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نبذة عن اتحاد هٌئات األوراق المالٌة العربٌة ): ) UASA
تأسس اتحاد هٌئات األوراق المالٌة العربٌة عام  2007وهو مؤسسة ال تهدف للربح تتمتع
بالشخصٌة االعتبارٌة المستقلة ،مق ّره دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وٌضم فً عضوٌته
هٌئات األوراق المالٌة والجهات الرقابٌة على األسواق ٌ.هدف االتحاد إلى االرتقاء بالمستوى
التشرٌعً والتنظٌمً ألسواق األوراق المالٌة العربٌة بما ٌحقق العدالة والكفاءة والشفافٌة،
وٌهدف أٌضا ً إلى توحٌد الجهود للوصول إلى مستوٌات فعالة للرقابة على المعامالت فً
أسواق األوراق المالٌة العربٌة .كما ٌسعى ا التحاد إلى تعزٌز التعاون والتنسٌق المشترك بٌن
أعضائه لتحقٌق أقصى قدر من االنسجام والتوافق فٌما ٌتعلق بالقوانٌن واألنظمة ذات العالقة،
فضالً عن تذلٌل الصعوبات التً تعترض االستثمار فً أسواق األوراق المالٌة العربٌة،
وتوسٌع قاعدته وتنوٌع أدواته وتعمٌق ثقافة االستثمار ومفاهٌم اإلفصاح والشفافٌة والحوكمة
إضافة إلى تطبٌق أفضل المعاٌٌر والممارسات الدولٌة.

3

4

أهداف االتحاد واألولوٌات واألنشطة:

ٌهدف اتحاد هٌئات األأوراق المالٌة العربٌة بموجب نظامه األساسً إلى تحقٌق األهداف
التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.11
.11
.12
.13

االرتقاء بالمستوى التشرٌعً و التنظٌمً ألسواق األوراق المالٌة العربٌة ،بما ٌحقق
العدالة و الكفاءة و الشفافٌة.
العمل على توحٌد الجهود للوصول إلى مستوٌات فعالة للرقابة على المعامالت فً
أسواق األوراق المالٌة العربٌة.
تبادل المعلومات و المساعدة الفنٌة و الخبرات من أجل دعم تطور أسواق األوراق
المالٌة العربٌة ،و وضع قواعد تنظٌمٌة فعالة لها.
التعاون المشترك للوصول إلى أعلى درجات التنسٌق بشأن معاٌٌر كفاءة و سالمة
المعامالت فً أسواق األوراق المالٌة العربٌة ،و العمل على استقرارها و تنمٌتها.
تقدٌم المساعدات الفنٌة الممكنة للدول العربٌة ،فً مجال تنظٌم أسواق األوراق المالٌة و
الرقابة علٌها.
التنسٌق و التعاون بٌن األعضاء لتحقٌق أقصى قدر من االنسجام و التوافق فٌما ٌتعلق
بالقوانٌن و األنظمة ذات العالقة المطبقة فً الدول األعضاء.
التعاون مع المنظمات و االتحادات العربٌة و الدولٌة ذات العالقة بعمل األسواق المالٌة.
السعً من أجل تذلٌل الصعوبات التً تعترض االستثمار فً أسواق األوراق المالٌة
العربٌة ،و توسٌع قاعدته و تنوٌع أدواته ،و تعمٌق ثقافة االستثمار فً أسواق األوراق
المالٌة العربٌة.
العمل على تعمٌق مفهومً اإلفصاح و الشفافٌة.
العمل على تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ذات العالقة بما فً ذلك معاٌٌر المنظمة الدولٌة
لهٌئات الرقابة (أٌوسكو).
تشجٌع اإلدراج المشترك بٌن أسواق األوراق المالٌة.
تعزٌز االستقاللٌة و الحماٌة لهٌئات الرقابة على أسواق األوراق المالٌة العربٌة ،و
حماٌة األعضاء العاملٌن فٌها.
االرتقاء بالمستوى المهنً للشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة.
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مهام االتحاد:
ٌقوم االتحاد تحقٌقا ً ألهدافه بإنجاز المهام التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

