
••••

••••• تنظيم وعقد البرامج4
••تقييم فعالية البرامج5
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الهدف 1.4: تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

20162017201820192020المبادرات

1
وضع إطار للتعاون بين أعضاء االتحاد في مجال تبادل المعلومات 
أن  )يمكن  اإلرهاب  وتمويل  األموال  بغسل  العالقة  ذات  المالية 
يكون هذا اإلطار جزءًا من مذكرة التفاهم الموحدة بين األعضاء(

••

2
في  العاملة  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  أبرز  مع  التعاون 
هذا المجال على غرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ومجموعة إغمونت لوحدات االستخبارات المالية وغيرها
••••

3
الطرق  حول  والدورات  التوعوية  الندوات  من  عدد  تنظيم 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في  الدولية  والمعايير 

اإلرهاب 
•••••

المحور الثاني: تعزيز دور وأنشطة االتحاد على الصعيد الدولي

»IIIII« الهدف 2.1: دعم مواقف أعضاء االتحاد في منظمة األيوسكو

20162017201820192020المبادرات

1
مواصلة الجهود العتماد اللغة العربية كلغة رسمية بالمنظمة، 
الترجمة  جودة  مراجعة  بمهام  لالتحاد  العامة  األمانة  وقيام 

بالتعاون مع أعضاء االتحاد
•••••

على 2 لأليوسكو  المنظمين  غير  االتحاد  أعضاء  مساعدة 
•••••االنضمام إليها

3
على  الموقعين  غير  االتحاد  أعضاء  مع  والتنسيق  التواصل 
باأليوسكو  الخاصة  األطراف  المتعددة  التفاهم  مذكرة 

لتمكينهم من اتمام ذلك
•••••

الهدف 2.2: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالحوكمة 

20162017201820192020المبادرات

1
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  حول  االتحاد  أعضاء  مع  التنسيق 
 )OECD(للـ يمكن   وكيف  بالحوكمة  يتعلق  فيما  وخاصة 

المساعدة في هذا المجال
••

2
 "OECD"والـ  "IFC" الـ  الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  التعاون 
من خالل عقد ورشات تدريبية حول الحوكمة في الدول األعضاء 

باالتحاد
•••

الهدف 2.3: التعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل اإلسالمي

20162017201820192020المبادرات

1
التنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي وخاصة اللجنة الدائمة 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون 
برامج  وتنظيم  عمل  ورشات  عقد  خالل  من  )الكومسيك( 

تدريبية خاصة بالتمويل االسالمي لدى أعضاء االتحاد.
•••••
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الهدف 2.4:  التعاون مع المنظمات العاملة في مجال التوعية والشمول المالي

20162017201820192020المبادرات

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

تنظيم برامج تدريبية في الدول األعضاء باالتحاد باالشتراك مع 2
•••••المؤسسات العربية واالقليمية والدولية

3
الوطنية  باالستراتيجيات  خاصة  بيانات  قاعدة  توفير 
أبرز  إلى  باإلضافة  المالي  بالشمول  المتعلقة  االتحاد  ألعضاء 

االستراتيجيات والدراسات الدولية في هذا المجال
•••••

الهدف 2.3: التعاون مع المنظمات المختصة في مجال التمويل اإلسالمي

20162017201820192020المبادرات

لتطبيق 2 اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  مع  التعاون 
••••المعايير والمبادئ المتعلقة بالتمويل اإلسالمي

المحور الثالث: االنسجام والتقارب بين تشريعات الدول األعضاء وأنظمتها

الهدف 3.1: وضع قواعد ومبادئ استرشادية لإلصدار واإلدراج

20162017201820192020المبادرات

ذات 1 واألنظمة  التشريعات  كافة  تتضمن  بيانات  قاعدة  إعداد 
••العالقة  لجميع أعضاء االتحاد وإتاحتها

واإلدراج 2 األولية  باإلصدارات  تتعلق  عامة  ومبادئ  قواعد  وضع 
••ألعضاء االتحاد

األجنبية 3 المؤسسات  وتداول  بإدراج  تتعلق  عامة  قواعد   وضع 
•لدى أسواق رأس المال العربية

للقواعد 4 االتحاد  أعضاء  تطبيق  مدى  العامة  األمانة  متابعة 
••والمبادئ ورفع تقرير إلى مجلس االتحاد بهذا الشأن

الهدف 3.2: وضع دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات ومبادئها

20162017201820192020المبادرات

•تجميع المبادرات الوطنية ألعضاء االتحاد وإتاحتها لألعضاء1

مع 2 يتناسب  بما  للحوكمة  استرشاديه  عامة  قواعد  وضع 
•المعايير الدولية
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الهدف 3.3: إصدار قواعد عامة لإلفصاح

20162017201820192020المبادرات

•إعداد مسح لقواعد اإلفصاح لدى األعضاء 1

وضع قواعد ومتطّلبات عامة تتوفر في أنظمة اإلفصاح اعتمادًا 2
•على أفضل المعايير والممارسات الدولية

قواعد 3 حول  األعضاء  بالهيئات  للعاملين  تدريبية  دورات  عقد 
••اإلفصاح

••متابعة تطبيق قواعد اإلفصاح وتلقي مالحظات األعضاء4

الهدف 3.2: وضع دليل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات ومبادئها

20162017201820192020المبادرات

مالحظات 3 وتلّقي  الواقع  أرض  على  تطبيقها  نتائج  متابعة 
•••األعضاء واستفساراتهم

حول 4 األعضاء  بالهيئات  للعاملين  عملّية  تدريبّية  دورات  عقد 
•••دليل حوكمة الشركات: أساليب التطبيق وقياس مدى االلتزام

)Insider Trading( الهدف 3.4: وضع دليل حول التداول بناء على المعلومات الداخلية

20162017201820192020المبادرات

التعامل 1 حول  المطبقة  للتشريعات  بيانات  قاعدة  توفير 
•الداخلي لدى األعضاء 

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

•••تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول التعامل الداخلي3

متابعة تطبيق القواعد العامة لإلفصاح عن التعامل الداخلي 4
••على أرض الواقع وتلَقي مالحظات واستفسارات األعضاء
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الهدف 3.5: وضع قواعد استرشادية لالرتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة باألسواق 
المالية العربية

20162017201820192020المبادرات

العاملة 1 للجهات  والمزاولة  للترخيص  المنظمة  القواعد  تجميع 
••باألسواق المالية العربية وإتاحتها لألعضاء

