
  )IOSCO(المنظمة الدولية لهيئات سوق المال 

International organization of securities commissions 

  :هي منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل مًعا من أجل تحقيق ما يلي

 وسالمة المعامالت التعاون مًعا للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على آفاءة •
 .باألسواق المالية الدولية

 .تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور ألسواق المحلية •

 . مستويات فعالة للرقابة على المعامالت الدولية لألوراق الماليةللوصول إلى توحيد الجهود  •

 بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد تدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سالمة األسواق وذلك •
 .التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب التعامالت باألسواق المالية

مقسمة إلى تسع مجموعات مختلفة تتناول آافة ) ٣٨(وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ وعددها 
حقيق ثالثة أهداف رئيسية أطراف السوق وتعد مرشًدا جيًدا لتنظيم أسواق المال للدول األعضاء بالمنظمة لت

  :هي

  .)١(توفير الحماية للمستثمرين -١

 .ضمان تحقق العدالة والكفاءة والشفافية للمعامالت التي تم باألسواق المالية -٢

 .التقليل من المخاطر الناشئة عن المعامالت المالية -٣

  .الذآر بشكل فعالويلزم ان يتم تطبيق هذه المبادئ في إطار قانوني مناسب لضمان تحقق األهداف سالفة 

  ).الجهة الرقابية(المبادئ الخاصة بالجهة المنوط بها وضع القواعد التنظيمية لسوق المال : أوًال

  .يجب أن يتوافر الوضوح في المسئوليات الخاصة بالجهة المنظمة للسوق -١

ئولية يجب أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق االستقاللية في تنفيذ أعمالها وممارسة سلطاتها والمس -٢
 .عن ممارستها لوظائفها وسلطاتها

يجب أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق السلطة الكافية والموارد الالزمة باإلضافة إلى القدرة على  -٣
 .أداء وظائفها وممارسة سلطاتها

 .يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتبنى إجراءات تنفيذية تتسم بالوضوح والتناسق فيما بينها -٤

لقياسية  العمل بالجهة المنظمة للسوق أن يتطلع إلى تطبيق أعلى المستويات ايجب على فريق -٥
  . ترتبط بالحفاظ على سرية البيانات والمعلوماتالتيالخاصة بالعمل وعلى األخص تلك 

 عمليات الرقابة والحد من وإدارة – او تشارك في – ان تقوم بذاتها المنظمة للسوقعلى الجهة  -٦
 . التي تقع تحت سيطرتها الماليةألسواقلتداعي المخاطر 

 عمليات مراجعة وفحص القواعد المنظمة – او تشارك في –للسوق يجب ان تقوم الجهة المنظمة  -٧
 .للسوق ومؤشراتها

  

 آافة العمالء المستهلكين للخدمات المالية" المستثمر "يقصد بمصطلح ) ١(
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العمل على الحد منها، وح،  تضارب المصالةينبغي على الجهة المنظمة التأآد من تجنب شبه -٨

 .العمل على إدارتهاواإلفصاح والكشف عنها، و

 :المبادئ الخاصة بالمؤسسات ذاتية التنظيم: ثانيًا

 تمارس مسئوليات التيعلى الجهة المنظمة للسوق االستفادة من عمل المؤسسات ذاتية التنظيم  -٩
ؤسسات ذاتية التنظيم لرقابة ينبغي أن تخضع المو.  المجاالت الخاصة بهافيإشرافية مباشرة 
 معايير العدالة والسرية عند ممارسة إتباع وعلى المؤسسات ذاتية التنظيمالجهة المنظمة، 

 .صالحيتها والمسئوليات المنوطة إليها

 :قواعد التنظيمية لألسواق الماليةالمبادئ الخاصة بتطبيق ال: ثالثًا

 .الرقابةوإجراء التحقيقات وممارسة أعمال يجب أن يكون للجهة المنظمة سلطات الفحص الشامل  -١٠

 .لقواعد التنظيمية للسوقبتطبيق ا الشامل اإللزاميجب أن تتمتع الجهة المنظمة للسوق بسلطات  -١١

يجب أن يتضمن النظام الرقابي التطبيق الفعال والصحيح لعمليات التفتيش والتحقيقات والرقابة  -١٢
 .ة برامج االلتزام والرقابة الداخليةوسلطات اإللزام بالتشريعات والتحقق من فاعلي

  

 :المبادئ الخاصة بالتعاون فى تنظيم لوائح األسواق المالية: رابعًا

الجهات  مع العامة وغير العامةالمعلومات تبادل  سلطةوق جهة المنظمة للسان يكون لليجب  -١٣
 .األجنبية المماثلة لها وأالمحلية سواء ألسواق األخرى المنظمة ل

ق المال نظامًا لتبادل المعلومات وتحدد وقت وآيفية تبادل اسوالرقابة على أهيئة يجب أن تضع  -١٤
 .المعلومات وغيرها مع الجهات المحلية واألجنبية المماثلة لها

 للجهة المنظمة للسوق بالعمل على مد الجهات األجنبية المناظرة يجب أن تسمح اللوائح التنظيمية  -١٥
 .اولة اختصاصاتها وممارسة سلطاتها الرقابيةلمزالمنظمة ألسواقها بما تحتاجه 

 :المبادئ الخاصة بالشرآات المصدرة لألوراق المالية: خامسًا

 والمعلومات النتائج المالية والمخاطريجب أن يتوافر إفصاح آامل ودقيق وفى توقيت مناسب عن  -١٦
 . اتخاذ قراراتهمفي تساعد المستثمرين التيالجوهرية األخرى 