السعً لتطوٌر أعمال هٌئات أسواق األوراق المالٌة العربٌة ،و تفعٌل دورها على
المستوٌات الرقابٌة و التشرٌعٌة و التنظٌمٌة.
إٌجاد قنوات االتصال بٌن األعضاء بما ٌحقق أهداف االتحاد.
التنسٌق بٌن األعضاء إلٌجاد اآللٌة المناسبة ،لتحقٌق أكبر قدر ممكن من انسجام و
توافق القوانٌن و األنظمة المطبقة فً أسواق األوراق المالٌة العربٌة.
التنسٌق و التعاون فً مجال تنظٌم اإلصدارات العامة لألوراق المالٌة و تداولها.
العمل على تطوٌر أسواق األوراق المالٌة العربٌة ،و تعزٌز مستوٌات الكفاءة و
الشفافٌة.
تشجٌع إنشاء و تطوٌر شركات الخدمات المالٌة المتخصصة ،بما فٌها متعهدي التغطٌة
و التنسٌق لإلصدارات الجدٌدة.
المساهمة فً نشر الوعً االستثماري بٌن مواطنً دول االتحاد.
إقامة الندوات اإلقلٌمٌة و العالمٌة ذات العالقة بأعمال االتحاد ،سواء بصورة مباشرة أو
بالتعاون مع االتحادات و المنظمات الدولٌة.
إصدار النشرات و المطبوعات الدورٌة التً تهدف إلى تقوٌة الروابط بٌن األعضاء و
التعرٌف بأنشطة االتحاد و فعالٌاته المختلفة.
العمل على توحٌد المصطلحات الفنٌة فً مجال قطاع األوراق المالٌة.
العمل على تأسٌس مراكز تدرٌبٌة بما ٌخدم أهداف االتحاد.
أٌة مهام أخرى ٌحددها مجلس االتحاد.

عضوٌة االتحاد:
ٌضم االتحاد فً عضوٌته أعضاء عاملٌن ،و أعضاء منتسبٌن ،و أعضاء مراقبٌن وفقا ً لماٌلً:
.1

األعضاء العاملون ( :خمسة عشر عضواً)
 .iو هم هٌئات أسواق األوراق المالٌة العربٌة ،و الجهات الرقابٌة على األسواق
المالٌة ،التً توقع على هذا النظام  ،و الهٌئات و الجهات التً تنضم مستقبالً
لالتحاد .و ٌكون لألعضاء العاملٌن كافة الحقوق و االلتزامات المترتبة على
6