2
وضع قواعد استرشادية للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها 
المالية  باألسواق  العمل  ستزاول  التي  والجهات  الشركات  في 

العربية
••

3
أفضل  لبيان  العمل  وورش  الدورات  من  عدد  وتنفيذ  تصميم 
بالعمل  لها  المرخص  للجهات  توافرها  الواجب  المتطلبات 

باألسواق
••

••متابعة نتائج التنفيذ وتقييمها4
)Capacity Building( المحور الرابع: بناء القدرات الذاتية

الهدف 4.1: بناء القدرات للعاملين في هيئات الرقابة مع التشديد على إدارة المخاطر واإلنفاذ والحوكمة

20162017201820192020المبادرات

1
على  والعمل  الفنية  للمساعدة  األعضاء  لحاجات  مسح  إجراء 
من  االستفادة  يمكن  التي  الدولية  أو  المحلية  الجهات  تحديد 

خبراتها لتلبية هذه الحاجات
••

2

تصميم مجموعة من برامج التدريب المختلفة بما في ذلك برامج 
تدريبية عبر االنترنت وورش العمل التي تغّطي المجاالت المهمة 
وإدارة    Enforcement اإلنفاذ  المال وأهمها  رأس  في أسواق 
المخاطر Risk Management والحوكمة وغيرها من البرامج 

المتخّصصة بالتعاون مع المؤّسسات الدولية المعنية

••

•••عقد البرامج المذكورة وتقييم فعاليتها3
••••وضع قواعد لإلعارة واالنتداب بين أعضاء االتحاد4
عقد 5 ذلك  في  بما   IOSCO الـ  منظمة  مع  العالقات  توطيد 

•••••أنشطة مختلفة تتعلق بالجوانب الرقابية بأسواق رأس المال

الهدف 4.2: تطوير القدرات المؤسسية ألعضاء االتحاد

20162017201820192020المبادرات

1
المطبقة  بالتكنولوجيا  ُتعنى  التي  المختّصة  الجهات  تحديد 
في أسواق رأس المال والعمل معها مع احتمال االستفادة من 

حسومات مادية
••

الممارسات 2 أفضل  تبّني  على  تشّجع  الّتي  الخبرات  تبادل 
••••والمعايير الخاصة بأسواق رأس المال

مجال 3 في  الحكومية  بالجهات  خاص  استرشادي  دليل  إعداد 
•الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر 
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المحور الخامس: تعليم وتوعية المستثمر

الهدف 5.1: انشاء بوابة إلكترونية خاصة باالتحاد تعنى بتوعية وتعليم المستثمر

20162017201820192020المبادرات

التعاقد مع شركة متخّصصة لتصميم وبناء بوابة إلكترونية 1
•••لموقع االتحاد االلكتروني

•••تجميع وتحضير محتوى البوابة اإللكترونية2

•إطالق البوابة اإللكترونية3

الهدف 5.2: تنظيم دورات تدريبية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

20162017201820192020المبادرات

تصميم وإجراء استبيان لدى الهيئات األعضاء لتحديد الحاجات 1
•والموارد المتاحة في مجال تعليم وتوعية المستثمر 

••••عقد برامج تدريبية متخصصة حول تعليم وتوعية المستثمر2

الهدف 5.3: التعاون مع الهيئات الرقابية المحلية والعالمية في مجال تعليم وتوعية المستثمر

20162017201820192020المبادرات

1
الدول  لدى  الرقابية  الهيئات  مع  الفعلية  الشراكة  تأمين 
األعضاء في االتحاد لتشكيل فريق عمل إلدارة مبادرات تثقيف 

المستثمرين 
•

2

تنظيم ندوات وبرامج تدريبية بالتعاون مع المؤّسسات الدولية 
 )IOSCO(المال سوق  لهيئات  الدولية  كالمنظمة  المختصة 
 International المستثمر  لتعليم  العالمي  والمنتدى 
الشبكة  وكذلك   Forum for Investors’ Education
 International Network for المالية  للثقافة  العالمية 
التعاون  لمنظمة  تابعة  وهي    Financial Education
 Organization for Economic والتنمية   االقتصادي 

Cooperation and Development OECD

•••

••المراجعة والتقييم3
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نتائج المسح حول الخطة االستراتيجية 
التحاد هيئات األوراق المالية العربية 

للفترة 2016 – 2020

بنــاء علــى قرار مجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية المؤرخ في 2015/06/22  بخصوص تشــكيل لجنة 
مؤقته إلعداد خطة اســتراتيجية لاتحاد لألعوام 2016-2020، فقد قامت اللجنة بإعداد اســتبيان بهدف الوقوف 
علــى رأي أعضــاء االتحــاد في مدى تحقيــق االتحاد ألهدافه المقررة وكذلــك التعرف على أبرز التحديــات المحلية و 
الدوليــة التــي تواجــه أســواق رأس المــال العربية و دور االتحــاد في مواجهتها باإلضافة إلى رســم مســار االتحاد 

المســتقبلي من خال تحديد أهدافه المســتقبلية وآليات تنفيذها.

و ضمن هذا اإلطار, قامت 13 هيئة من أعضاء االتحاد باإلجابة  عن االستبيان و إبداء آرائها، حيث تم تحليل نتائج 
االســتبيان للتعرف على أهم  أولوياتها، خاصة في مجال توعية و تعليم المســتثمرين واالنسجام والتقارب بين 
التشــريعات و بنــاء القــدرات الذاتيــة، باإلضافة إلى التعــاون و التواصل بين األعضاء. وفي مــا يلي ملخص ألهم 

نتائج المســح المشار إليه أعاه:

أوال: أهداف االتحاد و األولويات و األنشــطة: الخبرات السابقة

1. أهداف ومهام االتحاد

أظهرت نتائج المســح بأن )9(  دول أعضاء تعتبر أن أداء االتحاد كان جيدا تجاه تحقيق أهدافه، كما يمكن جعله 
افضل خاصة في مجال التعاون المشــترك و التنســيق بشــأن معايير كفاءة و ســامة المعامات في األســواق 
الماليــة العربيــة و العمل على اســتقرارها و تنميتها، و تســهيل االســتثمار في أســواق  األوراق المالية العربية 
وتنويع أدواته، باإلضافة إلى تشــجيع اإلدراج المشــترك بين أسواق األوراق المالية و تعزيز اســتقاليتها وحمايتها 
و االرتقــاء بالمســتوى المهنــي للشــركات العاملــة في مجــال األوراق المالية )الرســم البياني رقم 1(. وقد أشــار 
اغلــب األعضاء إلى ضرورة تعديل أهداف االتحاد بما يتناســب مع تطورات األســواق العالمية مــن خال مراجعتها 
و اختزالهــا فــي 4 أو 5 اهــداف كبرى يقع العمل علــى تحقيقها من خال جملة مــن المهام على أن تعكس هذه 
األهداف توجهات األعضاء و تعالج التحديات التي تواجههم مع ضرورة التركيز على تعزيز التوعية و زيادة نســب 

الشــمول المالي والحوكمة وبناء القدرات الذاتية.
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الشــكل البياني رقم 1: تقييم أداء االتحاد تجاه تحقيق أهدافه خالل الســنوات الماضية
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جيد جدا جيد محايد ضعيف

عدد الدول

أمــا فيمــا يتعلق بمهام االتحاد، فيشــير الرســم البيانــي رقم )2( المســتند على نتائج المســح الذي تم اعداده 
بهذا الشــأن الى أن 10 دول أعضاء باالتحاد تعتبر أن أداء االتحاد تجاه المهام المطلوبة يعتبر جيدا مع إمكانية 
تطويــر بعــض األنشــطة و خاصة تلــك المتعلقة بالتنســيق في مجال تنظيــم اإلصدارات العامة لــألوراق المالية 
وتداولها، وتشــجيع إنشاء و تطوير شــركات الخدمات المالية المتخصصة إضافة الى المساهمة في نشر الوعي 
االســتثماري بيــن مواطنــي دول االتحــاد، والعمل على تأســيس مراكز تدريبيــة بما يخدم تحقيــق أهداف االتحاد. 
كمــا أشــار عــدد من األعضاء إلى  أن هناك عدًدا مــن المهام التي لم يتم إنجازها بعد مثــل تطوير أعمال هيئات 
أســواق األوراق المالية العربية وتفعيل دورها على المســتويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية، وإيجاد قنوات 
االتصــال بيــن األعضاء بما يحقق أهداف االتحاد باإلضافة إلى التنســيق بين األعضاء لتحقيق االنســجام والتوافق 

بيــن القوانين و األنظمة المطبقة.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن عــدًدا من اعضــاء االتحاد دعــا إلى تعديــل مهــام االتحاد بهــدف الرفع مــن كفاءته 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أهدافــه وخطتــه االســتراتيجية، وذلك من خــال تفعيل جميــع مهامــه والتركيز 
علــى القضايــا المكونــة  للخطــة االســتراتيجية، مع ضــرورة إضافة مهــام محددة خاصــة بموضوع بنــاء القدرات
)Capacity Building( وتعزيــز حوكمــة الشــركات و تطوير األدوات اآلزمــة لذلك وتعزيز الشــمول المالي من 
خال حث األعضاء على تبني اســتراتيجيات وطنية لاشــتمال المالي واالســتفادة من تجارب بعض األعضاء في 

المجال. هذا 
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الشــكل البياني رقم 2: تقييم أداء االتحاد تجــاه تحقيق المهام المطلوبة
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2. عضوية االتحاد

أظهــرت نتائــج المســح أن )11( دولة من أعضــاء االتحاد تعتقد بــأن تصنيف عضوية االتحاد إلــى أعضاء عاملين و 
أعضاء منتســبين و أعضاء مراقبين تلبي تطلعات االتحاد و تســهم في تحقيق أهدافه االســتراتيجية كما تبين 
النتائــج أن )10( مــن أعضــاء االتحاد يرون أنه من الضروري توســيع قاعدة عضوية االتحاد )الرســم البياني رقم )3(( 
من خال تشــجيع انضمام األســواق المالية و مراكز/ شركات اإليداع والتسوية والتقاص بصفة أعضاء منتسبين، 
إضافة إلى ســلطات اإلشــراف و الرقابة على المراكز المالية العاملة ضمن المناطق الحرة، حيث يســهم توســيع 

قاعــدة العضوية في تحســين  أداء االتحاد و القيام بمهامه.

الشــكل البياني رقم 3: امكانية توســيع قاعدة عضوية االتحاد من خالل انضمام
 البورصات ومراكز / شــركات االيداع والتسوية والتقاص

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

موافق بشدة موافق  محايد غير موافق
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اللجان  .3

أظهــرت نتائــج المســح أن )11( دولة من أعضــاء االتحاد تعتقد بــأن تصنيف عضوية االتحاد إلــى أعضاء عاملين و 
أعضاء منتســبين و أعضاء مراقبين تلبي تطلعات االتحاد و تســهم في تحقيق أهدافه االســتراتيجية كما تبين 
النتائــج أن )10( مــن أعضــاء االتحاد يرون أنه من الضروري توســيع قاعدة عضوية االتحاد )الرســم البياني رقم )3(( 
من خال تشــجيع انضمام األســواق المالية و مراكز/ شركات اإليداع والتسوية والتقاص بصفة أعضاء منتسبين، 
إضافة إلى ســلطات اإلشــراف و الرقابة على المراكز المالية العاملة ضمن المناطق الحرة، حيث يســهم توســيع 

قاعــدة العضوية في تحســين  أداء االتحاد و القيام بمهامه.

الشــكل البياني رقم 4: ضرورة لتشــكيل لجان عمل )مؤقتة / دائمة( لتعزيز مساهمة األعضاء
 في تحقيق األهداف االســتراتيجية لالتحاد
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ثانيا: أهداف االتحاد و األولويات و األنشــطة )الرؤية المستقبلية(

