
1 
 

 المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية

. 6302/  03م ر /   

.6302/ كانون األول / 02مدريد،   

 

 

 

 

دليل عمل لتحسين               (IOSCO)نشرت المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية        

 نوعية التقارير المعدة، بما يتوافق مع مبادئ مؤشرات السوق المالي.

 

أصدر مجلس المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية اليوم، دليل عمل، هادف إلى زيادة      

انسجام، و نوعية التقارير المعدة، من قبل مدراء مؤشرات السوق المالي، و ذلك بما يتوافق مع 

 .3102الدولية لمؤشرات السوق المالي، و التي نشرت في تموز  (IOSCO)مبادئ منظمة 

الدولية حول مؤشرات األسواق  (IOSCO)ع دليل عمل بيان مدى االلتزام بمبادئ منظمة يض     

 المالية، توقعات مدروسة حول مستويات التفاصيل التي يجب أن تضمنها البيانات المالية.

و مستخدمي المؤشرات المالية، و يهدف ذلك إلى تمكين كل من هيئات األوراق و األسواق المالية، 

مساهمي األسواق المالية، و أصحاب الحصص فيه لفهم مدى مقدرة المدير اإلداري  و غيرهم من

 في السوق المالية على تطبيق هذه المبادئ.

الدولية، على اعتبارها جهة دولية واضعة ألنظمة األسواق و  (IOSCO) و تلتزم منظمة      

اق المالية، المستخدمة في األسواق األوراق المالية، بالمساعدة على استعادة الثقة في مؤشرات األسو

 المالية الدولية.

الدولية، لتعزيز التالحم، و  (IOSCO)و تشكل هذه المعايير عامالً رئيسياً في جهود منظمة      

 المصداقية، و الرقابة على هذه المؤشرات المالية.

الية ذات العالقة، و تمثل ممارسات موصى بها لمدراء المؤشرات المالية، و غيرهم من الجهات الم

 في مجاالت كالحوكمة، و نوعية المؤشرات المالية، و نوعية األساليب المتبعة، و الطرق المحاسبية.

و توفر إطار عمل ناظم للمعايير و المبادئ المعتمدة، يمكن استيفاء شروطها، اعتماداً على 

 المواصفات المحددة لكل معيار مالي.

الدولية نسبياً، وفقاً لحجم  (IOSCO)ون تطبيق مبادئ منظمة و بصورة خاصة، يجب أن يك      

األعمال و المخاطر المفروضة من قبل كل مؤشر مالي، أو عمل مدراء المؤشرات المالية، و 

 عمليات وضع و اعتماد هذه المؤشرات.
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، قررت منظمة 3102و استناداً إلى اإلفادات المقدمة من األبحاث الجارية في بدايات       

(IOSCO)  الدولية، تطوير دليل عمل لمدراء المؤشرات المالية، يبين مدى التزامهم بتطبيق المبادئ

 و المعايير المعتمدة لهذه المؤشرات.

مع التأكيد على ضرورة وجود إفصاح واسع من مدراء المؤشرات المالية، حول كيفية و مكان 

 تطبيق مناهج العمل المعتمدة بصورة نسبية.

و ذكر السيد إيدون سكولينغ التير، من هيئة األوراق المالية في المملكة المتحدة، و رئيس       

 الدولية، مجموعات قوى عمل مؤشرات األسواق المالية: (IOSCO)مجلس منظمة 

أنه يرحب بالجهود الفعلية لمدراء المؤشرات المالية، في قيامهم باإلفصاح لعامة الجمهور عن " 

 الدولية. (IOSCO)منظمة التزامهم بمبادئ 

و لكن توجد أمامهم الكثير من األعمال ليتوصلوا إلى حالة االنسجام و التوافق المرغوبين، عبر 

 األسواق المالية.

 كما أوضحت البيانات المنشورة عن مدى االلتزام بتطبيق  هذه المعايير.

و يساعد دليل العمل هذا، مدراء المؤشرات المالية في عملية قيامهم بوصف كيفية تطبيق       

المبادئ المعتمدة ألعمالهم، للمساهمين في األسواق المالية، و بالتالي مساعدة المستخدمين و 

تتبع المساهمين الماليين على إصدار القرارات المالئمة، فيما إذا كانت المؤشرات المالية المتوفرة، 

 "مع تلبية حاجاتهم.الممارسات الموصى بها دولياً، و تتالءم 
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