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 المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

  7102/  72م ر / 

 .7102/ تشرين الثاني /2مدريد، 

 

 

 

  

الدولية حول المنتجات المالية الصادرة عن وكاالت   (IOSCO)تتشاور منظمة     

 المعدالت االئتمانية، و استخدامها من قبل المساهمين في األسواق المالية:

 

 

نشر مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية اليوم، تقريراً استشارياً بعنوان:         

و الذي يسعى ،  المنتجات المالية الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية األخرى" "

إلى إلقاء مزيد من الضوء، حول كيفية استخدام المساهمين في األسواق المالية، 

  تقليدية، أو خدمات مقدمة من قبل وكاالت المعدالت االئتمانية.لمنتجات مالية غير 

لى توضيح المعلومات المقدمة من قبل المتجاوبين مع و يهدف التقرير االستشاري إ   

استبيانات البحثين المقدمين حول المنتجات المالية الصادرة عن وكاالت المعدالت 

على موقعها الدولية، بنشرهما  (IOSCO)األخرى، و التي قامت منظمة االئتمانية 

 .5102االلكتروني في عام 

و يسعى التقرير إلى الحصول على مالحظات المتجاوبين مع هذه االستبيانات، حول    

مدى فهم المنظمة الحالي، للمنتجات المالية الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية و 

منتجات المالية التقليدية االكتتابات الخدمات األخرى المقدمة، و كيفية اختالفها عن ال

 االئتمانية هذه.الصادرة عن وكاالت المعدالت 

و تعتبر المنتجات المالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية غير    

عن منتجات مالية مرتبطة بالمعدالت االئتمانية، و الخدمات ، و هي عبارة تقليدية

 المقدمة.

و تعتبر هذه المنتجات المالية ضرورية، تمكن المستثمرين في األسواق المالية من    

 و القرارات االئتمانية األخرى.القيام باالستثمارات، 

و يمكن لمصدري األوراق المالية، و غيرهم من الملتزمين باإلصدارات، أن يستخدموا 

ول إمكانية االكتتابات في االستثمارية، حالتخاذ قراراتهم هذه المنتجات المالية 
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المنتجات المالية وفقاً لمعدالت ائتمانية محددة صادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية 

 المعنية.

و تتضمن المنتجات المالية الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية األخرى، و    

 الخدمات المالية المقدمة األخرى، مايلي:

  االئتمانية الصادرة عن القطاع الخاص.االكتتابات وفقاً للمعدالت 

 .االكتتابات وفقاً لمعدالت ائتمانية سرية 

 .االكتتابات وفقاً لمعدالت ائتمانية تأشيرية 

 .االكتتابات وفقاً للمعدالت االئتمانية المحددة في نشرات اإلصدار 

 ات المؤقتة.االكتتابات وفقاً للمعدالت االئتمانية ذات التصنيف 

 .االكتتابات وفقاً لمعدالت ائتمانية مبدئية 

 .عقود المبادالت االئتمانية غير المسددة 

 .مؤشرات السندات 

 .أدوات تقييم المحافظ االستثمارية المالية 

 .و غيرها من األدوات المالية األخرى 

ت و للحصول على فهم أفضل للمنتجات المالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدال

الدولية، تقوم بالتشاور مع المساهمين في األسواق  (IOSCO)االئتمانية، فإن منظمة 

المالية من خالل االستبيانات، و النقاشات وفقاً لجداول منظمة متعددة مع وكاالت 

المعدالت االئتمانية، و مستخدمي المنتجات المالية الصادرة عنها، و غيرهم من 

 المساهمين اآلخرين.