استنادا على نتائج المسح الذي تم  إعداده بهذا الخصوص، فقد تبين  اتفاق اغلب الهيئات على التحديات التي 
ســتواجه هيئــات األوراق الماليــة العربية خال الســنوات الخمس القادمــة والتي يجب أن يكــون لاتحاد دور في 
مواجهتهــا، حيث تتمثل تلك التحديات في تلبية المتطلبات األساســية لترقيــة أعمال الهيئات الرقابية العربية 
بمــا يتوافــق مــع المبادئ والمعاييــر وأفضل الممارســات الدولية وتعزيز القــدرات الرقابية والتشــريعية لهيئات 
األوراق الماليــة العربيــة ورفع مســتوى الكــوادر الوظيفية والفنيــة وتطوير برامــج التوعية والتعليــم ومواجهة 
مخاطر الجرائم اإللكترونية، باإلضافة إلى تدريب الموظفين بالمهارات الجديدة للرقابة وتحديث التشــريعات ذات 
العاقــة بســوق راس المــال وتطبيق مبادئ الحوكمــة ومراقبة مدى االلتزام بها. كما تشــمل التحديات تشــجيع 
التعــاون والتكامــل مع هيئات الرقابة األخرى مع العمل على دعم جهود هيئات األوراق المالية العربية لانضمام 
للمنظمــة الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO والتوقيع علــى المذكرة متعددة األطراف لتبادل المعلومات 

المنظمة(. )للدول غير   MMoU
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 وعلــى العمــوم، فقد قدم أعضاء االتحاد مجموعة من المقترحات بخصوص األهداف التي يجب على االتحاد أخذها 
بعيــن االعتبــار واعطائهــا األولويــة في التنفيذ، حيــث تركــز المقترحات المقدمة علــى األهداف التاليــة والمرتبة 

أولويتها: حسب 

أ. توعية وتعليم المســتثمرين

 ب. بناء القدرات الذاتية

 ج. التعــاون والتواصل بين األعضاء

 د. االنســجام والتقارب بين التشريعات

 ه. اســتكمال المنظومة المؤسسية لاتحاد

 و. ترســيخ مكانة االتحاد في المنظمات الدولية

 ز. تعزيــز القيمة المضافة لألعضاء

 ح. تحقيق األهداف االســتراتيجية

 ط. تقديــم المســاعدات الفنيــة الممكنة للدول العربية في مجال تنظيم أســواق األوراق المالية والرقابة عليها.

 IOSCO ي. العمــل علــى تطبيق المعايير الدولية ذات العاقة بما فــي ذلك معايير منظمة 

 ك. االرتقاء بالمســتوى التشــريعي والتنظيمي ألســواق المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية .

 ل. تبادل المعلومات والمســاعدات الفنية والخبرات ووضــع قواعد تنظيمية لها .

 م. االرتقاء بالمســتوى المهني للشــركات العاملة في مجال االوراق المالية .

 ن. رفع مســتوى الحوكمة للشــركات المدرجة وصناديق االستثمار

 س. قاعدة بيانات موحدة

العملي التدريب   ع. 

 ف. المشــاركة في تحسين التنظيم للســلطات القضائية في الدول االعضاء

وبالنظر إلى األهداف المشــار إليها، وخاصة في مجال التكامل والتقارب بين التشــريعات، تشــير نتائج المســح 
إلــى اتفــاق أغلــب اعضاء االتحاد علــى إمكانية االتفاق على قواعد أو مبادئ عامة استرشــاديه حول أســواق رأس 
المــال العربيــة بحيــث تغطي مختلــف الجوانب التشــريعية، كما يمكن وضــع قواعد وحدود دنيــا ملزمة لجميع 
األعضــاء تنطلــق منها كل كل جهــة رقابية في إعداد لوائحهــا التنفيذية، وتكليف األمانة العامــة بمتابعة ذلك 
االلتــزام ورفع تقارير دورية لمجلس االتحاد. كمــا يمكن وضع معايير عامة موحدة للدول العربية على غرار مبادئ 
األيوســكو يتبناهــا االتحــاد ويضع آليــات تقييــم للتأهيل من خــال تنفيذ مشــاريع فنية بينية ومشــتركة بين 
الدول األعضاء باالســتعانة مع مؤسســات متخصصة مثل البنك الدولي بهدف مقارنة األطر الرقابية والتنظيمية 

فــي جوانب محــددة وتحديد الفجوات وخطط التطوير واإلصاح وفقــا للمعايير الدولية ذات العاقة.
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الشــكل البياني رقم 5: يمكن تحقيق التكامل والتقارب بين أعضاء االتحاد في مجال التشــريعات
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موافق بشدة موافق  محايد غير موافق أبدا

عدد الدول

وحــول فتح اســواق المــال العربية على بعضها فــي مجال اإلصدارات األولية )IPO’s(، تشــير النتائج إلى موافقة 
)8( هيئــات علــى فتح أســواق رأس المــال على بعضها فــي مجال اإلصدارات األوليــة فيما اقتــرح البعض توقيع 
اتفاقيــات ثنائيــة في هذا المجال، كما اقترح البعض اآلخر وضع األســس العامــة فقط ألن إمكانية طرح اإلصدارات 

األولية ال تتوقف فقــط على الهيئات الرقابية. 

أما في مجال التدريب ونقل المعرفة ودور االتحاد في هذا المجال، فقد أظهرت نتائج المسح اتفاق اغلب األعضاء 
علــى أهمية اســتمرار االتحاد بعقد برامــج تدريبية عملية ودوره فــي مجال التدريب على مســتوى هيئات األوراق 
الماليــة العربيــة خاصة من خال التنســيق مــع معاهد مختصــة حيث يمكــن لاتحاد التواصل مع المؤسســات 
الدوليــة والهيئــات الدوليــة لعقد برامــج تدريبية موحدة تلبــي متطلبات هيئــات األوراق الماليــة العربية بحيث 
تكــون هــذه البرامج معتمدة مــن جميع الهيئات األعضاء باالتحــاد و خاصة برامج التدريب العملــي بين الهيئات 
)On the job Training(  والتعــاون مــع هيئات الرقابة الدولية )SEC, FCA(  مع ضرورة تحديد تكلفة تنفيذ 
هذه البرامج ومصادر تمويلها من مجلس االتحاد، إضافة إلى حث األعضاء على تطوير أدوات قياس مدى التطور 
والتقدم الحاصل في حوكمة الشــركات Scorecard  واالستفادة من تجارب بعض الدول األعضاء السباقة في 

.IFC  هذا المجال واالســتعانة بالمؤسســات الدولية المتخصصة مثل

الشــكل البياني رقم 6: دور االتحاد في مجال التدريب على مســتوى هيئات األوراق المالية العربية
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ثالثا: ســبل تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية

قــدم أعضاء االتحــاد مجموعة من المقترحات المتعلقة بســبل تحقيق أهداف الخطة االســتراتيجية لاتحاد، حيث 
يمكن تلخيص المقترحات حول ســبل تحقيق أهــم األهداف على النحو التالي:

1. هدف توعية وتعليم المســتثمرين:

 أ. إصدار ساســل أو دوريات فيما يتعلق بهذا الموضوع مثل: )دليل االســتثمار في سوق األوراق المالية وأهمية 
تنوع المحفظة االستثمارية ، كيفية التعامل اآلمن مع شركات الوساطة في االوراق المالية، صناديق االستثمار، 

االكتتاب(. حقوق 

 ب. احــداث موقــع الكتروني يتبع لاتحــاد خاص بالتوعية يأخذ بعيــن االعتبار طبيعة وثقافــة المواطن العربي 
فيما يتعلق باالســتثمار المالي.