.2

.3

العضوٌة ،بما فً ذلك عضوٌة المجالس و اللجان التً ٌشكلها االتحاد ،و حق
التصوٌت ،بشرط أن ٌكون لكل دولة صوت واحد عند التصوٌت.
األعضاء المنتسبون( :ثالثة أعضاء)
و هم أسواق األوراق المالٌة ،و مراكز اإلٌداع و التسوٌة ،و التقاص  ،و الجهات و
الهٌئات و المؤسسات التً لها عالقة بأعمال و أنشطة االتحاد ،التً ٌوافق مجلس
االتحاد على قبولها ،بأغلبٌة ثلثً أعضائه الحاضرٌن ،و تترتب لهم الحقوق اآلتٌة:
أ -المشاركة فً الجلسات العامة لالتحاد.
ب -المشاركة فً اللجان التً ٌشكلها مجلس االتحاد ،و حق المشاركة فً المؤتمرات و
الندوات التً ٌنظمها االتحاد ،و الحصول على كافة البٌانات و المعلومات التً
ٌصدرها االتحاد.
ت -تشكٌل لجنة دائمة تتولى مهام التنسٌق و التعاون مع المجلس ،تحدد آلٌات عملها
بقرار من المجلس.
األعضاء المراقبون ( :عضو واحد – صندوق النقد العربً)
و هم الجهات ،و الهٌئات ،و المؤسسات ،و االتحادات االقلٌمٌة و العربٌة و الدولٌة،
ال تً لها عالقة بأعمال و أنشطة االتحاد ،و التً ٌوافق المجلس على قبولها بأغلبٌة ثلثً
أعضائه الحاضرٌن .و تترتب لهم حقوق المشاركة بالجلسات العامة لالتحاد و
المؤتمرات و الندوات التً ٌنظمها ،و الحصول على كافة البٌانات و المعلومات التً
ٌصدرها االتحاد.
اللجان:
أجرى مجلس االتحاد عام  ،2012تعدٌالً على النظام األساسًٌ ،هدف إلى تنظٌم إنشاء
اللجنة التنفٌذٌة لالتحاد .و كذلك اللجان الدائمة و المؤقتة لالتحاد .و تضمنت التعدٌالت
بأنه للمجلس ،إنشاء لجنة تنفٌذٌة لالتحاد ،على أن ٌحدد بقرار صادر عنه مهامها ،و
طرق تشكٌلها ،و م دتها ،و أي أمور أخرى تتعلق باجتماعاتها .و ٌجوز للمجلس حسب
الحاجة ،تشكٌل لجان دائمة و مؤقتة أخرى .و ٌحدد المجلس اختصاصات كل لجنة ،و
ٌعٌن لها رئٌسا ً من بٌن أعضائه العاملٌن.
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ملخص األهداف االستراتٌجٌة : 6161-6136
المحور األول :تعزٌز التعاون و التواصل بٌن الهٌئات األعضاء فً االتحاد
الهدف  : 1-1إبرام مذكرة تفاهم متعددة األطراف بٌن الهٌئات األعضاء فً االتحاد:
المبادرات:
.3
.6
.3
.4

إعداد نص مذكرة التفاهم ،و إطالع مجلس االتحاد علٌها ،ثم توزٌعها على الدول
األعضاء ألخذ آرائها ،و مالحظاتها بعٌن االعتبار.
توقٌع مذكرة التفاهم.
وضع المذكرة قٌد التنفٌذ.
تقٌٌم آثار المذكرة ،و الحاجة إلى أي تعدٌل.

الهدف :1-2إنشاء قاعدة بٌانات الكترونٌة موحدة للدراسات و األبحاث التً تقوم بها
الهٌئات األعضاء:
.1
.0
.3

جمع و تصنٌف الدراسات و األبحاث و اإلحصائٌات لدى األعضاء.
بناء قاعدة البٌانات االلكترونٌة ،و ربطها بالموقع االلكترونً لألمانة العامة لالتحاد.
تحدٌث قاعدة البٌانات بشكل مستمر.

الهدف  : 1-3إقامة برامج تدرٌبٌة ،و ندوات و ملتقٌات متخصصة بالتنسٌق مع الهٌئات
األعضاء:
.1
.0
.3
.4
.5

تحدٌد الهٌئات المستضٌفة للملتقٌات و البرامج التدرٌبٌة ،و ورش العمل و الندوات
المتخصصة ،و مواضٌعها ،و االتفاق على الجدول الزمنً.
نشر برامج الملتقٌات و ورش العمل ،و الندوات على الموقع االلكترونً لألمانة العامة
لالتحاد ،و مواقع الهٌئات األعضاء.
تطوٌر محتوٌات و برامج الملتقٌات و ورش العمل و الندوات ،بالتعاون مع اللجان
المكلفة باإلشراف على بقٌة محاور االستراتٌجٌة.
تنظٌم و عقد البرامج.
تقٌٌم فعالٌة البرامج.

الهدف  : 1-4تعزٌز التعاون فً مجال مكافحة غسل األموال ،و تموٌل اإلرهاب:
8

.1

.0

.3

وضع إطار للتعاون بٌن أعضاء االتحاد فً مجال تبادل المعلومات المالٌة ذات العالقة
بغسل األموال ،و تموٌل اإلرهاب (ٌمكن أن ٌكون هذا اإلطار جزءاً من مذكرة التفاهم
الموحدة بٌن األعضاء).
التعاون مع أبرز المنظمات اإلقلٌمٌة و الدولٌة العاملة فً هذا المجال ،على غرار
مجموعة العمل المالً لمنطقة الشرق األوسط و شمال افرٌقٌا لمكافحة غسل األموال و
تموٌل اإلرهاب ،و مجموعة إغمونت لوحدات االستخبارات المالٌة و غٌرها.
تنظٌم عدد من الندوات التوعوٌة ،و الدورات حول الطرق و المعاٌٌر الدولٌة فً مجال
مكافحة غسل األموال و تموٌل اإلرهاب.