د الهدف من االستبيان األول في تحديد الفرق بين المعدالت االئتمانية و يتحد   

 ، و غيرهم من المنتجات المالية وفقاً لمعدالت ائتمانية أخرى.التقليدية

أما االستبيان الثاني فيهدف إلى تفهم كيفية تعامل المصدرين لألوراق المالية، و 

الصادرة عن وكاالت المعدالت  األخرىالمستثمرين، و المستفيدين للمنتجات المالية 

 .االئتمانية

( مالحظات رئيسية، و ذلك 3الدولية، بوضع ثالث ) (IOSCO)و قد قامت منظمة    

بعد القيام بعملية مراجعة لإلجابات على االستبيانات، و إجراء استشارات إضافية مع 

 عدد من المتجاوبين معها، وفقاً لمايلي:

مالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدالت تتشارك بعض المنتجات ال -

 االئتمانية بالصفات، و آلية اإلصدارات العامة مع الوكاالت االئتمانية التقليدية.
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فعلى سبيل المثال: قامت وكاالت المعدالت االئتمانية، بتطوير عدد من المنتجات 

استخدام المالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية، و ذلك عبر 

الطرق نفسها لتحليل المعدالت االئتمانية التي تستخدم في تحديد المعدالت 

 االئتمانية التقليدية لألدوات المالية المصدرة.

تميل وكاالت المعدالت االئتمانية إلى إيجاد هياكل مستقلة، و تنظيمات وفقاً  -

الت المنتجات المالية األخرى لوكالخطوط عمل معينة، للقيام بإصدارات 

 المعدالت االئتمانية.

و يمكن للمنتجات المالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية، أن  -

( ست مجموعات رئيسية، تتم عملية تحديد صفاتها و تحليلها 6تصّنف ضمن )

 في الفصل الخامس من التقرير االستشاري.

الموجودة ضمن عليق، و األسئلة المحددة للمنظمة، و التي تحتاج إلى تو توجه     

 التقرير االستشاري بصورة أساسية إلى وكاالت المعدالت االئتمانية.

مع دعوة مستخدمي المنتجات المالية األخرى لوكاالت المعدالت االئتمانية، و 

 األشخاص المهتمين إلى تقديم اإلجابات و بصورة خاصة لمايلي:

  الصادرة عن وكاالت المعدالت هل تتوفر المنتجات المالية اإلضافية األخرى

 االئتمانية، و التي يمكن تحديدها؟

  هل تتوفر صفات أخرى لمجموعات المنتجات المالية األخرى الستة، و التي

 تعتقد بإمكانية إضافتها إلى التقرير االستشاري؟

  هل تتوفر استخدامات إضافية للمنتجات المالية األخرى الصادرة عن وكاالت

نية، يمكنك تحديدها، إضافة إلى ما تم وصفه في المعدالت االئتما

 التقريراالستشاري؟

  باإلشارة إلى المجموعات الستة األخرى للمنتجات المالية الصادرة عن وكاالت

المعدالت االئتمانية، و المحددة في التقرير االستشاري، هل تعتقد أن هذه 

 (IOSCO)مة المجموعات منظمة وفقاً لنظام السلوك المهني، و مبادئ منظ

 لوكاالت المعدالت االئتمانية؟ يرجى التفسير و التوضيح.الدولية الناظمة 

الدولية  (IOSCO)هل يتم تطبيق نظام السلوك المهني، و مبادئ منظمة 

للمنتجات المالية األخرى الصادرة عن وكاالت المعدالت االئتمانية؟  يرجى 

 التفسير.

ورقة البحث االستشارية هذه، يوم  يجب أن تقدم المالحظات العامة على   

 ، أو قبل هذا التاريخ.5106( من كانون األول لعام 2االثنين في الخامس )
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 مالحظات للناشر:

 

تعتبر المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية، المنتدى السياسي الدولي الرائد  .0

الناظمة  لمنظمي األوراق المالية، حيث يتم االعتراف بها على اعتبارها الجهة

 للمعايير الدولية، ألنظمة األوراق المالية.

خمس و تسعين بالمئة من أسواق  % (95)و تنظم عضوية المنظمة أكثر من 

مئة و خمس عشرة هيئة مالية، مع  (115)األوراق المالية الدولية، ألكثر من 

 استمرارها بالتوسع.