 ج. تبــادل المواد التعليمية وتنظيم ورش عمل لتوعية المســتثمرين.

2. هدف االنســجام والتقارب بين التشريعات:

 أ. تشــكيل لجنــة قانونيــة تختــص بتقديم االستشــارات ذات العاقة بوضــع قواعد موحدة استرشــاديه ما بين 
الــدول االعضــاء فــي المجــال التشــريعي والتنظيمــي للتعامل بــاألوراق المالية  تمهيــدًا لتطبيقها بشــكل 
إلزامــي تدريجيــًا )اإلدراج المشــترك لــألوراق المالية بين أكثر من ســوق مالي، االفصاح والشــفافية ، الحوكمة ، 

تنظيم األوراق واألدوات المالية المســتحدثة...الخ(.

 ب. تطوير اســتراتيجيات وطنية للشمول المالي.

 ج. العمــل علــى الترابط والتقارب بين األســواق الماليــة العربية )قواعد لإلدراج المشــترك لــألوراق المالية بين 
أكثر من ســوق مالي، تيســير قيام شــركات الوســاطة ومدققي الحســابات المعتمدين بأحد األسواق بالعمل 

العربية(. المالية  باألسواق 

 د. تطويــر األنظمــة القانونيــة لألســواق الماليــة العربيــة لمواجهــة تحديــات تنامــى األســواق الماليــة الدولية 
وتطورهــا )مواجهــة المخاطــر والجرائم االلكترونية وتحســين أمن البيانات باألســواق الماليــة العربية، تنظيم 

المستحدثة(. المالية  األوراق واألدوات 

3. هدف بناء القدرات الذاتية:

 أ. بنــاء القــدرات للعامليــن بهيئــات الرقابــة والمؤسســات العاملة بالســوق، وكــذا إدارة المخاطــر المرتبطة 
المالية. باألسواق 

 ب. االســتفادة مــن التفــاوت ما بيــن تجارب الدول األعضــاء في مجال األســواق المالية من خــال تعزيز التعاون 
المشــترك بين األعضاء فيما يتعلق بالتدريــب العملي ما بين الهيئات.

 ج. توفير الموارد البشــرية والمالية لاتحاد.

4. هــدف التعاون والتواصل بين األعضاء:

 أ. التعاون بيــن األعضاء من خال مذكرات تفاهم.

 ب. تنظيم جلســات مناقشــات منتظمة باســتخدام المكالمات الهاتفية او مناقشــة قضايــا ارتفاع رأس المال 
في أسواق الدول األعضاء ودوليا.
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 ج. رفع مســتوى التنســيق إلى جامعة الدول العربية وتبني سياســة و رؤية االتحاد من قبل الحكومات.

 د. المشــاركة الفعالة لألعضاء في دعم برامج أنشــطة االتحاد.

5. أهداف أخرى:

 أ. تحديث مهام ومســؤوليات االتحاد لتتوافق مع األهداف.

 ب. تطوير اســتراتيجية لاتحاد تشتمل على األهداف.

 ج. تطويــر خطــة عمل لتنفيذ برامج ومبادرات االســتراتيجية ووضع آلية لمتابعة أداءها.

 د. النظــر فــي تبنى منهج اتحــاد لجهات الرقابة المالية غير المصرفية في الــدول العربية، فيكون هناك اتحاد 
واحد يتضمن أكثر من شعبة )سوق مال، تأمين، تمويل عقاري، إلخ..( مما يخفض من التكلفة ويقوي من دوره 

الســيما في ظل تكامل الخدمات المالية.

رابعا: تمويل الخطة االســتراتيجية لالتحاد 2016 – 2020

بينــت نتائــج المســح عــدم موافقــة أعضــاء االتحاد علــى اقتراح زيــادة رســوم العضوية وذلــك لتمويــل الخطة 
االســتراتيجية لاتحاد واجماعهم على ضرورة قيام االتحاد بعدد من األنشــطة بهدف توفير الموارد المالية الازمة 
لتنفيذ الخطة االســتراتيجية وذلك بعد تحديد تكلفة تنفيذها واقرارها من مجلس االتحاد، وتمثلت أبرز اقتراحات 
األعضــاء في توســيع قاعــدة عضوية االتحــاد لتدعيم مــوارده المالية واالعتماد على الشــراكات المؤسســية مع 
أصحــاب المصلحــة وعقــد دورات متخصصــة للشــركات العاملة في مجــال األوراق المالية دون الحاجــة إلى الزام 
األعضاء بالمشــاركة، باإلضافة إلى االســتعانة بأعضاء االتحاد لتمويل بعض األنشطة )مطبوعات أو دراسات أو ما 
شــابه القيام بأنشــطة تدر دخــا لاتحاد مثل الدعاية واإلعان من خال الموقع اإللكترونــي لاتحاد بتنظيم برامج 

ودورات تدريبية مقابل رســوم مع التزام األعضاء بالمشاركة.
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الملحق الثالث:
مسح حول الخطة االستراتيجية التحاد هيئات

 األوراق المالية العربية للفترة 2016 – 2020
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مسح حول الخطة االستراتيجية 
التحاد هيئات األوراق المالية العربية للفترة

2020 – 2016 

مقدمة

تنفيذا لقرار مجلس االتحاد المؤرخ في 22 / 06 / 2015 بخصوص تشكيل لجنة مؤقتة إلعداد خطة استراتيجية 
التحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة لألعوام 2016 – 2020، عقدت اللجنة المؤقتــة اجتماعها األول يوم 10 / 
09 / 2015 بمقر االتحاد بمدينة دبي، وقررت اســتطاع آراء أعضاء االتحاد حول الخطة االســتراتيجية لاتحاد من 

حيــث أهــم األهداف واألعمال التي يطمح أعضاء االتحــاد لتحقيقها من خال هذه الخطة. 