 . والمساواةةلا أسهم الشرآات بأسلوب يتسم بالعدمالكييجب أن يعامل  -١٧

 . أعلى المستويات المقبولة عالميًافييجب أن تكون معايير المحاسبة والمراجعة  -١٨
 

 :المعلومات خدمات ومقدميوآاالت التصنيف االئتماني والمبادئ الخاصة بمراقبي الحسابات ، : سادسًا

 .اٍف من الرقابة الحسابات لمستوى آقبو أن يخضع مراينبغي -١٩

ن تمامًا عن الجهة المصدرة التي يقومون بمراجعة أن يكون مراقبو الحسابات مستقلو ينبغي -٢٠
 .حساباتها
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 .ينبغي أن تتمتع معايير المحاسبة بجودة عالية مقبولة دوليًا -٢١

د من أن ، وآذا يجب التأآالئتماني لمستوى آاٍف من الرقابةينبغي أن تخضع وآاالت التصنيف ا -٢٢
ما يصدر عنها من تقارير وتصنيفات ائتمانية فى ت التصنيف االئتماني التي يتم استخدام وآاال

 .السوق المنظمة تخضع لمتطلبات الترخيص والرقابة المستمرة

 للرقابة ولنظام – التي تقدم خدمات تحليلية وتقييميه للمستثمر –ينبغي أن تخضع الجهات األخرى  -٢٣
يتناسب مع درجة اعتماد النظام الرقابي على هذه رقابي   السوق أو لنظامفييتناسب ودورها 

 .الجهات
  

 : صناديق االستثمار–المبادئ الخاصة بآليات االستثمار الجماعي : سابعًا

 لمن  التطبيقسهولةالتنظيم وو الحوآمةتتسم بالمالئمة و معايير ان تضعينبغي على النظام الرقابي  -٢٤
 .ار الجماعياالستثمنظم لتسويق او تشغيل يرغب في ا

ينبغي على النظام الرقابي وضع قواعد تحكم الشكل القانوني والهيكلي للشرآات وآذا وضع قواعد  -٢٥
 . واستثمارات العمالء وحمايتهاأصول بين فصللل

عن آافة النواحي الخاصة بصناديق  اإلفصاح النص على يتضمن اإلطار الرقابيينبغي أن  -٢٦
صندوق ، حيث يعد ذلك أمرًا هامًا لتقييم مدى مالئمة اعياالستثمار أو اى نظام لالستثمار الجم

العوائد التى تتحقق للمستثمر تحديد وآذا أو نوعية المستثمر المستهدف  لمستثمر محدد االستثمار
 .الصندوق او النظام فينتيجة استثماره 

عير تسوتقييم األصول  صحيحة ومفصح عنها بشأن وجود أسسيتضمن اإلطار الرقابي أن  ينبغي -٢٧
 .في نظم االستثمار الجماعيالمصدرة فى الصندوق أو  للوثائق االستردادتنظم الوثائق و

أو مديري ومستشاري صناديق التحوط /ينبغي أن يضمن النظام خضوع صناديق التحوط و -٢٨
 .لمستوى آاٍف من الرقابة

 

 :مبادئ خاصة بالشرآات العاملة في مجال األوراق المالية: ثامنًا

 اللوائح التنظيمية حد أدنى من الشروط الواجب توافرها للشرآات العاملة في تتضمنيجب أن  -٢٩
 .مجال األوراق المالية

يكون هناك متطلبات لرأس المال وآذا رأس المال العامل لشرآات الوساطة تعكس يجب أن  -٣٠
 .المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها الشرآة

 المالية وضع مهام واختصاصات داخلية أن يطلب من الشرآات العاملة فى مجال األوراقيجب  -٣١
من شأنها التحقق من إتمام اعمال الشرآة ومزاولة أعمالها وفقًا لمعايير االلتزام والرقابة الداخلية 
والتى تهدف فى مجملها الى حماية مصالح العمالء وأصولهم االستثمارية والتحقق من اإلدارة 

 .ة الشرآة تحمل المسؤولية األساسية تجاه ذلكالسليمة للمخاطر، والتى من خاللها تقبل ادار
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 للحد من المالية المتعثرة مجال األوراق فييجب توافر إجراءات للتعامل مع الشرآات العاملة  -٣٢

 .التداعي والتعثرأضرار وخسائر المستثمرين واحتواء مخاطر 
  

  

 ):سوق التداول(مبادئ خاصة بالسوق الثانوي : تاسعًا

اول وإنشاء بورصات األوراق المالية لسلطة وإشراف الجهة المنظمة يجب أن يخضع نظام التد -٣٣
 .للسوق

 سالمة المعامالت بها لضمانيجب توافر رقابة مستمرة وإشراف على البورصة ونظم التداول  -٣٤
 تحقق التوازن المناسب بين مطالب التيمن خالل المحافظة على قواعد العدالة والمساواة وذلك 

 . بالسوقالمتعاملينفئات مختلف 

 . البورصةفييجب أن تهدف القواعد واألحكام والضوابط إلى شفافية التعامل  -٣٥

 تضمن آشف عمليات التالعب فى األسعار التييجب أن توضع الضوابط واألحكام والقواعد  -٣٦
 .والممارسات غير العادلة وتعمل على منعها

لي تقليل مخاطر عدم الوفاء  تؤدي إالتي الضوابط واألحكام والقواعد على الجهة الرقابية وضع -٣٧
 .بااللتزامات المالية التي قد تؤثر على أداء السوق

متطلبات رقابة إلى والجهات االساسية التى تتعامل معه يجب أن يخضع نظام التسوية والمقاصة  -٣٨
 .التداعي والتعثرضمن العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من مخاطر تإشراف و