لواضعة للمعايير الدولية، الجهة الناظمة، و ا (IOSCO)يعتبر مجلس منظمة  .7

 أربع و ثالثين جهة ناظمة لألوراق المالية. (34)الدولية للمنظمة. و يتألف من 

و يعد السيد آشلي آلدر، الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية و العقود 

 الدولية. (IOSCO)المستقبلية لهونغ كونغ، رئيس مجلس منظمة 

الدولية، فهم الهيئات المالية الناظمة  (IOSCO)أما أعضاء مجلس منظمة    

لألوراق المالية لكل من األرجنتين، و أستراليا، و بلجيكا، و البرازيل ، و 

الصين، و مصر، و فرنسا، و ألمانيا، و هونغ كونغ، و الهند، و أندنوسيا، و 

إيرلندا، و إيطاليا، و جمايكا، و اليابان، و كينيا، و ماليزيا، و المكسيك، و 

يريا، و أنتاريو، و باكستان، و بيرو، و كوبيك، و المملكة العربية السعودية، نيج

و سنغافورا، و كوريا الجنوبية، و اسبانيا، و السويد ، و نيزرالند، و تركيا، و 

 المملكة المتحدة، و الواليات المتحدة األمريكية.

منظمة  تعتبر لجنة األسواق المالية الناشئة و المتقدمة، أكبر لجنة داخل .3

(IOSCO)  الثمانين بالمئة من عضوية المنظمة.  (80)الدولية. حيث تمثل قرابة

( أحد عشر عضواً من أعضاء مجموعة العشرين 00و تشتمل على )

 االقتصادية.

و يعد السيد رانجيت آجيت سينغ، و هو رئيس هيئة األوراق المالية الماليزية، و 

رئيس لجنة األسواق المالية  الدولية، (IOSCO)نائب رئيس مجلس منظمة 

 الناشئة و المتقدمة.

و تقوم اللجنة بجمع األعضاء من األسواق المالية الناشئة و المتقدمة معاً، و    

توفر لهم البيئة المناسبة لتواصل األعضاء، و تبادل وجهات نظرهم، و تؤمن 

 لهم اإلمكانيات إلظهار مساهماتهم، عبر المنظمة الدولية، و على صعيد

 النقاشات التنظيمية الدولية المتنوعة.



5 
 

و تركز لجنة األسواق المالية الناشئة و المتقدمة، في أولوياتها، على القيام    

بعملية تقييم للخيارات المالية المتعددة، و المخاطر المرافقة لها، و على تطوير 

اء األعمال و السياسات التي تؤثر على عمل األسواق المالية الناشئة، و بن

 قدراتها التنظيمية.

 الدولية من خالل هيكلها التنظيمي الدائم إلى مايلي: (IOSCO)و تهدف منظمة  .4

التعاون في تطوير، و تطبيق، و تعزيز االلتزام بالمعايير الدولية الثابتة، و  -

المنتظمة لألنظمة، و اإلجراءات الرقابية، و التنفيذية، بهدف تأمين الحماية 

ن المستويات المطلوبة من العدالة، و الفعالية، و الشفافية للمستثمرين، و تأمي

 لألسواق المالية، و معالجة المخاطر المنتظمة الحدوث.

تعزيز حماية المستثمرين، و دعم ثقتهم االستثمارية في األسواق المالية، و  -

ذلك من خالل تقوية تبادل المعلومات، و التعاون في عمليات التنفيذ الالزمة 

ية أمام اإلساءات، و المخالفات، و في القيام باألعمال اإلشرافية و و الضرور

 الرقابية الالزمة على األسواق المالية، و أعمال الوسطاء الماليين.

تشجيع تبادل المعلومات على المستويين اإلقليمي و الدولي، و الخبرات  -

المساعدة  المتنوعة للجهات المالية، و الهيئات المالية المختلفة، بهدف توفير

لتطوير األسواق المالية، و تعزيز بنيتها التحتية، و القيام بتطبيق األنظمة 

     المناسبة.

 

 

 السيدة كارلتا فيتسثوم               

 

 0419 787 91 34+                              مسؤولة االستفسار اإلعالمي            

 639 449 697 34+                         خارج ساعات الدوام الرسمي: -

 carlta@iosco.org                                       اإليميل االلكتروني:  -

  www.iosco.org                                        الموقع االلكتروني: -

 على موقع تويتر. IOSCOو يمكن متابعة  -

 

  

 يرجى التفضل باالطالع.           

 ك.ع                    
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