وتحقيقــا لذلــك فقد اعدت اللجنة المؤقتة المســح المرفق الذي يهدف إلى ما يلي:

1. تحديــد مــدى تحقيــق اتحــاد هيئــات األوراق المالية العربيــة ألهدافه المقــررة ودور األعضاء فــي تحقيق هذه 
األهداف.

2. التعــرف علــى أهم التحديــات المحلية والدولية التي تواجــه أعضاء االتحاد ودور االتحاد في المســاهمة في 
مواجهتها.

3. رســم مســار اتحاد هيئات األوراق المالية العربية المســتقبلي من خال تحديد األهداف المســتقبلية لاتحاد 
وآليات تنفيذها وســبل تقييم األداء واإلنجاز.

وضمــن هــذا اإلطار، تأمل اللجنة من الســادة أعضاء االتحاد اإلجابة عن األســئلة الواردة بهذا االســتبيان وارســاله 
info@uasa. إلــى األمانة العامة لاتحاد بأقرب وقت ممكن وقبل تاريخ 2015/10/08 على البريد اإللكتروني
ae وذلــك لكــي تتمكن اللجنة من انجــاز مهمتها ضمن المدة المحددة من قبل مجلس االتحاد. شــاكرين لكم 

تعاونكم. حسن 

اسم الهيئة

 اسم الشخص المسؤول عن
إكمال االستبيان

 البريد االلكتروني للشخص
المسؤول عن إكمال االستبيان

رقم الهاتف

التاريخ
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أهداف االتحاد واألولويات واألنشــطة - الخبرات السابقة

يهدف اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بموجب نظامه األساسي إلى تحقيق األهداف التالية:

1. االرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي ألسواق األوراق المالية العربية بما يحقق  العدالة والكفاءة والشفافية. 
2. العمل على توحيد الجهود للوصول الى مستويات فعالة للرقابة على المعامات في أسواق األوراق المالية العربية. 

3. تبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات من أجل دعم تطور أسواق األوراق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية 
فعالة لها. 

4. التعاون المشترك للوصول الى أعلى درجات التنسيق بشأن معايير كفاءة وسامة المعامات في أسواق األوراق المالية 
العربية والعمل على استقرارها وتنميتها. 

5. تقديم المساعدات الفنية الممكنة للدول العربية في مجال تنظيم أسواق األوراق المالية والرقابة عليها. 
6. التنسيق والتعاون بين األعضاء لتحقيق أقصى قدر من االنسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين واألنظمة ذات العاقة 

المطبقة في الدول األعضاء. 
7. التعاون مع المنظمات واالتحادات العربية والدولية ذات العاقة بعمل األسواق المالية. 

8. السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض االستثمار في أسواق األوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع 
أدواته وتعميق ثقافة االستثمار في أسواق األوراق المالية العربية. 

9. العمل على تعميق مفهومي االفصاح والشفافية.
10. العمل على تطبيق المعايير الدولية ذات العاقة بما في ذلك معايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة )أيوسكو(.

11. تشجيع اإلدراج المشترك بين أسواق األوراق المالية. 
12. تعزيز االستقالية والحماية لهيئات الرقابة على أسواق األوراق المالية العربية وحماية األعضاء العاملين فيها. 

13. االرتقاء بالمستوى المهني للشركات العاملة في مجال األوراق المالية.

1. كيــف تقيــم أداء االتحاد تجاه تحقيق هذه األهداف خالل الســنوات الماضية؟
o جيد جدا

o جيد
o محايد

o ضعيف
o ضعيف جدا

التعليق:  _________________________________________________

2. هــل تعتقــد بأنــه هنــاك حاجــة لتعديــل أهــداف االتحــاد بمــا يتناســب مع التطــورات التي تشــهدها األســواق 
العالمية؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________
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مهام االتحاد - الخبرات السابقة

يقوم االتحاد تحقيقًا ألهدافه بإنجاز المهام التالية:
1. السعي لتطوير أعمال هيئات أسواق األوراق المالية العربية وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية 

والتنظيمية. 
2. إيجاد قنوات االتصال بين األعضاء بما يحقق أهداف االتحاد. 

3. التنسيق بين األعضاء إليجاد اآللية المناسبة لتحقيق أكبر قدر ممكن من انسجام وتوافق القوانين واألنظمة المطبقة 
في أسواق األوراق المالية العربية. 

4. التنسيق والتعاون في مجال تنظيم اإلصدارات العامة لألوراق المالية وتداولها. 
5. العمل على تطوير أسواق األوراق المالية العربية وتعزيز مستويات الكفاءة والشفافية. 

6. تشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات المالية المتخصصة بما فيها متعهدي التغطية والتسويق لإلصدارات الجديدة.
7. المساهمة في نشر الوعي االستثماري بين مواطني دول االتحاد. 

8. إقامة الندوات اإلقليمية والعالمية ذات العاقة بأعمال االتحاد سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع االتحادات والمنظمات 
الدولية. 

9. إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تهدف الى تقوية الروابط بين األعضاء والتعريف بأنشطة االتحاد وفعالياته 
المختلفة.  

10. العمل على توحيد المصطلحات الفنية في مجال قطاع األوراق المالية. 
11. العمل على تأسيس مراكز تدريبية بما يخدم تحقيق أهداف االتحاد. 

12. أية مهام أخرى يحددها مجلس االتحاد.

3. بشــكل عــام، كيف تقيم أداء االتحــاد فيما يتعلق بتحقيــق المهام المطلوبة؟
o جيد جدا

o جيد
o محايد

o ضعيف
o ضعيف جدا

التعليق:  _________________________________________________

4. هــل تعتقــد بأنــه هناك حاجــة لتعديل مهام االتحاد بما يعزز مــن كفاءته وخاصة فيما يتعلــق بتنفيذ أهداف 
االتحاد والخطة االســتراتيجية لالتحاد؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________
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االتحاد عضوية 

5. هــل تعتقــد بــأن تصنيــف عضويــة االتحــاد الحالية إلــى أعضاء عامليــن وأعضاء منتســبين وأعضــاء مراقبين 
تلبــي تطلعــات أعضاء االتحاد وتســهم في تحقيق أهداف االتحاد االســتراتيجية؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

6. هل تعتقد أنه من الضروري توســيع قاعدة عضوية االتحاد من خالل تشــجيع انضمام األســواق المالية العربية 
)البورصات( ومراكز / شــركات االيداع والتســوية والتقاص إلى االتحاد بصفة أعضاء منتســبين؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

يضم االتحاد في عضويته أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وأعضاء مراقبين وفقًا لما يلي:

1. األعضاء العاملون: 
وهم هيئات أسواق األوراق المالية العربية والجهات الرقابية على األسواق المالية التي توقع على هذا النظام والهيئات 

والجهات التي تنضم مستقبًا لاتحاد، ويكون لألعضاء العاملين كافة الحقوق وااللتزامات المترتبة على العضوية بما في 
ذلك عضوية المجالس واللجان التي يشكلها االتحاد وحق التصويت بشرط أن يكون لكل دولة صوت واحد عند التصويت. 