المحور الثانً :تعزٌز دور و أنشطة االتحاد على الصعٌد الدولً:
الهدف  : 2-1دعم مواقف أعضاء االتحاد فً منظمة األٌوسكو:
المبادرات:
.1
.0
.3

مواصلة الجهود العتماد اللغة العربٌة كلغة رسمٌة بالمنظمة .و قٌام األمانة العامة
لالتحاد بمهام مراجعة جودة الترجمة بالتعاون مع أعضاء االتحاد.
مساعدة أعضاء االتحاد غٌر المنضمٌن لألٌوسكو على االنضمام إلٌها.
التواصل و التنسٌق مع أعضاء االتحاد غٌر الموقعٌن على مذكرة التفاهم المتعددة
األطراف الخاصة باألٌوسكو لتمكٌنهم من إتمام ذلك.

الهدف  : 2-2تعزٌز التعاون مع المنظمات الدولٌة المعنٌة بالحوكمة:
المبادرات:
.1
.0

التنسٌق مع أعضاء االتحاد حول احتٌاجاتهم و متطلباتهم ،و خاصة فٌما ٌتعلق
بالحوكمة ،و كٌف ٌمكن لل ) (OECDالمساعدة فً هذا المجال.
التعاون مع مؤسسة التموٌل الدولٌة ال ) (IFCو ال ) (OECDمن خالل عقد ورشات
تدرٌبٌة حول الحوكمة فً الدول األعضاء باالتحاد.

الهدف  : 2-3التعاون مع المنظمات المختصة فً مجال التموٌل اإلسالمً:
المبادرات:
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.1

.0

التنسٌق مع منظمة التعاون اإلسالمً ،و خاصة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي و
التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمً (الكومسٌك) ،من خالل عقد ورشات عمل ،و تنظٌم
برامج تدرٌبٌة خاصة بالتموٌل اإلسالمً لدى أعضاء االتحاد.
التعاون مع مجلس الخدمات المالٌة اإلسالمٌة لتطبٌق المعاٌٌر و المبادئ المتعلقة
بالتموٌل اإلسالمً.

الهدف  : 2-4التعاون مع المنظمات العاملة فً مجال التوعٌة و الشمول المالً:
.1
.0
.3

فتح قنوات التواصل مع التحالف من أجل الشمول المالً ). (AFI
تنظٌم برامج تدرٌبٌة فً الدول األعضاء باالتحاد ،باالشتراك مع المؤسسات العربٌة و
االقلٌمٌة و الدولٌة.
توفٌر قاعدة بٌانات خاصة باالستراتٌجٌات الوطنٌة ألعضاء االتحاد ،المتعلقة بالشمول
المالً ،باإلضافة إلى أبرز االستراتٌجٌات و الدراسات الدولٌة فً هذا المجال.

المحور الثالث :االنسجام و التقارب بٌن تشرٌعات الدول األعضاء و أنظمتها:
الهدف  : 3-1وضع قواعد و مبادئ استرشادٌة لإلصدار و اإلدراج:
المبادرات:
.1
.0
.3
.4

إعداد قاعدة بٌانات تتضمن كافة التشرٌعات و األنظمة ذات العالقة لجمٌع أعضاء
االتحاد و إتاحتها.
وضع قواعد و مبادئ عامة تتعلق باإلصدارات األولٌة و اإلدراج ألعضاء االتحاد.
وضع قواعد عامة تتعلق بإدراج و تداول المؤسسات األجنبٌة ،لدى أسواق رأس المال
العربٌة.
متابعة األمانة العامة مدى تطبٌق أعضاء االتحاد للقواعد و المبادئ ،و رفع تقرٌر إلى
مجلس االتحاد بهذا الشأن.

