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 المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية.

.3102/  23م ر /   

.3102/ كانون األول /30مدريد   

 

  

الدولية حول آلية إصدار قرارات المحفزات في  (IOSCO)تتشاور منظمة           

 جهودها المتواصلة و المستمرة لحماية المستثمرين.

 

نشر مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية اليوم، تقريراً حول آلية إصدار قرارات    

 المحفزات للتشاور من عامة الجمهور.

و يقدم التقرير نظرة شاملة حول الممارسات المعتمدة من قبل منظمي األوراق المالية، فيما يتعلق 

لى كيفية معاملة الوسطاء الماليين لزبائنهم بآلية إصدار القرارات المحفزات، و التي تؤثر ع

 المستثمرين.

و يفحص التقرير متطلبات السلوك التنظيمي للوسطاء الماليين، أو لشركات الوساطة المالية،    

المترافقة مع آلية إصدار مثل هذه القرارات، و الحصول على الصيغ للقيام بإدارة تضارب المصالح 

 األفضل للتنفيذ.

و يقدم التقرير تقييماً حول آلية تفاعل هذه المتطلبات مع الممارسات المعتمدة في األسواق المالية،   

 لعدد من الهيئات المالية.

قرارات المحفزات، و كيفية تأثير هذه المحفزات و ذلك بهدف وضع الصيغ األمثل آللية إصدار 

 على سلوك الوسطاء الماليين تجاه الزبائن المستثمرين.

و تتضمن هذه المحفزات على سبيل المثال: الحسم، و الخصم ) للفوائد غير المكتسبة المعادة    

للمقترض عند التسديد المبكر للقرض(، و المصممان لتوجيه أوامر التدفقات المالية لمكان معين، أو 

 ت المالية.للحصول على أفضل أوامر للتدفقالتحويل الدفعات المالية من وسيط مالي إلى وسيط آخر 

الدولية المستمرة، لحماية المستثمرين، و  (IOSCO)و تشكل التشاورات جزءاً من جهود منظمة    

 تعزيز سيولة األسواق المالية و فعاليتها، و تقوية عامل شفافية األسعار في األسواق المالية.

في السوق المالية: الدولية لتطبيق مبادئ الوسطاء الماليين  (IOSCO)و توضح منهجية عمل منظمة 

" أهمية التزام الشركة بأعمالها بعناية، و مثابرة، و وفقاً لصيغ المنفعة األفضل لزبائنها المستثمرين، 

 و تالحم و تكامل األسواق المالية."

الدولية، في سياق تحضيرها لهذا التقرير، بإعداد بحث لألعضاء فيها،  (IOSCO)و قامت منظمة    

ظيمية المقترحة الحالية و العامة، و المتضمنة الحوافز التي تؤثر على سلوك حول المبادرات التن

 الماليين ضمن الهيئات المالية المتنوعة.الوسطاء 
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التقرير ضمن آليات إصدار قرارات المحفزات النقدية، و غير النقدية المتنوعة، على و يركز    

 سات التجارية، و تتضمن:ثالثة أنواع رئيسية من الترتيبات للمحفزات، أو الممار

 المحفزات النقدية المدفوعة أو المستلمة من قبل الوسطاء الماليين إلى أطراف أخرى ثالثة. .0

استخدام أرضيات التداوالت الداخلية، أو ربما األسواق المالية التابعة، و التي تحصد الفوائد  .3

 التجارية للوسطاء الماليين.

المتداولة المنفذة من الوسطاء الماليين، و غير ذلك من توضيح لبند حزمة الخدمات و السلع  .2

 إمكانيات تقديم األبحاث.