2. األعضاء المنتسبون: 
وهم اسواق االوراق المالية ومراكز االيداع والتسوية والتقاص والجهات والهيئات والمؤسسات التي لها عاقة بأعمال 
وأنشطة االتحاد التي يوافق مجلس االتحاد على قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، وتترتب لهم الحقوق اآلتية: 

 أ. المشاركة في الجلسات العامة لاتحاد. 
 ب. المشاركة في اللجان التي يشكلها مجلس االتحاد وحق المشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها 

االتحاد والحصول على كافة البيانات والمعلومات التي يصدرها االتحاد.
 ج. تشكيل لجنة دائمة تتولى مهام التنسيق والتعاون مع المجلس تحدد آليات عملها بقرار من المجلس.

3. االعضاء المراقبون: 
وهم الجهات والهيئات والمؤسسات واالتحادات االقليمية والعربية والدولية التي لها عاقة بأعمال وانشطة االتحاد والتي 

يوافق المجلس على قبولها بأغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين. وتترتب لهم حقوق المشاركة بالجلسات العامة لاتحاد 
والمؤتمرات والندوات التي ينظمها والحصول على كافة البيانات والمعلومات التي يصدرها االتحاد.
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اللجان

7. هــل تعتقــد بــأن هنــاك ضــرورة لتشــكيل لجان عمــل )مؤقتة / دائمــة( لتعزيز مســاهمة األعضاء فــي تحقيق 
األهداف االســتراتيجية لالتحاد؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

8. ما هي أهم التحديات التي ســتواجه هيئات األوراق المالية العربية خالل الســنوات الخمس القادمة 2016 – 
2020 والتــي يجب أن يكون لالتحــاد دور في مواجهتها؟

أجرى مجلس االتحاد عام 2014 تعديًا على النظام األساسي يهدف إلى تنظيم إنشاء اللجنة التنفيذية لاتحاد وكذلك 
اللجان الدائمة والمؤقتة لاتحاد. وتضمنت التعديات بأنه للمجلس إنشاء لجنة تنفيذية لاتحاد على أن يحدد بقرار صادر 

عنه مهامها وطرق تشكيلها ومدتها وأي أمور أخرى تتعلق باجتماعاتها. ويجوز للمجلس حسب الحاجة تشكيل لجان 
دائمة ومؤقتة أخرى، ويحدد المجلس اختصاصات كل لجنة ويعين لها رئيسًا من بين أعضائه العاملين.

موافق 
بشدة

غير موافقمحايدموافق
غير موافق 

بشدة

االتفاق على المستوى المرغوب من التوافق واالنسجام ما بين القوانين . 1
والتشريعات المتعلقة بأسواق راس المال العربية وتحديد دور االتحاد بذلك

وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين أعضاء االتحاد فيما يتعلق باستخدام . 2
التشريعات المتعلقة بأسواق راس المال العربية

3 . IOSCO تعزيز مكانة الدول العربية بالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية
من خال تنسيق مواقف الدول األعضاء بالمنظمة لدعم هذا التواجد سواء 

بمجلس إدارة المنظمة أو اللجان اإلقليمية المنبثقة عنها
تلبية المتطلبات األساسية لترقية أعمال الهيئات الرقابية العربية بما يتوافق . 4

مع المبادئ والمعايير وأفضل الممارسات الدولية
العمل على دعم جهود هيئات األوراق المالية العربية لانضمام للمنظمة . 5

الدولية لهيئات األوراق المالية IOSCO والتوقيع على المذكرة متعددة األطراف 
لتبادل المعلومات MMoU )للدول غير المنظمة(

مواجهة ضعف السيولة باألسواق المالية. 6

تطوير برامج التوعية والتعليم. 7

إنشاء معهد متخصص لتدريب العاملين في المؤسسات الخاضعة للرقابة. 8
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موافق 
بشدة

غير موافقمحايدموافق
غير موافق 

بشدة

”Insider Trading“ 9. مواجهة عمليات التعامل الداخلي

 Cyber Crimes 10. مواجهة مخاطر الجرائم اإللكترونية

11. التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة األخرى

12. رفع مستوى الكوادر الوظيفية والفنية بالهيئة

13. تدريب الموظفين بالمهارات الجديدة للرقابة

14. فتح األسواق أمام االستثمار األجنبي

15. إصدار أدوات مالية جديدة 

16. إنفاذ القوانين واألنظمة المتعلقة بأسواق راس المال

17. تحديث التشريعات التي تتحكم بسوق راس المال

18. تطبيق مبادئ الحوكمة ومدى االلتزام بها

19. تعزيز القدرات الرقابية والتشريعية لهيئات األوراق المالية العربية

9. إلــى أي مــدى تعتقــد بأنــه يمكــن تحقيق التكامــل والتقارب مــا بين هيئــات األوراق المالية العربيــة في مجال 
التشــريعات التي تحكم أســواق راس المال العربية؟

o توحيــد كامل للقواعد والتشــريعات المتعلقة بأســواق راس المــال العربيةo موافق
o إنشــاء منطقة تشــريعية موحدة للمنطقة العربية

o االتفاق على قواعد استرشــاديه حول أســواق راس المال العربية
o أخــرى، يرجى تحديدها 

التعليق:  _________________________________________________

10. هــل تعتقــد بأنــه باإلمــكان االتفــاق خــالل المرحلــة القادمــة 2016 – 2020 علــى إنشــاء منطقــة تشــريعية 
موحــدة Common Regulatory Zone  ألســواق راس المــال العربية األعضاء باالتحاد؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________