الهدف : 3-2
.1
.0
.3

وضع دلٌل استرشادي لقواعد حوكمة الشركات و مبادئها:

تجمٌع المبادرات الوطنٌة ألعضاء االتحاد و إتاحتها لألعضاء.
وضع قواعد عامة استرشادٌة للحوكمة بما ٌتناسب مع المعاٌٌر الدولٌة.
متابعة نتائج تطبٌقها على أرض الواقع ،و تلقً مالحظات األعضاء و استفساراتهم.
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عقد دورات تدرٌبٌة عملٌة للعاملٌن بالهٌئات األعضاء ،حول دلٌل حوكمة الشركات:
أسالٌب التطبٌق ،و قٌاس مدى االلتزام.

.4

الهدف  : 3-3إصدار قواعد عامة لإلفصاح:
المبادرات:
إعداد مسح لقواعد اإلفصاح لدى األعضاء.
وضع قواعد و متطلبات عامة تتوفر فً أنظمة اإلفصاح ،اعتماداً على أفضل المعاٌٌر
و الممارسات الدولٌة.
عقد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بالهٌئات األعضاء ،حول قواعد اإلفصاح.
متابعة تطبٌق قواعد اإلفصاح و تلقً مالحظات األعضاء.

.1
.0
.3
.4

الهدف  3-4وضع دلٌل حول التداول بناء على المعلومات الداخلٌة ): (Insider Trading
.1
.0
.3
.4

توفٌر قاعدة بٌانات للتشرٌعات المطبقة حول التعامل الداخلً لدى األعضاء.
إصدار قواعد  /نماذج عامة لإلفصاح عن التعامل الداخلً ،وفقا ً ألفضل الممارسات
الدولٌة.
تنظٌم عدد من الندوات التوعوٌة حول التعامل الداخلً.
متابعة تطبٌق القواعد العامة لإلفصاح عن التعامل الداخلً على أرض الواقع ،و تلقً
مالحظات و استفسارات األعضاء.

الهدف  3-5وضع قواعد استرشادٌة لالرتقاء بالمستوى المهنً للشركات و الجهات
العاملة باألسواق المالٌة العربٌة:
.1
.0
.3
.4

تجمٌع القواعد المنظمة للترخٌص و المزاولة للجهات العاملة باألسواق المالٌة
العربٌة ،و إتاحتها لألعضاء.
وضع قواعد استرشادٌة للحد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها فً الشركات و
الجهات التً ستزاول العمل باألسواق المالٌة العربٌة.
تصمٌم و تنفٌذ عدد من الدورات و ورش العمل لبٌان أفضل المتطلبات الواجب
توافرها للجهات المرخص لها بالعمل باألسواق.
متابعة نتائج التنفٌذ و تقٌٌمها.

المحور الرابع :بناء القدرات الذاتٌة ): (Capacity Building
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الهدف  : 4-1بناء القدرات للعاملٌن فً هٌئات الرقابة ،مع التشدٌد على إدارة المخاطر و
اإلنفاذ و الحوكمة:
.1
.0

.3
.4
.5

إجراء مسح لحاجات األعضاء للمساعدة الفنٌة ،و العمل على تحدٌد الجهات المحلٌة أو
الدولٌة التً ٌمكن االستفادة من خبراتها لتلبٌة هذه الحاجات.
تصمٌم مجموعة من برامج التدرٌب المختلفة ،بما فً ذلك برامج تدرٌبٌة عبر
االنترنٌت ،و ورش العمل التً تغطً المجاالت المهمة فً أسواق رأس المال ،و
أهمها :اإلنفاذ  ، Enforcementو إدارة المخاطر  ، Risk Managementو
الحوكمة و غٌرها من البرامج المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الدولٌة المعنٌة.
عقد البرامج المذكورة ،و تقٌٌم فعالٌتها.
وضع قواعد لإلعارة و الندب بٌن أعضاء االتحاد.
توطٌد العالقات مع منظمة ال  ، IOSCOبما فً ذلك عقد أنشطة مختلفة تتعلق
بالجوانب الرقابٌة بأسواق رأس المال.