الدولية، ال تقترح القيام بإجراء  (IOSCO)و استناداً إلى ما تم ذكره من تغييرات سابقة، فإن منظمة 

 شرة تالية خارج نطاق هذا التقرير، و مقترحاته، و نتائجه.خطوات مبا

و لكنها تشجع المساهمين في األسواق المالية، لألخذ بعين االعتبار للنتائج المتضمنة في هذا 

 التقرير، و ترحب بأية مالحظات مقدمة من المساهمين على األسئلة التالية: 

هل يتوفر لدى المساهمين في السوق المالي أية مالحظات حول النتائج المستخلصة في هذا 

صدار قرارات المحفزات، أو أية وجهات نظر مطروحة فيما إذا كان على حول آلية إالتقرير، 

الدولية، أن تقوم بأعمال إضافية إلجراء مزيد من البحث في أي من القضايا  (IOSCO)منظمة 

 المثارة ضمن هذا التقرير اآلن، أو مستقبالً؟ 

ن من شهر شباط لعام الواحد و العشري (21)و تقدم المالحظات العامة على هذا التقرير في    

 ، أو قبل هذا التاريخ.7102

 

 

 

 مالحظات للناشر:

 

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

األوراق المالية، حيث يتم االعتراف بها على اعتبارها الجهة الناظمة للمعايير الدولية، 

 ألنظمة األوراق المالية.

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

 مئة و خمس عشرة هيئة مالية، مع استمرارها بالتوسع. (115)المالية الدولية، ألكثر من 

الدولية، الجهة الناظمة، و الواضعة للمعايير الدولية  (IOSCO)يعتبر مجلس منظمة  .3

 بع و ثالثين جهة ناظمة لألوراق المالية.أر (34)للمنظمة. و يتألف من 

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

 الدولية. (IOSCO)كونغ، رئيس مجلس منظمة 

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

األرجنتين، و أستراليا، و بلجيكا، و البرازيل ، و الصين، و مصر، و فرنسا، و  لكل من

ألمانيا، و هونغ كونغ، و الهند، و أندنوسيا، و إيرلندا، و إيطاليا، و جمايكا، و اليابان، و 
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كينيا، و ماليزيا، و المكسيك، و نيجيريا، و أنتاريو، و باكستان، و بيرو، و كوبيك، و 

ية السعودية، و سنغافورا، و كوريا الجنوبية، و اسبانيا، و السويد ، و المملكة العرب

 نيزرالند، و تركيا، و المملكة المتحدة، و الواليات المتحدة األمريكية.

الدولية.  (IOSCO)تعتبر لجنة األسواق المالية الناشئة و المتقدمة، أكبر لجنة داخل منظمة  .2

أحد عشر  (00) من عضوية المنظمة. و تشتمل علىالثمانين بالمئة  (80)حيث تمثل قرابة 

 من أعضاء مجموعة العشرين االقتصادية. واً عض

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

 الدولية، رئيس لجنة األسواق المالية الناشئة و المتقدمة. (IOSCO)رئيس مجلس منظمة 

جنة بجمع األعضاء من األسواق المالية الناشئة و المتقدمة معاً، و توفر لهم و تقوم الل   

البيئة المناسبة لتواصل األعضاء، و تبادل وجهات نظرهم، و تؤمن لهم اإلمكانيات إلظهار 

 مساهماتهم، عبر المنظمة الدولية، و على صعيد النقاشات التنظيمية الدولية المتنوعة.

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

للخيارات المالية المتعددة، و المخاطر المرافقة لها، و على تطوير األعمال و السياسات 

 التي تؤثر على عمل األسواق المالية الناشئة، و بناء قدراتها التنظيمية.

 يكلها التنظيمي الدائم إلى مايلي:الدولية من خالل ه (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 للمستثمرين، و تأمين 

واق المالية، و معالجة المستويات المطلوبة من العدالة، و الفعالية، و الشفافية لألس

 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 و الضرورية أمام 

اإلشرافية و الرقابية الالزمة على اإلساءات، و المخالفات، و في القيام باألعمال 

 األسواق المالية، و أعمال الوسطاء الماليين.

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

للجهات المالية، و الهيئات المالية المختلفة، بهدف توفير المساعدة لتطوير األسواق 

     حتية، و القيام بتطبيق األنظمة المناسبة.المالية، و تعزيز بنيتها الت
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 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: -

 تويتر.موقع على  IOSCOو يمكن متابعة  -

 

  

 يرجى التفضل باالطالع.           

 ك.ع                    
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