60

11. هــل تعتقــد بأنــه يمكــن بالمرحلــة القادمــة 2016 – 2020 االكتفــاء بوضــع قواعــد استرشــاديه لمختلــف 
الجوانــب التشــريعية بأســواق راس المــال العربيــة مثل الترخيــص واإلدراج وتبــادل المعلومــات وغيرها على أن 

تنظــر فــي االنتقال إلى مرحلة متقدمة مــن التعاون بعد ذلك؟
o موافق بشدة

o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

12. هــل تعتقــد أنــه مــن الضروري العمل خــالل المرحلة القادمــة 2016 – 2020 على وضع قواعــد وحدود دنيا 
ملزمــة لجميــع أعضــاء االتحــاد وتكليــف األمانة العامة  لمتابعــة ذلك االلتزام ورفع تقارير دورية عــن ذلك لمجلس 
االتحــاد، بمــا فــي ذلك الجوانــب المتعلقــة باإلصــدار واإلدراج والترخيص والتــداول واإلنفاذ واإلفصــاح وغيرها من 

األمور المرتبطة بأســواق راس المال؟
o موافق بشدة

o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

13. كيف تنظر إلى الســماح لألشــخاص العاملين في ســوق عربية معينة بالعمل باألســواق العربية األخرى دون 
الحصــول علــى ترخيص منهــا واالكتفاء بالترخيص الممنوح لهم من هذه الســوق؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

14. هل تعتقد بأنه يمكن خالل المرحلة القادمة 2016 – 2020 وضع األســس لفتح أســواق راس المال العربية 
علــى بعضهــا فــي مجال اإلصدارات األولية )IPO’s(؟ )امكانية طرح االصدارات األولية في عدة أســواق في نفس 

الوقت(
o موافق بشدة

o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________
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15. أي مــن الجوانــب التاليــة لها األولوية في الخطة االســتراتيجية لالتحاد فيما يتعلــق بالتدريب ونقل المعرفة؟
On the job training التدريــب العملي مــا بين الهيئات o

o التعــاون مع مؤسســات عربية ودوليــة متخصصة بالتدريب
)SEC, FCA( التعــاون مع هيئــات الرقابة الدولية o

o المعاهــد األخرى، يرجى ذكرها 
التعليق:  _________________________________________________

16. هــل تعتقــد بأنــه يمكــن لالتحــاد أن يلعــب دورا أساســيا فــي مجــال التدريــب علــى مســتوى هيئــات األوراق 
الماليــة العربية مجتمعة؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

17. هل تجد من المناســب االتفاق على قيام االتحاد بالتواصل مع المؤسســات الدولية وهيئات الرقابة الدولية 
لعقــد برامــج تدريبيــة موحدة تلبــي متطلبات هيئات األوراق الماليــة العربية بحيث تكون هــذه البرامج تعكس 

احتياجــات الهيئــات العربيــة وتكون معتمدة من جميــع الهيئات األعضاء باالتحاد؟
o موافق بشدة

o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________

18. هل تجد من المفيد اســتمرار االتحاد بعقد برامج تدريبية عملية On the job training تهدف إلى نقل 
المعرفــة ما بيــن هيئات األوراق المالية العربية وذلــك لفترات قصيرة؟

o موافق بشدة
o موافق
o محايد

o غير موافق
o غير موافق أبدا

التعليق:  _________________________________________________
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19. كيــف تنظــر إلــى األهــداف المبينــة أدنــاه وهل تمثــل أهدافًا مهمــة ألعضاء االتحــاد خالل الســنوات الخمس 
القادمة؟ 

موافق 
بشدة

غير موافقمحايدموافق
غير موافق 

بشدة

1. توعية وتعليم المستثمرين:

تكثيف هيئات الرقابة لجهودها الرامية لزيادة تعلم ووعي المستثمرين 
والمساهمة في تعزيز الشمول المالي.

2. االنسجام والتقارب بين التشريعات:

تحقيق أقصى قدر من االنسجام التشريعي بين أعضاء االتحاد واالتفاق على 
النموذج المناسب للتعاون بين أعضاء االتحاد في مجال التشريعات.

3. بناء القدرات الذاتية:

تعزيز دور االتحاد في بناء القدرات الذاتية لألعضاء مع االستفادة من االمكانيات 
المتوفرة لدى بعض األعضاء والمؤسسات االقليمية والدولية.

4. التعاون والتواصل بين األعضاء:

تمكين االتحاد من لعب دور حيوي في زيادة التعاون والتنسيق بين أعضاء 
االتحاد في مختلف المجاالت بما في ذلك تحقيق االنسجام في مواقفها تجاه 

القضايا المرتبطة بأسواق رأس المال.

20. ماهــي برأيك أفضل الســبل أو االجراءات الواجب اتخاذهــا لتحقيق هذه األهداف؟

_________________________________________________  .1

_________________________________________________  .2

_________________________________________________  .3

 _________________________________________________  .4

21. ماهــي أهــم )4( أهــداف تعتقــد بأنه علــى االتحاد االهتمام بهــا وتحقيقها خالل الســنوات الخمس القادمة؟ 
)مرتبة حســب األهمية(

_________________________________________________  .1

_________________________________________________  .2

_________________________________________________  .3

 _________________________________________________  .4
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22. كيــف تنظــر إلــى األهــداف المبينــة أدنــاه وهل تمثــل أهدافًا مهمــة ألعضاء االتحــاد خالل الســنوات الخمس 
القادمة؟ 

موافق 
بشدة

غير موافقمحايدموافق
غير موافق 

بشدة

زيادة الرسوم العضوية باالتحاد

بتنظيم برامج ودورات تدريبية مقابل رسوم مع التزام األعضاء 
بالمشاركة

االستعانة بأعضاء االتحاد لتمويل بعض األنشطة )مطبوعات أو دراسات 
أو ما شابه(

القيام بأنشطة تدر دخال لالتحاد مثل الدعاية واإلعالن من خالل الموقع 
اإللكتروني لالتحاد

أخــرى يرجى ذكرها:  _________________________________________________

_________________________________________________                               

23. يرجــى تزويدنــا بأي اقتراحــات أخرى لديكم فيما يتعلق بالخطة االســتراتيجية لالتحاد 2015 – 2020 والتي 
يمكن أن تســاهم فــي نجاح هذه الخطة؟

_________________________________________________  o

_________________________________________________  o

_________________________________________________  o

 _________________________________________________  o
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