الهدف : 4-6
.1
.0
.3

تطوٌر القدرات المؤسسٌة ألعضاء االتحاد:

تحدٌد الجهات المختصة التً تعنى بالتكنولوجٌا المطبقة فً أسواق رأس المال ،و
العمل معها مع احتمال االستفادة من حسومات مادٌة.
تبادل الخبرات التً تشجع على تبنً أفضل الممارسات و المعاٌٌر الخاصة بأسواق
رأس المال.
إعداد دلٌل استرشادي خاص بالجهات الحكومٌة فً مجال الحوكمة الداخلٌة و إدارة
المخاطر.

المحور الخامس :تعلٌم و توعٌة المستثمر:
الهدف : 5-3

إنشاء بوابة الكترونٌة خاصة باالتحاد ،تعنى بتوعٌة و تعلٌم المستثمر:

 .1التعاقد مع شركة متخصصة لتصمٌم و بناء بوابة الكترونٌة لموقع االتحاد االلكترونً.
 .0تجمٌع و تحضٌر محتوى البوابة االلكترونٌة.
 .3إطالق البوابة االلكترونٌة.
الهدف  : 5-6تنظٌم دورات تدرٌبٌة فً مجال تعلٌم و توعٌة المستثمر:
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.1
.0

تصمٌم و إجرا ء استبٌان لدى الهٌئات األعضاء ،لتحدٌد الحاجات و الموارد المتاحة فً
مجال تعلٌم و توعٌة المستثمر.
عقد برامج تدرٌبٌة متخصصة حول تعلٌم و توعٌة المستثمر.

الهدف  : 5-3التعاون مع الهٌئات الرقابٌة المحلٌة و العالمٌة فً مجال تعلٌم و توعٌة
المستثمر:
 .1تأمٌن الشراكة الفعلٌة مع الهٌئات الرقابٌة لدى الدول األعضاء فً االتحاد ،لتشكٌل
فرٌق عمل إلدارة مبادرات تثقٌف المستثمرٌن.
 .0تنظٌم ندوات و برامج تدرٌبٌة بالتعاون مع المؤسسات الدولٌة المختصة كالمنظمة
الدولٌة لهٌئات سوق المال ) ، (IOSCOو المنتدى العالمً لتعلٌم المستثمر
 ، International Forum for Investors’ Educationو كذلك الشبكة العالمٌة
للثقافة المالٌة  ، International Network for Financial Educationو هً
تابعة لمنظمة التعاون االقتصادي و التنمٌة Organization for Economic
). Cooperation and Development (OECD
 .3المراجعة و التقٌٌم.

سبل تحقٌق أهداف الخطة االستراتٌجٌة:
قدم أعضاء االتحاد ،مجموعة من المقترحات المتعلقة بسبل تحقٌق أهداف الخطة
االستراتٌجٌة لالتحاد ،حٌث ٌمكن تلخٌص المقترحات حول سبل تحقٌق األهداف هلى
النحو التالً:
 -1هدف توعٌة و تعلٌم المستثمرٌن ( :المحور الخامس من الخطة)
أ -إصدار سالسل أو دورٌات فٌما ٌتعلق بهذا الموضوع مثل ( :دلٌل االستثمار فً
سوق األوراق المالٌة ،و أهمٌة تنوع المحفظة االستثمارٌة .و كٌفٌة التعامل اآلمن
مع شركات الوساطة فً األوراق المالٌة .و صنادٌق االستثمار ،و حقوق
االكتتاب).
ب -إحداث وقع الكترونً ٌتبع لالتحاد خاص بالتوعٌةٌ ،أخذ بعٌن االعتبار طبٌعة و
ثقافة المواطن العربً ،فٌما ٌتعلق باالستثمار المالً.
ت -تبادل المواد التعلٌمٌة ،و تنظٌم ورش عمل لتوعٌة المستثمرٌن.
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 -2هدف االنسجام و التقارب بٌن التشرٌعات ( :المحور الثالث من الخطة)
أ -تشكٌل لجنة قانونٌة ،تختص بتقدٌم االستشارات ذات العالقة بوضع قواعد موحدة
استرشادٌة ،فٌما بٌن الدول األعضاء فً المجال التشرٌعً و التنظٌمً للتعامل
باألوراق المالٌة ،تمهٌداً لتطبٌقها بشكل إلزامً تدرٌجٌا ً ( اإلدراج المشترك لألوراق
المالٌة بٌن أكثر من سوق مالً ،و اإلفصاح ،و الشفافٌة ،و الحوكمة ،و تنظٌم
األوراق و األدوات المالٌة المستحدثة.الخ).
ب -تطوٌر استراتٌجٌات وطنٌة للشمول المالً.
ت -العمل على الترابط و التقارب بٌن األسواق المالٌة العربٌة ( قواعد لإلدراج
المشترك لألوراق المالٌة ،بٌن أكثر من سوق مالً ،و تٌسٌر قٌام شركات الوساطة
و مدققً الحسابات المعتمدٌن بأحد األسواق بالعمل باألسواق المالٌة العربٌة).
ث -تطوٌر األنظمة القانونٌة لألسواق المالٌة العربٌة ،لمواجهة تحدٌات تنامً األسواق
المالٌة الدولٌة و تطورها ( مواجهة المخاطر و الجرائم االلكترونٌة ،و تحسٌن أمن
البٌانات باألسواق المالٌة العربٌة ،و تنظٌم األوراق و األدوات المالٌة المستخدمة).
 -3هدف بناء القدرات الذاتٌة ( :المحور الرابع من الخطة)
أ -بناء القدرات للعاملٌن بهٌئات الرقابة و المؤسسات العاملة بالسوق ،و كذلك إدارة
المخاطر المرتبطة باألسواق المالٌة.
ب -االستفادة من التفاوت ما بٌن تجارب الدول األعضاء فً مجال األسواق المالٌة ،من
خالل تعزٌز التعاون المشترك بٌن األعضاء فٌما ٌتعلق بالتدرٌب العملً بٌن
الهٌئات.
ت -توفٌر الموارد البشرٌة و المالٌة لالتحاد.
 -4هدف التعاون و التواصل بٌن األعضاء ( :المحور األول من الخطة)
أ -التعاون بٌن األعضاء من خالل مذكرات التفاهم.
ب -تنظٌم جلسات مناقشات منتظمة ،باستخدام المكالمات الهاتفٌة ،أو مناقشة قضاٌا
ارتفاع رأس المال فً أسواق الدول األعضاء و دولٌأ.
ت -رفع مستوى التنسٌق إلى جامعة الدول العربٌة ،و تبنً سٌاسة و رؤٌة االتحاد من
قبل الحكومات.
ث -المشاركة الفعالة لألعضاء فً دعم برامج أنشطة االتحاد.
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و ٌالحظ أن ترتٌب األهداف االستراتٌجٌة هنا ،جاء بناء على اقتراح قدمه أعضاء االتحاد
فٌما ٌتعلق بأولوٌات التنفٌذ.
ترتٌب أولوٌات تنفٌذ الخطة:
أ -توعٌة و تعلٌم المستثمرٌن.
ب -بناء القدرات الذاتٌة.
ت -التعاون و التواصل بٌن األعضاء.
ث -االنسجام و التقارب بٌن التشرٌعات.
ج -استكمال المنظومة المؤسسٌة لالتحاد.
ح -ترسٌخ مكانة االتحاد فً المنظمات الدولٌة.
خ -تعزٌز القٌمة المضافة لألعضاء.
د -تحقٌق األهداف االستراتٌجٌة.
ذ -تقدٌم المساعدات الفنٌة الممكنة للدول العربٌة ،فً مجال تنظٌم أسواق األوراق
المالٌة ،و الرقابة علٌها.
ر -العمل على تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ذات العالقة ،بما فً ذلك معاٌٌر منظمة
). (IOSCO
ز -االرتقاء بالمستوى التشرٌعً و التنظٌمً ألسواق المال العربٌة ،بما ٌحقق العدالة و
الكفاءة و الشفافٌة.
س -تبادل المعلومات و المساعدات الفنٌة و الخبرات و الخبرات و و ضع قواعد
تنظٌمٌة لها.
ش -االرتقاء بالمستوى المهنً للشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة.
ص -رفع مستوى الحوكمة ،للشركات المدرجة ،و صنادٌق االستثمار.
ض -قاعدة بٌانات موحدة.
ط -التدرٌب العملً.
ظ -المشاركة فً تحسٌن التنظٌم للسلطات القضائٌة فً الدول األعضاء.
و فً مجال التكامل و التقارب بٌن التشرٌعات ،تشٌر نتائج المسح إلى اتفاق أغلب أعضاء
االتحاد ،على إمكانٌة االتفاق على قواعد أو مبادئ عامة استرشادٌة ،حول أسواق رأس المال
العربٌة ،بحٌث تغطً مختلف الجوانب التشرٌعٌة .كما ٌمكن وضع قواعد و حدود دنٌا ملزمة
لجمٌع األعضاء ،تنطلق منها كل جهة رقابٌة ،فً إعداد لوائحها التنفٌذٌة .و تكلٌف األمانة
15

العامة ،بمتابعة ذلك االلتزام ،و رفع تقارٌر دورٌة لمجلس االتحاد .كما ٌمكن وضع معاٌٌر
عامة موحدة ،للدول العربٌة ،على غرار مبادئ األٌوسكوٌ ،تبناها االتحاد ،و ٌضع آلٌات تقٌٌم
للتأهٌل ،من خالل تنفٌذ مشارٌع فنٌة بٌنٌة و مشتركة بٌن الدول األعضاء باالستعانة مع
مؤسسات متخصصة ،مثل البنك الدولً ،بهدف مقارنة األطر الرقابٌة و التنظٌمٌة فً جوانب
محددة ،و تحدٌد الفجوات ،و خطط التطوٌر و اإلصالح وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة ذات العالقة.
و حول فتح أسواق المال العربٌة على بعضها فً مجال اإلصدارات األولٌة )، (IPO’S
تشٌر النتائج إلى موافقة ( )8ثمانً هٌئات على فتح أسواق رأس المال على بعضها ،فً مجال
اإلصدارات األولٌة .فٌما اقترح البعض توقٌع اتفاقٌات ثنائٌة فً هذا المجال.
كما اقترح البعض اآلخر ،وضع األسس العامة فقط ،ألن إمكانٌة طرح اإلصدارات األولٌة ،ال
تتوقف فقط على الهٌئات الرقابٌة.
أما فً مجال التدرٌب ،و نقل المعرفة و دور االتحاد فً هذا المجال ،فقد أظهرت نتائج
المسح ،اتفاق أغلب األعضاء على أهمٌة استمرار االتحاد بعقد برامج تدرٌبٌة عملٌة ،و دوره
فً مجال التدرٌب ،على مستوى هٌئات األوراق المالٌة العربٌة خاصة ،من خالل التنسٌق مع
معاهد مختصة ،حٌث ٌمكن لالتحاد التواصل مع المؤسسات الدولٌة ،و الهٌئات الدولٌة ،لعقد
برامج تدرٌبٌة موحدة ،تلبً متطلبات هٌئات األوراق المالٌة العربٌة .بحٌث تكون هذه البرامج
معتمدة من جمٌع الهٌئات األعضاء باالتحاد ،و خاصة برامج التدرٌب العملً بٌن الهٌئات
) ، (On the Job Trainingو التعاون مع هٌئات الرقابة الدولٌة ) ،(SEC, FCAمع ضرورة
تحدٌد تكلفة تنفٌذ هذه البرامج ،و مصادر تموٌلها من مجلس االتحاد .إضافة إلى حث األعضاء
على تطوٌر أدوات قٌاس م دى التطور و التقدم الحاصل فً حوكمة الشركات ، Score card
و االستفادة من تجارب بعض الدول األعضاء السباقة فً هذا المجال .و االستعانة بالمؤسسات
الدولٌة المتخصصة مثل . IFC

ٌرجى التفضل باالطالع.
ك.ع.
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